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pobytu zabudnutého
umelca

V

deň stého výročia úmrtia Tivadara Kosztku-Csontváryho sa uskutočnilo odhalenie
pamätnej tabule človeku,

na ktorého sme navzdory jeho prínosu a veľkosti, takmer zabudli. Máloktorá obec sa môže pochváliť tým, že by
na jej území žil a tvoril umelec takých

Hostili sme obce mikroregiónu
časť 1

kvalít, že aj samotný Pablo Picasso
sa o ňom vyjadroval s obdivom. Tak
ako veľa iných umelcov počas svojho

Keďže sa minuloročný spoločný
projekt obcí Mikroregiónu Novohradské podzámčie s názvom „Otvorme si
oči v Novohradskom podzámčí“ stretol s pozitívnymi odozvami verejnosti,
rozhodli sa starostovia v projekte pokračovať. Zatiaľ čo vlani sme poznávali zaujímavostí obcí mikroregiónu vo
forme exkurzií, tentokrát sa nám oči
otvorili na podujatí, ktorého hostiteľom bola práve Halič.

života ostal nepochopený a i po svojej
smrti bol dlho takmer zabudnutý.
V roku 1884 prišiel do Haliče, kde
si otvoril lekáreň. Ako sám píše, mal
povolanie, ktoré mu mohlo zaručiť
uznanie i bohatstvo, no lekáreň prevádzkoval z iných pohnútok. Chcel zarobiť dostatok peňazí na svoje cesty,
ktoré boli inšpiráciou pre jeho vrcholné diela.
pokračovanie na ďalšej strane

pokračovanie zo strany č. 1

obrazov, a ktovie, možno niektorá z ha-

du na podporu kultúry národnostných

ličských povál stále ukrýva neobjavený

menšín, vďaka ktorému sa i toto pod-

poklad v podobe originálu jeho obrazu.

ujatie uskutočnilo. Malú ochutnávku

Pamätnú tabuľu odhalili župani spoza

z Csontváryho tvorby je možné i dnes

oboch brehov Ipľa – predseda Bansko-

vidieť prostredníctvom exteriérových

bystrického samosprávneho kraja Ján

reprodukcií jeho obrazov. Po odhale-

Lunter a župan župy Nógrád Nándor

ní pamätnej tabule sa konala zádušná

Skuczi. Aj touto cestou sa chcem po-

omša v rímskokatolíckom kostole, kto-

ďakovať Marekovi Melichovi za pomoc

rú celebroval vikár rožňavskej diecézy

s inštaláciou viac než 1 tonu vážiace-

Gabriel Rákai. Po nej sa pozvaní hostia

ho tuhárskeho kameňa, na ktorom je

odobrali na recepciu v kultúrnom dome.

tabuľa osadená. Prítomní boli aj ďalší
vzácni hostia, medzi nimi riaditeľka Fon-

Mgr. Alexander Udvardy

Halič sa stala aj miestom podpisu
dohody o spolupráci v Ipeľskej
kotline, ktorú podpísali župani
z oboch strán rieky Ipeľ.

Hostili sme obce mikroregiónu
časť 2

Jeho pobyt v Haliči však bol sprevádzaný i údajnými konfliktami s rodinou
grófa Forgácha, i nepochopením veľkej
časti obyvateľstva.
Jeho radikálne odsudzujúce názory na
alkohol a cigarety, ako aj to, že bol vege-
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tariánom, z neho spravilo v očiach ľudí
čudáka. O Haliči tej doby však vyslovil aj
mimoriadne povzbudivé slová ohľadom
jej budúcnosti: „Obec je neusporiadaná,
ale v budúcnosti sa raz stane svetoznámym miestom s pradávnym zámkom.
Park, rybník, bažantnica a fabrika predstavujú krásu, ktorá nemá obdobu v celej krajine. Zimy nie sú drsné, víchrice sú
takmer neznáme. Halič má vynikajúcu
pitnú vodu, zdravé ovzdušie, kvôli ktorému i v súčasnosti prichádzajú majetnejší na zotavenie a rekreáciu. My Haličania spokojne spávame, deti sa hrajú
a šantia, kým inde praskajú steny múrov, lámu sa sťažne lodí, padajú stromy,
hynú ľudia i zvieratá.“

P

rorockú víziu Csontváryho o tom,
že Halič sa raz stane svetoznámym miestom chceme naplniť

aj s jeho pomocou. V rámci partnerskej spolupráce s mestom Salgótarján sme sa rozhodli realizovať projekt
cezhraničnej spolupráce a vybudovať
jeho múzeum v budove bývalej materskej školy. Svoje miesto v ňom nájdu
minimálne reprodukcie Csontváryho

Na Podzámockom námestí sa jed-

bystrický župan na podujatí uviedol

notlivé obce prezentovali remesel-

publikáciu mikroregiónu Novohrad-

nými výrobkami, fotografiami, ale

ské podzámčie otvorenými očami.

i gastronómiou.

V župnej sieni Haličského zámku sa
tiež uskutočnil pracovný obed, pri

Ani v našom stánku nechýbali zdra-

ktorom starostovia predstavili pánovi

vé včelie produkty Milana Klagu, upo-

predsedovi BBSK víziu rozvoja mikro-

mienkové fotodarčeky Janky Kocúro-

regiónu i problémy, s ktorými by kraj

vej a chuťové poháriky návštevníkov

mohol pomôcť.

potešil guláš i tradičné haličské zákusky od dievčat z denného centra.

V organizovaní takýchto spoločných podujatí chceme pokračovať aj

Náročnú úlohu prvého hostiteľa

v budúcich rokoch, avšak hostiteľom

sme, myslím, splnili so cťou. Veľmi

bude pravdepodobne vždy iná obec.

pozitívne podujatie ohodnotili i prí-

Podujatie oslovilo aj riaditeľa petržal-

tomní hostia – predseda BBSK Ján

ského domu kultúry natoľko, že nás

Lunter, poslanci VÚC Attila Agócs i Ju-

pozval prezentovať náš mikroregión

raj Pelč, prednosta OÚ v Lučenci Bra-

touto formou aj Bratislave.

nislav Hámorník či primátorka mesta
Lučenec Alexandra Pivková. Bansko-

Mgr. Alexander Udvardy

Prvý rok volebného obdobia v znamení
príprav rozvojových projektov

P

opri zabezpečovaní bežného

nulých zvestiach ste boli informovaní

chodu obce, je potrebné poze-

o získaných dotáciách na rekonštrukciu

rať i viac dopredu a myslieť na

sociálnych zariadení a paluboviek v te-

strategický rozvoj Haliče. V tom-

locvični, ktoré sa nám podarilo úspešne

to smere je dôležité nájsť spoločnú reč

zrealizovať. Podporená bola aj žiadosť

či aspoň kompromis s poslancami za-

o finančný príspevok na rekonštrukciu

stupiteľstva. Keďže tohoročný rozpočet

strechy a zateplenie kultúrneho domu

bol odsúhlasovaný ešte predošlým za-

z Environmentálneho fondu sumou

stupiteľstvom, nepočítal s viacerými pro-

50.000 €. Táto čiastka samozrejme nebu-

jektami, pre ktoré sme sa rozhodli. Táto

de postačovať, preto budeme môcť po-

skutočnosť si vyžiadala i potrebu úprav

stupovať len po etapách, resp. budeme

rozpočtu zväčša na financovanie projek-

musieť zabezpečiť aj ďalšie zdroje. Od-

tových dokumentácií, no napríklad i na

súhlasený nám bol i príspevok vo výške

podporu hasičstva. Na prvý pohľad sa

9.000 € od Rozvojovej agentúry BBSK na

môže zdať, že ide o míňanie ušetrených

opravu železničného strážneho domče-

financií, tieto investície však majú za cieľ

ka. So samotnou opravou plánujeme

priniesť ďalšie zdroje v podobe finanč-

začať v septembri. Na aktivity v súvislosti

ných príspevkov poskytovaných zo štát-

so 100. výročím úmrtia Csontváryho sme

neho rozpočtu, VÚC, resp. zo štrukturál-

získali grant z Fondu na podporu kultúry

nych fondov EÚ.

národnostných menšín vo výške 2.770 €.

Vďaka tomu sa napríklad uchádzame
o finančné príspevky na rekonštrukciu

O externé zdroje sa snažíme aj získavaním sponzorských príspevkov.

a rozšírenie kapacít našej materskej ško-

Financie budeme potrebovať aj na

ly, výmenu kúrenia, zateplenie fasády

riešenie havarijného stavu kúrenia v te-

a výmenu okien na telocvični, ale i rekon-

locvični, realizáciu okien a fasády na nej.

štrukciu a nadstavbu budovy požiarnej

Za týmto účelom sa opäť obec uchádza

zbrojnice. Napriek relatívne krátkemu

o finančné prostriedky prostredníctvom

času vo funkcii, už tieto aktivity priniesli

Okresného úradu v Banskej Bystrici. Naj-

aj konkrétny finančný prísľub. Už v mi-

väčšími rozbehnutými aktivitami sú proAj tento rok sme
prijali pozvanie do
našej družobnej obce
Nižná Kamenica. Po
kultúrnom programe
nás pohostili vo forgáchovskom kaštieli,
v ktorom sídli ich
obecný úrad.

Demontáž starých paluboviek.

jekty na výstavbu nájomných bytov na
Hornom poli a prestavba budovy bývalej materskej školy na obecné múzeum.
Všetko sú zo zatiaľ aktivity v rovine projekčnej, teda ich prínos zatiaľ nie je vidieť.
Bez týchto aktivít by sme však nemohli
pomýšľať na ich realizáciu. Do konca
októbra by sa mala zrealizovať výstavba chodníka na ul. Staničnej v celkovom
objeme 100.650€, ako aj výmena strechy
a zateplenie stropu na kultúrnom dome.
Popri väčších projektoch je samozrejme nutné venovať sa i bežnej údržbe, čo
tiež nejde bez komplikácií. Najmä počas
jari nám komplikácie spôsobovali časté
a výdatné dažde, ktoré jednak podporovali rýchly rast trávy, na druhej strane
znemožňovali kosenie a práce v exteriéri. Prudká búrka 28. júla zas spôsobila
nemalé škody aj na majetku obce, predbežne vo výške cca. 3000 €. Množstvo
domácností kvôli dvom zničeným elektrickým stĺpom ostalo bez elektriny.
Verím, že i na tieto nepríjemnosti sa
nám spoločne podarí zabudnúť počas
bohatého programu Haličských slávností, ktorý pre vás obec aj vďaka ochote
sponzorov pripravila. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, členmi kultúrnej komisie i pracovníkmi obecného
úradu vás na ne srdečne pozývam.

Mgr. Alexander Udvardy

Brúsenie parkiet vo veľkej sále.

Budovanie
pocitového
chodníka.
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Čierne stavby, nemáte nejaké aj vy?

S

zo 7. riadneho zasadnutia Obecného

tavebný zákon platí na Slo-

Veľkou komplikáciou sa čierna stavba

vensku už od roku 1976 a bol

stáva napríklad v dedičskom konaní,

viackrát

Na-

ale i pri snahe ručiť nehnuteľnosťou

priek tomu možno konštato-

pri úvere. Znalec takúto stavbu ne-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlo-

vať, že nie je zďaleka tak prísny, ako

môže oceniť, nakoľko by ju banka ne-

ženie žiadosti o NFP na podporu projektu

už niekoľko rokov pripravovaný úplne

akceptovala, rovnako pri dedičskom

nový, no zatiaľ neschválený stavebný

konaní sa takáto stavba nestáva vašim

zákon. Podľa tohto zákona a jeho vy-

majetkom. Stavebný úrad, ktorým je

konávacích vyhlášok sa definuje, čo je

obec, môže začať konanie na základe

výške 7 037,36 €. Celkové oprávnené vý-

už považované za stavbu a aké je ich

niečieho podnetu ale i z vlastnej inicia-

davky projektu sú vo výške 140 747,09 € a

rozdelenie, ako aj proces povoľovania

tívy. Stavby postavené bez povolenia

stavieb, či konania vo veciach stavieb

je možné dodatočne povoliť, pokiaľ

postavených v rozpore s verejnými zá-

stavebník preukáže, že toto dodatoč-

ujmami.

né povolenie nie je v rozpore s verej-

K

najčastejším

novelizovaný.

porušeniam

sta-

vebného zákona dochádza zo strany
stavebníkov kvôli mylnému názoru,
že stavbou je len budova s pevnými
základmi. A tak aj na veľkom množstve pozemkov v Haliči nájdeme bez

nými záujmami. V opačnom prípade
nastáva konanie o odstránení stavby.

N

• Uznesenie č. 76

ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY
V OBCI HALIČ v rámci výzvy na predkladanie projektov č. OPLZ-PO6-SC612-2018-1 a
spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo

požadovaná výška NFP 133 709,73 €.
• Uznesenie č. 77
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na podporu projektu Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia a
nadstavba objektu v rámci výzvy číslo V.
P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpoč-

epovolených stavieb je v Haliči veľké množstvo. Nie je
v

zastupiteľstva v Haliči, 11. 7. 2019

možnostiach

stavebného

tu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a spolufinancovanie z vlastných zdrojov
minimálne vo výške 5%, t. j. 1.500,- EUR a

úradu riešiť všetky naraz, nepodarí

požadovaná výška NFP 30.000,- €.

strešky, altánky, zapustené bazény,

sa to ani za jedno volebné obdobie.

spevnené plochy, hospodárske bu-

V spolupráci so stavebnou komisiou

• Uznesenie č. 78

dovy, dielne ale i garáže, ploty, či iné

či na základe podnetov občanov však

ženie žiadosti o NFP na podporu projektu

stavby. Vo väčšine prípadov sa jedná

chceme tieto čierne stavby riešiť, na-

zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

o drobné, či jednoduché stavby, ktoré

koľko obec na základe takéhoto pro-

postačuje ohlásiť, no nájdu sa aj veľké

tiprávneho konania nezodpovedných

stavby, na ktoré je potrebné vydanie

občanov, no žiaľ i podnikateľov, pri-

stavebného povolenia.

chádza aj o príjmy z daní z nehnuteľ-

200.000,- EUR vlastné zdroje 23.727,63

nosti, no znevýhodňuje to hlavne tých

EUR, neoprávnené náklady 12.808,37 EUR.

Čo znamená, že je stavba postave-

občanov, ktorí si svoje stavby budo-

• Uznesenie č. 79

ná v rozpore s verejnými záujmami?

vali splnením všetkých legislatívnych

Napríklad to, že umiestnenie stavby

a poplatkových povinností. Ak si nie

je v rozpore s územným plánom, že

ste istí, či aj váš prístrešok, garáž, al-

neslúži na účel, na ktorý je definovaná

tánok, bazén, parkovisko alebo vjazd

v katastri nehnuteľností. Alebo je po-

na pozemok, nie je tiež čiernou stav-

stavená na ornej pôde, či v záhrade,

bou, príďte sa poradiť či už na obecný

teda na poľnohospodárskej pôde. Ta-

úrad, alebo k referentom nášho sta-

kýmto rozporom môžu byť i nevyspo-

vebného úradu, ktorí sídlia na spo-

riadané vlastnícke vzťahy na pozemku

ločnom stavebnom úrade na Novo-

stavbou zastavaným alebo postave-

hradskej ulici (v tzv. „bielom dome“)

ná bez súhlasu pamiatkového úradu

v Lučenci.

povolenia či ohlásenia postavené prí-
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UZNESENIA

v ochrannom pásme.

Problematike čiernych stavieb sa

Mnohí z vás možno ani netušia, že

aj na stránkach Haličských zvestí bu-

na svojich pozemkoch takéto stavby

deme naďalej venovať, aby sme vám

máte. Ako sa vraví, neznalosť zákona

pomohli sa v tejto oblasti lepšie zo-

neospravedlňuje, a tak sa veľmi ľahko

rientovať.

môžete dostať do konfliktu so stavebným úradom či stavebnou inšpekciou.

Mgr. Alexander Udvardy

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlo-

Obecného úradu v Haliči v súlade s Rozšírením špecifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť L5AP)
na Enviromentálny fond. Výška dotácie

Obecné zastupiteľstvo žiada starostu,
aby vzniesol závažné pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.
• Uznesenie č. 80
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena komisie verejného poriadku p. Pavla
Látku.
• Uznesenie č. 81
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyčleniť
ďalších 3.000,- EUR na požiarnu ochranu.
• Uznesenie č. 82
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vydanie
knihy Halič – cesta časom.
Všetky uznesenia boli schválené.
Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce
Zapísala: Mgr. Jana Vinarčíková
Overili. Ing. R. Molnárová, Ing. J. Hikker

Časté výpadky elektriny
Vzhľadom k častým podnetom na krátkodobé prerušenie
dodávok elektrickej energie, ku ktorým za ostatné mesiace
dochádza, často i niekoľkokrát denne, Vás chcem oboznámiť s návrhom riešení tejto situácie. Za dodávku elektrickej
energie je zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej sústavy,
ktorým je Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej SSD). Obec
nie je prevádzkovateľom, ani nijak nesmie zasahovať do zariadení vo vlastníctve SSD.
Každý občan využívajúci elektrickú energiu, je zároveň ko-

Beseda s pánom maestrom hercom
Doc. Mgr. Art. Jurajom Sarvašom

nečným spotrebiteľom. Preto je v záujme každého spotrebite-

16. mája 2019 privítal herca a vedúcu kultúry z Mest-

ľa nahlasovať poruchu v dodávkach elektrickej energie priamo

ského úradu v Banskej Bystrici v základnej škole riaditeľ

prevádzkovateľovi. Čím viac občanov bude poruchy hlásiť, tým

školy. Počas premietania svojho životného medailónu,

väčší tlak na ich odstránenie bude vyvinutý, nakoľko prevádz-

nám všetkým prítomným rozprával o svojich zážitkoch

kovateľ je povinný vyjadriť sa ku každému podnetu.

a príhodách, ktoré sa udiali počas jeho bohatej životnej

Môžete tak urobiť prostredníctvom oficiálnych kontaktných údajov pre nahlasovanie porúch, a to:

kariéry. Po medailóne žiaci kládli pánu hercovi otázky,
na ktoré on trpezlivo odpovedal. V popoludňajších hodinách nás pán starosta pozval na krátku obhliadku zámku, čo hlavne hostia veľmi kvitovali. Zo zámku sme sa
rýchlo presunuli do malej sály kultúrneho domu na poobednú besedu pre Haličanov a ľudí z okolia Novohradu.

na zákazníckej poruchovej
linke SSD: 0800 159 000
resp. mailom, aby ste mali
aj doklad o podaní sťažnosti:
prevadzkovatel@ssd.sk

Úvodné slovo dostala pani Božka Hikkerová, ktorá
predniesla básničku od Štefana Krčméryho „Štefánikova
matka“. Následne sa predviedol spevácky zbor denného centra pre seniorov, ktorý v sprievode harmonikára
Janka Hronca zaspieval dve pesničky. O životopise herca
prítomných informoval Ing. Ján Hikker.
Nasledoval
strovský
Sládkoviča.

situáciám nedochádzalo oficiálnym podnetom. Na náš pod-

ho najnovšieho me-

že prevádzkovateľ - SSD sa, žiaľ, necíti zodpovedný za tieto

dailónu o svojej ka-

časté výpadky a zodpovednosť za ochranu citlivých zariade-

riére sám maestro

ní vo svojom vyjadrení prenáša na konečných spotrebiteľov.

vyjadrením nestotožňujeme a podali sme podnet na Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví, aby prešetrili, či je takéto
vyjadrenie a prístup distribútora v poriadku. Odpoveď zatiaľ
nemáme, o výsledku šetrenia Vás budeme informovať. Keďže
sa tieto poruchy netýkajú len našej obce, ale aj okolitých obcí,
tlak na prevádzkovateľa vyvíjame spoločne.
Odporúčame však, aby čo najviac občanov, teda konečných
spotrebiteľov elektrickej energie, hlásili poruchy prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov vždy, keď si všimnete, že
výpadok nastal.

Mgr. Alexander Udvardy

Počas

skoro polhodinové-

net distribútor poslal svoje vyjadrenie. Z vyjadrenia vyplýva,

ložné zdroje, a podobne. Ako obec sa, samozrejme s týmto

prednes

časti básničky od

Obec v tejto veci vyzvala prevádzkovateľa, aby k takýmto

Odporúča, aby si každý občan zakúpil prepäťové ochrany, zá-

maj-

hovoril a dopĺňal informácie ku premietanému materiálu. Nezabudol nám
pripomenúť aj to, že napr. v Národnom divadle v Bratislave vyše štyridsať rokov bol v jednej šatni s hercom
Michalom Dočolomanským, Jozefom Adamovičom, Jurajom Slezáčkom, Oldom Hlaváčkom a inými. V príjemnej atmosfére čas tak rýchlo plynul, že dve hodiny besedy ani sme sa nenazdali ako ubehli. Počas samotnej
besedy ako aj viacerých úryvkov z maestrových básní sa
veľmi dobre počúval jeho ľúbozvučný hlas. Na záver pán
starosta obce poďakoval sa p. Sarvašovi za tvorivú účasť
na besede a odovzdal mu upomienkový darček ako spomienku na našu Halič.

Ing. Ján Hikker
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Zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľných
odpadov
– ako na to

nosti kyslíka), pri ktorom sa mikroorganizmy takpovediac
napchávajú organickou hmotou (bioodpadom), čoho výsledkom je produkcia tepla a oxidu uhličitého. Väčšia časť
oxidu však ostáva v komposte a nevylučuje sa do ovzdušia. Zároveň kompostovaním vytvárame kvalitné hnojivo,
ktoré nahrádza používanie umelých hnojív.

Ako je to s triedením odpadov a so zhodnocovaním
biologicky rozložiteľného odpadu v našej obci?
Európska únia sleduje množstvo zhodnoteného odpadu
triedením a pre jednotlivé roky sú stanovené limity, koľko
percent z komunálneho odpadu má tvoriť triedený zber.
Výška zhodnotenia má následne vplyv na výšku poplatkov

Produkcia odpadu na Slovensku aj u nás
v obci neustále rastie

za odvoz komunálneho odpadu . Naša obec v roku 2018

Vychádzajúc z celkovej produkcie komunálnych odpa-

zhodnocovala 31,53% odpadu triedením, stanovený limit

dov na Slovensku produkcia komunálnych odpadov na

pre daný rok je 40%. Do roku 2020 je potrebné v zmysle

jedného obyvateľa aktuálne predstavuje 393 kilogramov.

nariadení EÚ takto zhodnocovať 60% odpadov.

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu, na ktoré sa odvo-

Európska únia sa zároveň snaží svojimi legislatívnymi

láva Správa o stave životného prostredia SR z dielne en-

opatreniami odkloniť biologicky rozložiteľný odpad zo

virorezortu a Slovenskej agentúry životného prostredia.

skládok v prospech iných alternatív, akými sú napríklad

Produkcia netriedeného komunálneho odpadu v našej
obci má v poslednom desaťročí takisto výrazne stúpajúci

6

kompostovanie a využívanie bioplynu na vykurovanie alebo výrobu elektrickej energie.

trend. V roku 2010 bola produkcia komunálneho netrie-

Čo sa týka zhodnocovania odpadu triedením v našej

deného odpadu na obyvateľa v našej obci 152 kg, v roku

obci, môžeme konštatovať, že v posledných rokoch najmä

2018 tento odpad predstavuje 230 kg na obyvateľa. Je to

z dôvodu zriadenia skládky bioodpadu (za ihriskom) sme

síce pod priemerom SR, nárast je však markantný.

ako obec zvýšili aj objem triedeného odpadu, nakoľko aj

odpadov je

tento odpad sa po odovzdaní zmluvnému partnerovi zapo-

stále aktuálnejšia téma, s ktorou sa vo svojom živote stre-

čítava do triedeného odpadu, keďže tento zmluvný partner

távame a budeme stretávať čoraz častejšie. My si priblí-

ho zhodnotí (vyrobí z neho kompost). Za odvoz a odovzda-

žime zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov,

nie tohto odpadu výkupcovi však treba zaplatiť, navyše ak

nakoľko až polovicu odpadov v SR predstavuje biologicky

je v tomto odpade zamiešaný plast, vrecká a iné, tento od-

rozložiteľný materiál.

pad nám nevezmú. V poslednej dobe sa na kompostovis-

Triedenie, recyklovanie, zhodnocovanie

ku začali objavovať plasty, madrace, staré okná, dokonca

Rozdiel medzi skládkovaním a kompostovaním

televízor, čím sme si sami občania v obci vytvárali čiernu

Je pravdou, že biologicky rozložiteľný odpad, ktorý za-

skládku. Z tohto dôvodu je kompostáreň sprístupnená

miešame do komunálu a ktorý sa následne skládkuje,

len v pracovných dňoch, v inom čase (aj cez víkend) len pri

podlieha rozkladu. Skládkovaním sa však proces rozkla-

osobnom prevzatí kľúčov z obecného úradu.

du spomaľuje a v dôsledku absencie kyslíka môže narobiť

Zhodnotený odpad triedením v Haliči v roku 2010

veľa škôd. Ak totiž prebieha rozklad bioodpadu na sklád-

predstavoval 29,24 kg na obyvateľa, v roku 2018 to je

ke, okrem oxidu uhličitého vzniká týmto anaerobickým

po zavedení odovzdávania bioodpadu zhodnocovateľovi

procesom (bez prítomnosti kyslíka) aj metán, ktorý je 20

118,51 kg na obyvateľa. Naša kompostáreň však nie je

krát účinnejší ako oxid uhličitý a teda pomáha urýchľo-

kompostárňou v pravom slova zmysle, je to len miesto,

vať zmeny klímy. Aj vďaka tomu prispievajú naše sklád-

kde biologicky rozložiteľný odpad obec dočasne skladu-

ky 3-5 % ku celkovým globálnym emisiám skleníkových

je a následne ho odovzdáva zmluvnému spracovateľo-

plynov, ktoré otepľujú našu planétu. Okrem skleníkových

vi. V blízkej dobe by sme chceli založiť menšiu zakládku

plynov sa pri rozklade bioodpadu na skládke produkujú

(hrobľu) bioodpadu a tento odpad v malom zhodnotiť na

toxické látky, ktoré môžu unikať a znečistiť okolité pros-

kompost. Cieľom je vyrobiť si vlastný kompost, ktorý by

tredie. To isté platí, ak sa pokosená tráva, opadané lístie,

bol využívaný postupne na vyrovnávanie obecných plôch,

ostrihané konáre len skládkujú a nekompostujú.

čím by sa následne zlepšila údržba, napríklad kosenie. Zá-

Kompostovanie je naopak aerobický proces (v prítom-

roveň by takto zhodnotený kompost ostával tam, kde sa

vyprodukuje tj. v našej obci a zlepšoval by kvalitu pôd.
Plány pre budúcnosť sú smelšie, limitujúce sú finančné

Nápojové kartóny

zdroje, ktoré sa budeme snažiť získať cez Envirofond, prípadne ostatné výzvy. Pre súčasnú kompostáreň sa snaží-

Nápojové kartóny, ľudovo nazývané aj „tetrapaky“,

me už teraz nájsť vhodnejšie miesto. Toto miesto by zá-

napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným oba-

roveň slúžilo ako zberný dvor pre ostatný recyklovateľný

lovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jed-

odpad, ktorý je momentálne situovaný v areáli bývalej

ného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera,

materskej školy, čo tiež nie je ideálne.

20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je

Kompostovať môžeme aj doma,
ako kompostovať svojpomocne?

oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým roz-

Pri kompostovaní na záhrade môžeme kompostovať
priamo na voľne stojacej kope, tzv. hrobli. Je to základná forma kompostovania, je potrebné však viac miesta.
V tomto prípade stačí, ak biologický odpad upravíme,
premiešame a uložíme do požadovaného tvaru - pásovej
hromady. Je vhodné, ak časť odpadu tvoria aj naštiepkované konáre, platí, čím menšia frakcia vstupného materiálu, tým rýchlejšie prebehne proces kompostovania. Pre
správny priebeh rozkladu sa pri domácom kompostovaní

ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním
vlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú
využiť pri výrobe paliet.
Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma.
Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty v drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy
a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku
dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto

odporúča jej šírka maximálne 2 až 2,5 m a výška max. 1,5

dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné

metra. Takto zabezpečíme, aby v hrobli prebiehalo samo-

sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia

voľné prevzdušňovanie kompostovaných surovín. Dĺžka

nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto do-

hroble môže byť rôzna – podľa potreby. S pribúdajúcim

siek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné

časom sa hrobľa môže predlžovať tak, že sa na konci hro-

a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok

madia nové biologické odpady a na začiatku sa odobe-

a iných konštrukcií.

rá hotový kompost. Celý proces urýchlime priebežným
prekopávaním hroble a zabezpečením prístupu kyslíka.
Mne osobne sa osvedčilo vybrať si v záhrade miesto, kde
chcem vylepšiť kvalitu pôdy napr. o ploche 3 m x 2m, túto
plochu vyhlbiť na 30 cm a sem v priebehu roka umiestňovať trávu, naštiepkované konáre, lístie, šupky z ovocia
a zeleniny, škrupiny z vajíčok. Po každom kosení a pridaní

Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie: stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na
vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky.
Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad
v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu
vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch.
Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových

trávy, lístia, daný materiál prehrabať a po roku mi na da-

produktov. Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchyn-

nom mieste (od intenzity prehrabávania) vznikne miesto

ských utierok.

s kvalitnou pôdou, ktorý nemusím nikde voziť. V budúcom roku si vyberiem nové miesto a proces opakujem.
Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch.
Tie sú vhodné hlavne tam, kde je nedostatok miesta, menšie množstvá materiálu, alebo kde je kompostovisko „na
očiach“. Zásobníky môžu byť z rôznych materiálov (drevo,
plast, pletivo, kov, betón, kameň alebo ich kombinácie).
Môžeme si ich kúpiť priamo na obci alebo svojpomocne
vyrobiť napr. z odpadových materiálov (staré nepotrebné
dosky, drevené a plastové palety, staré sudy, pletivo...).
Domácim kompostovaním si vieme vyrobiť kvalitný kompost bez pridávaných chemických látok, ktoré často veľkovýrobcovia do kompostov pridávajú a zachovať si tak
v záhrade kvalitnú pôdu bez chémie.

Marcel Lukáč

Bohužiaľ, niektorí spoluobčania si triedenie odpadu
predstavujú aj takto. Obci za to môže hroziť pokuta
za vytváranie čiernych skládok, na ktorú sa budeme
musieť skladať všetci.
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Svätenie ružencovej zástavy
a následná oslava v hostinci u Borešov
EPILOG

Hostinec u Borešov
– Jozef Boreš majiteľ *1891 - +1931
V Haliči v 30.-tych rokoch minulého storočia bol hostinec, ktorý spĺňal
podmienky aj podobných mestských
hostincov. Na rozsiahlom priestranstve
sa nachádzala stavba hostinca, kde sa
okrem výbornej kuchyne nachádzali aj
rôzne klubové miestnosti, kde sa hrával
biliard, spolková miestnosť pre rôzne
spolkové akcie, ktorá sa mohla premeniť
na divadelnú sálu s javiskom a samozrejme nemohla chýbať ani miestnosť pre
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V

kartárov. V záhradných priestoroch bola
kolkáreň. Majiteľom hostinca bol druho-

každej obci pri kostole (far-

rodený syn váženého haličského občana

nosti) až do roku 1872 exis-

Ľudovíta Boreša (*1868 - +1951) JOZEF

tovali popri kostolných zá-

(*1861 - +1931), ktorý po smrti prvej

stavách aj cechové zástavy.

manželky Karolíny KUKUROVEJ sa oženil

Spomínam to preto, že aj v Haliči boli

s Etelkou SZANISZLÓ z Oždian. V roku

cechy. Najznámejší bol cech hrnčiarov.

1922 sa im narodila dcéra MARTA. Po

Cechové zástavy a ich používanie veľmi

predčasnej smrti Jozefa Boreša, vdova

úzko súvisia so vzťahom organizácie ce-

neuniesla starosti o rozsiahly majetok,

chov a cirkvi. Tento vzťah bol založený v
počiatkoch na úprimnej zbožnosti a vie-

krstnú mamu, prípadne vybraného čle-

re, dobe poplatnej všeobecnej religiozite

na združenia, ktorí sa o zástavu starali.

ľudskej spoločnosti kresťanského sveta.

V Haliči mali niekoľko kostolných zástav,

Vzťah členov cechov a cirkvi bol natoľko

a to: ružencovú, hasičskú, hrnčiarsku

prirodzený, že sa neprisudzovala potre-

a pohrebnú.

ba ho nejakou formou konkretizovať.
Na dobovej fotografii je zachytené
Neskôr sa vytvorili združenia a spolky,

ktorých

členovia

slávnostné zhromaždenie po vysvätení

reprezentovali

ružencovej kostolnej zástavy (asi v roku

pri cirkevných sláv-

1930). Po vysvätení pánom farárom na-

nostiach a podporovali kostol alebo

sledoval akt vtĺkania ozdobných klincov

farnosť modlitbami alebo milodarmi.

do žrde zástavy. Klince zatĺkali najmä

Zviditeľňovali sa tiež svojimi zástavami,

„donori“, ktorí takýmto spôsobom pri-

ktoré v sprievodoch na patričné sviatky

spievali na kostol. Potom nasledovala

nosili. Zástavy sa zhotovovali z rôznych

procesia aj s novovysvätenou zástavou

materiálov, boli: brokátové, hodvábne,

na miesto, kde sa konalo slávnostné

ripsové aj zamatové. Vzhľadom na kos-

pohostenie pre všetkých účastníkov.

tolné združenie boli na nich vyobrazené

Na fotografii zachytené zhromaždenie

podobizne patrónov združenia a výjavy

sa konalo u krstnej mamy práve vysvä-

z ich života - napríklad svätého Floriána,

tenej ružencovej zástavy – pani Etelky

panny Márie a pod. Každá zástava mala

Borešovej.

svoje združenie

a tak čoskoro došlo k exekúcii pre neuhradené finančné pozdĺžnosti. Vdova
s dcérou sa vrátili do Oždian, ale naďalej
s Haličskou rodinou udržiavali srdečné
rodinné styky. Dcéra Marta žila v Budapešti – zomrela 87 ročná.
Veľmi si vážim, že pri spomienkach na
dávno minulé udalosti (tanečné zábavy,
ochotnícke divadlá sa vždy uvádza, že sa
konali u Borešov. Zachovali sa aj dobové
plagáty).

Anna Borešová

Osobnosti Haliče

Gejza
Horák

V

100. výročie jeho narodenia
.

rázovitej Pohorelej, kde ho nadchli

ského rozhlasu v Bratislave, kde stojí

piesne, zachované po predkoch a naj-

za zmienku, že v rokoch (1957- 1958)

mä nárečie tejto podhorskej oblasti,

uverejnil vyše osemsto listov. V rokoch

pretože mnohé jeho neskoršie diela a

(1992 až 96) zastával funkciu predsedu

štúdie vychádzajú z tohto regiónu. Z

Jazykovedného odboru Matice sloven-

Pohorelej sa dostáva neskôr do Bra-

skej. Ako píše ďalej o Dr. Gejzovi Horá-

tislavy. Popri zamestnaní vyštudoval

kovi PhDr. A. Borešová, bolo obnovenie

kombináciu slovenský jazyk a filozofia

slovenskej štátnosti a rozlet Matice slo-

na FF UK v Bratislave v rokoch 1944 až

venskej tou najšťastnejšou chvíľou jeho

1948. Od roku 1948 až 1984 pracoval

života. Pri príležitosti osemdesiatych

ako vedecký pracovník v Jazykovednom

narodenín Gejzu Horáka v časopise

ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave a ex-

Slovenská reč J. Doruľa píše: „S vďač-

terne prednášal súčasnú slovenčinu na

nosťou a obdivom si pripomínam dlhú

Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

sériu odborných seminárov, stretnutí

i Karlovej univerzite v Prahe v r. 1954

s učiteľmi, žiakmi a študentmi základ-

až 1957. Od roku 1984 žil na dôchod-

ných a stredných škôl i s členmi miest-

ku v Bratislave. Vo vedecko-výskumnej

nych odborov Matice slovenskej po ce-

práci sa venoval výskumu slovenských

lom Slovensku, na ktorých Gejza Horák

nárečí a spisovného jazyka, metodike

ako predstaviteľ Jazykovedného odbo-

školskej jazykovej výchovy a jazykovej

ru Matice slovenskej prednášal svoje

kultúre. Je autorom niekoľkých publiká-

výklady o vzťahu spisovného jazyka a

cií: Nárečie Pohorelej (1955), Jazykové

nárečí, o využívaní nárečí pri výučbe

prechádzky prózou (1989), Slovenské

spisovného jazyka a vzťahu k nemu ako

kategórie osoby, času, spôsobu a ich

vzácnej národnej hodnote“.

rodine stolárskeho majstra

využitie (1993), Morfológia slovenské-

Študijné pobyty – Paríž, Moskva, Köln

Jozefa Horáka a jeho man-

ho jazyka (1966 – spoluautor), Česko –

(1960-70). Ocenenia: Cena SAV za ve-

želky Jozefy rod. Polešov-

slovenský slovník (1975 – spoluautor),

decko-popularizačnú

skej sa narodil ako piatoro-

Encyklopédia jazykovedy (1993 – spo-

1994), zlatá plaketa Ľudovíta Štúra SAV

dený chlapec, ktorý dostal meno Gejza

luautor) a iné. Prispieval do časopisov

(1994). Zomrel v Bratislave a je pocho-

Horák (25. 2. 1919, Halič - 28. 8. 2003,

Slovenská reč, Kultúra slova. V rokoch

vaný v Žiline.

Bratislava). Detstvo ako aj prvé školské

(1952 až 68) bol redaktorom rozhlaso-

roky strávil v Haliči, kde okrem ško-

vej jazykovej poradne Česko – sloven-

činnosť

(1984,

Ing. Ján Hikker

ly často sa zdržiaval aj v dielni svojho
otca a priúčal sa stolárskemu remeslu.
Bývali na tretej ulici, dnes nesie názov
Zelená ulica. Jeho rodný dom ešte existuje a je hneď vedľa domu Fajčíkovcov.
Wikipedia o ňom uvádza: Gejza Horák PhDr., CSc. Jazykovedec, pedagóg,
publicista. V rokoch (1925- 29) ľudová
škola Halič, v r. (1929-35) Reformné
reálne gymnázium Lučenec, (1935-38),
ktoré v dôsledku Viedenskej arbitráže
odišiel dokončiť do Banskej Bystrice,
kde maturoval v roku 1939. Ako učiteľ
pôsobil vo viacerých vidieckych školách, z ktorých mu najviac prirástla k
srdcu Pohorelá (1939 – 1942), kde bol
aj kantorom. Okrem toho možno predpokladať, ako uviedla o ňom PhDr.
Anna Borešová, že aj vzťah k slovenským nárečiam nadobudol najmä v

Alotrie Súkenníka
								

...aké by bolo krásne,
keby sa láska dala privolať vôľou človeka
								

B

							
olo to už dávno, ale nebolo to ako v rozprávke: kde
bolo, tam bolo. Bolo to pri haličskom rybníku, neďaleko dvoch platanov, okolo ktorých sa chodievalo
na starohaličské ihrisko. Bol som na akejsi túlačke

a stretol som prechádzajúceho sa pána, ktorého som vtedy
spoznal a aj sa dozvedel, že sa volá pán Čaba a býva tiež v
Haliči, ale už dávno. Na rozdiel odo mňa, lebo som vtedy bol
nový dolinčan, ako sme my vrchári volali ľudí z nížin.
Už vtedy som s obdivom hltal históriu Haliče. Keď sme rozvinuli debatu, v spomienkach pána Čabu o minulosti v časoch
grófskych, bol som pohltený predstavami o tejto dobe. Pamätám si na dve témy nášho rozhovoru, a to na večerné kúpanie grófskych žien v rybníku, na ich príchod fakľami osvetleným schodiskom.

pokračovanie na ďalšej strane
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pokračovanie zo strany č. 9

Len si už nepamätám, či schodisko bolo povrchové alebo
tunelové. Druha téma bola spomienka pána Čabu na jeho
mladosť, ako laškoval na rybníku so svojou prvou láskou. Ako
si sľubovali vernú lásku na lavičke na ostrovček. Spomínal,
že lavička bola prísažným miestom zaľúbených pre mnohých
Haličanov. Pamätám si, že s dojatím potvrdzoval aj vo svojom
zrelom veku, že táto jeho prvá láska mu vydržala na celý život.
Už neviem či to bola jeho manželka, ale rozprával, že v jeho

M

srdci je to celoživotná láska a začala na lavičke na ostrovček.
inulosť nech potvrdia dnešní haličskí seniori ako prežívali lásky v okolí haličského zámku.
Asi by všetci vedeli porozprávať pár krásnych
historiek. Len komu... Mladým sú smiešne his-

torky, kedy aj držanie sa za ruky boli očarujúce chvíle. Ale
lavička sa časom rozpadla, čas utekal bez zástavky a aj moja
spomienka na tento rozhovor zapadla medzi ďalšie, vraj modernejšie. Lebo dnes je údajne rýchla doba a na sentimenty
starcov nie je čas.
Až v dobách aktivít pánov Reháneka a Ďurdíka, pri hľadaní nových zámockých pánov, sa mi aktivovala spomienka na
pána Čabu. Prisnilo sa mi, že na rybníku je mostík, pred ktorým čakajú húfy zaľúbených a v strede mostíka si vyslovujú
svoje želania. Keď som sa prebudil, so smútkom som si pri-
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znal, že lavička zaľúbených je už naozaj len snom. 			
		
Po ďalšom čase ma však znovu opantala predstava, aké
by to bolo zaujímavé, keby mostík na rybníku bol, možno aj
s mojím maličkým pričinením. Peťo Fajčík ma jedného dňa

kreslenie. Kedysi som čarbal pre zámočníkov nákresy a vízia,
že zanechám aj na grófskom rybníku stopu, zvíťazila. Oslovila
ma predstava, že mostík bude znovu miestom zaľúbených
Haličanov, veď už aj ja som Haličan, síce z vrchov, ale bývam
tu už skoro 50 rokov.

A

čo ak mostík bude aj pre všetkých návštevníkov haličského rybníka, ktorí túžia po naplnení svojich lások. Keď som mostík kreslil, v réžií pána Kubačku,

dal som si záväzok, že keď budem kresliť zábradlie, navrhnem vzor, ktorý bol v mojom sne - aj so zabudovanou ružou
na zábradlí. Aké bolo moje prekvapenie, keď zábradlie vyhotovil Peťo Fajčík bez môjho návrhu a na zábradlí je v každom
poli ruža. Ruža, ktorej sa bolo treba v mojom sne dotknúť,
aby sa želanie zaľúbených splnilo. Aké by bolo krásne, keby
sa minulosť lásky pána Čabu prevtelila aj do dnešnej doby, do
každej úprimnej lásky a vydržala počas celého života. A čo ak
je tu ešte nádej aj pre nás seniorov, veď predsa niekto múdry
povedal, že láska kvitne v každom veku.			
Na záver by Súkenník povedal: Ľudia boží, chráňte si lásku
- je to dar z nebies. Keď ste v jej osídlach, ste dobrí ľudia, a ak
vám chýba, blčí z vás nenávisť.				

PS: Kto je to ten Súkenník?		
Súkenník bol Haličan, ktorý počas našej monarchie Rakúsko-Uhorska pracoval v haličskej súkenke a dnes žije tento
súkenník v každom z nás, ako súkač slov, ktorý súka zo seba
svoje múdrosti. 			

(neviem či slnečného) oslovil, že ma zákazku na vyhotovenie
mostíka. Spýtal sa, či by som sa nedal nahovoriť na jeho na-

Jozef Rekšák

Ozdobné zábradlia z dielne Jaroslava Tóčika

Divadelné predstavenie zaplnilo veľkú sálu

nahradili jednoduché pôvodné.

a ukázalo, že Haličania majú o divadlo záujem.

Nová kniha o Haliči

N

Na deň detí sme za pomoci hasičov pripravili jedinečný zážitok v podobe penovej šou. Deti tiež ab-

iet mozaiky bez jednotlivých kamienkov. Ktorýkoľ-

solvovali súťaže povzbudzovaní maskotmi káčerom

vek kamienok vyberiete, niečo v nej bude človeku

Donaldom s kamarátkou Daisy. Búrka nás potom

chýbať. Aj história obce je mozaikou: príbehy, ľud-

síce zahnala do kultúrneho domu, kde sme si pozreli

ské osudy a udalosti len spolu vytvárajú ucelený

vystúpenie bábkového divadla na rázcestí z Banskej

obraz. Haličská mozaika sa tvorila v priebehu stáročí pridá-

Bystrice, na nálade to však deťom neubralo. Práve

vaním kamienkov ľudských príbehov k miestu, ktoré ju for-

naopak, posilnení sladkými jahodovými waflami si

movalo – k Haličskému hradu, neskôr zámku, ktorého krásu

ešte užili skákací hrad a po ukážkach výcviku psov

návštevníci obdivujú dodnes.

a čarovaní s balónmi sa deti potešili z veľkého množ-

Kniha Halič, cesta časom sprevádza čitateľa dejinami tej-

stva cien, ktoré sme si pre ne pripravili.

to novohradskej obce. Neboli jednoduché ani priamočiare.
História tohto miesta je pohnutá, a tak, ako to v prípade hradov neraz bývalo, bola plná vzletov i pádov. Každý pád do
popola bol, našťastie, vždy nasledovaný prerodom do ešte
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krajšej podoby. Malebná vyvýšenina čnejúca sa nad Lučeneckou kotlinou priam pozývala našich predkov k vybudovaniu
pevnosti na ochranu jej obyvateľov. Páni Haličského hradu
určovali smerovanie širokého okolia, a tak sa hrad často stal
predmetom záujmu vojvodcov, niekoľkokrát bol zbúraný, no
vždy opäť postavený. Bol sídlom viacerých uhorských palatínov, sídlil tu i Ján Jiskra z Brandýsa, po slávnej bitke pri Lučenci sa ho zmocnil Ján Huňady i Matej Korvín. Najväčšiu slávu
zámok zažil vo vlastníctve šľachtického rodu Forgáchovcov,
ktorý ho vlastnil nepretržite od 16. storočia až do roku 1948.
Tu sa písali fantastické a predsa autentické ľudské osudy.
V podhradí prekvital obchod, darilo sa remeslám i manufak-

12.mája 2019 vo veľkej sále kultúrneho domu
potešili deti svoje mamičky krásnym kultúrnym
programom a kvietkom.

túram.

M

áloktorá obec sa môže pochváliť takou bohatou
históriou ako Halič. Ľudia prichádzali a odchádzali,
každý zanechal v Haliči stopu, priložil kamienok do

mozaiky, na ktorú sa pozeráme dnes. Aj o tom je táto kniha.
Haličania nájdu v knihe kus seba, dozvedia sa o svojom rode.
Nadšenci regionálnej histórie získajú hodnotný prírastok do
svojej zbierky. Bohatý obrazový materiál pomôže každému
čitateľovi Halič lepšie spoznať a, ktovie, možno sa stane inšpi-

ráciou prísť sa osobne do Haliče pozrieť.
Knihu Halič, cesta časom autorov Jána Hikkera a Petra Fízeľa si budete môcť zakúpiť už bezprostredne po jej uvedení

Tradičná odpustová slávnosť na sviatok Najsväte-

počas Haličských slávností alebo napríklad aj v internetovom

jšej Trojice pri kaplnke Trojičke.

kníhkupectve Martinus.sk.

Zo života ZŠ s MŠ Halič
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Ochrana človeka a zdravia v prírode - Budiná.

Ochrana človeka a zdravia na 1. stupni
- exkurzia do zámockého parku.

Deň detí na tému šmolkovia.

Celoslovenské kolo projektu Supertrieda - 3. miesto.

Žiaci tanečného, hudobného a literárno-dramatického
odboru súkromnej ZUŠ.

Žiaci 2.A a 3.A v škole v prírode.

Žiaci 2. stupňa na súťaži Divínsky boyard.

Plavecký výcvik žiakov 5. a 6. ročníka.

Rozlúčka predškolákov.

Družstvo mladých zdravotníkov.
Viac noviniek a informácií nájdete na stránke:

www.zshalic.edupage.org

Odmenení žiaci:

Školský atletický štvorboj.

Ocenenie n ajlepších žiakov
ZŠ s MŠ Halič
v šk. roku 2018/2019
starostom obce Halič

N

a sklonku školského roka, 26. júna 2019 predstavil riaditeľ školy Mgr. Radoslav Čičmanec a zástupkyňa školy PaedDr. Ľubica Beňová starostovi
obce najlepších a najúspešnejších žiakov školské-

ho roka 2018/2019 z miestnej základnej školy.
Starosta po krátkom príhovore a po zápise do pamätnej
knihy, odmenil každého žiaka knižkou s prekrásnymi fotografiami s názvom „ Čarovný Novohrad“, perom s logom
obce a pamätným listom.
Deti si neskôr pochutnali na výborných čokoládových mafinách od žien z denného centra pre seniorov.
Starosta obce Mgr. Alexander Udvardy a zástupca starostu
Ing. Marcel Lukáč popriali žiakom prázdniny, plné nezabud-

nuteľných zážitkov.

Renata Padúchová

Orlaiová Nela 2.A		

Belková Kristína 6.A

Molnár Matúš 3.A		

Laššanová Alexandra 6.A

Fízeľová Sára-Mária 3.A		

Lukáčová Lucia 7.A

Kondrlíková Liana 3.A		

Belko Filip 7.A

Nátonová Viktória 3.A		

Galád Michal 7.A

Laššanová Nina 4.A		

Hlavna Peter 7.A

Kondrlíková Romana 4.A		

Valičeková Viktória 7.A

Udvardyová Ela 4.A		

Kékety Martin 7.A

Fízeľ Fabián 5.A			

Kučerová Eva 8.A
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POZVÁNKA
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Kto sú HEXáci
Určite už každý z vás počul úvodnú pesničku k úspešnému
seriálu Oteckovia:
Len s nami slnko svieti, sme stále veľké deti
V nekonečných príhodách
Život s nami hrá sa, nikto neschová sa
Šťastie je o náhodách
Spieva ju poprocková skupina HEX, ktorá vznikla v roku
1989 v Bratislave. Hex je skratka slovného spojenia “humanoidný experiment”. Ide o experiment, či ľudia budú schopní
počúvať muziku, ktorú skupina hrá. Skupina HEX nám spestrí program Haličských slávností 17.8.2019 o 16.00 hod.

Členovia skupiny:
Peter Dudák – spev, gitara, klávesový nástroj
Martin Žúži – gitara
Tomáš Dohňanský „YXO“ – basová gitara
Tibor Szabados – bicí nástroj
Najznámejšie pesničky:
Keď sme sami
V piatok podvečer
Maťo a Linda
Michaela
Vetroň
Snežný pluh
Život

Použitie loga na farebných podkladoch

STAŇTE SA AJ VY SPOLUTVORCAMI HALIČSKÝCH
ZVESTÍ. PRIHLÁSTE SA DO
REDAKČNEJ RADY A POMÔŽTE
NÁM ICH ZLEPŠOVAŤ PO
OBSAHOVEJ STRÁNKE.
ĎALŠIE ČÍSLO VYJDE
V DECEMBRI PRED
VIANOČNÝMI SVIATKAMI.

Tiráž:

Haličské zvesti - občasník občanov - vydáva Obecný úrad v Haliči
zdarma - Povolené OkÚ v Lučenci č. OU MOMT - 01/93
Pripravuje redakčná rada odsúhlasená uznesením č. 70/2019
v zložení Mgr. Alexander Udvardy, Ing. Marcel Lukáč, Mgr. Kristián
Fajčík, Renata Padúchová, Zuzana Svoreňová, Jozef Rekšák
Grafická úprava: Mgr. art. Peter Kollár, Tlač: EUROART
manager: Yxo Dohňanský, +421 905 640 784, yxo@hex.sk

sme síce vyhrali, avšak prejavy nešpor-

ŠPORT

tového správania a každý zápas opakujúce sa pravidelné vulgárne pokriky
niektorých fanúšikov jednoducho na

Zhodnotenie športovej činnosti

ihrisko nepatria a nerobia nám dobré
meno v okrese. Moje dočasné pôsobe-

TJ Slovan Halič v jarnej odvetnej časti

Z

nie v pozícii trénera pri A mužstve sa

dravím všetkých priaznivcov

čov, ktorí pomáhajú. Dorastenecké

futbalu, ako aj ostatných čita-

mužstvo obsadilo v piatej lige konečné

teľov, ktorým by som rád veľ-

druhé miesto. Chlapci majú chuť hrať,

mi stručne zhodnotil, ako sa

z môjho pohľadu im však chýba tréner,

darilo našim futbalistom v jarnej časti.

ktorý by ich dokázal motivovať k trénin-

Mužstvo žiakov nám robilo počas celej

gom a disciplíne. Verím, že sa od novej

jari veľkú radosť, kedy nejednému sú-

sezóny vráti k mužstvu Peter Zmuda,

perovi nadelili desiatku gólov a bolo

ktorý prisľúbil pomoc, má dostatočné

naozaj radosť pozerať na ich výkony.

hráčske ako aj trénerské skúsenosti.

Žiaci nakoniec obsadili pekné druhé

Čo sa týka mužstva dospelých, ktoré je

miesto. Za pozornosť stojí najlepší

dlhodobo najsledovanejšie, z celkové-

strelec súťaže Filip Szabó, ktorý bol

ho počtu 14 majstrovských zápasov na

ocenený futbalovým zväzom ako aj bý-

jar zaznamenalo len 4 prehry, z toho

valým predsedom klubu a po ktorom

tri prehry s mužstvami, ktoré skončili

pokukujú logicky kluby z vyšších súťa-

do piateho miesta, 4 výhry a až 6 re-

ží. Chcem však pochváliť všetkých jeho

míz. Z tohto pohľadu a s ohľadom na

spoluhráčov, ktorí mu svojimi super

výsledky mužstva v posledných troch

výkonmi pomohli dosiahnuť tento indi-

rokoch možno vysloviť spokojnosť, av-

viduálny úspech. Toto mužstvo žiakov

šak osobne spokojný nie som, strieda-

by som veľmi rád o rok videl vo vyššej

li sa lepšie ako aj horšie výsledky. Či

súťaži, ktorá im dodá nové skúsenos-

sú spokojní aj hráči a či by pri lepšej

ti a posunie ich ďalej v ich futbalovej

trénovanosti nebolo výhier viac, to už

kariére. Poctivú prácu odvádza tréner

je v teórii úvah a v každom z nás pri

žiackeho mužstva Milan Kľaga za vý-

otázke, či som nemohol spraviť viac

datnej pomoci Evky Hikkerovej s man-

pre kolektív. Osobne ma mrzí aj po-

želom a samozrejme ostatných rodi-

sledný zápas so Starou Haličou, ktorý

ukončením sezóny naplnilo. Verím, že
sa nám podarí k mužstvu dotiahnuť
človeka, ktorý bude s mužstvom ďalej
pracovať, už po ukončení sezóny sme
mali v hľadáčiku viacero mien, najviac
by sme sa potešili Marošovi Kanátovi,
bývalému veľmi kvalitnému hráčovi
Haliče ako aj hráča mužstiev vyšších
súťaží. Novinkou od jesene by mala
byť nesúťažná prípravka malých futbalistov a futbalistiek 5 až 10 ročných,
ktorú by sme mali trénersky viesť spoločne s Kristiánom Fajčíkom, s ktorým
si momentálne dopĺňame trénerské
vzdelanie a budeme sa snažiť deťom
odovzdať spoločne svoje hráčske, pedagogické skúsenosti a naštartovať
v nich zanietenosť k futbalu v čo možno najskoršom veku. V prípade záujmu vás veľmi radi privítame.

V

šetkým hráčom všetkých kategórií prajem od novej sezóny veľa
zdravia a športových úspechov,

fanúšikom príjemné športové zážitky.

Marcel Lukáč

Pozvánka
prípravka
		Futbalová
Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o pohybovú aktivitu pre svoje ratolesti, že od septembra začne fungovať na
pravidelnej báze futbalová prípravka detí. Prípravka je zameraná na rozvoj pohybových aktivít chlapcov a dievčat vo veku
5-10 rokov, osvojenie si prvotných základných futbalových
zručností a v neposlednom rade získa dieťa návyk na tímovú
prácu v prospech kolektívu. Prípravka bude vedená certifikovanými trénermi Kristiánom Fajčíkom, ktorý pôsobí zároveň
ako pedagóg v ZŠ s MŠ Halič a Marcelom Lukáčom. Tréningové jednotky budú prebiehať dvakrát v týždni v poobedných
hodinách po dohode s rodičmi. K dispozícii budeme mať futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, telocvičňu, samostatné
prezliekarne pre dievčatá a chlapcov, sprchy. Prihlásiť sa je
možné v priebehu augusta u menovaných, prípadne na te-

Telocvičňa s úplne novou palubovkou. Nové sú aj šatne

lefónnom čísle 0915201781. Ďakujeme a tešíme sa na vás.

a sprchy s toaletami.
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Vydarenými akciami
sme si pripomenuli

100. výročie Haličského športu

A
16

j keď sme nemali ako nový

Tomášoviec. Z Haliče bol vyhodnotený

výbor TJ veľa času na prí-

za sezónu M. Linduška a u žiakov naj-

pravy takej, dá sa povedať

lepší brankár Š. Hikker, ktorý v súťaži

významnej udalosti ako je

dostal najmenej gólov za celú sezónu,

cionári a hráči nad osemdesiat rokov:

sté výročie športu v Haliči, môžeme te-

ako aj najlepší strelec tejto kategórie

František Neupauer, Juraj Rajprich,

raz konštatovať, že za spolupráce OÚ v

U14 – 5. liga F. Szabó, ktorý dal najviac

Ľudovít Póni, Emília Cvancingerová,

Haliči, denného centra, základnej školy,

gólov. Ďalej našej TJ bol odovzdaný zá-

Ladislav Pročko. Spomienkové ceny a

dobrovoľných hasičov, sponzorov, po-

stupcami ObFZ LC aj pohár a diplom za

diplom im odovzdali predseda KV SsZF

ľovníckemu združeniu, TJ Slovan Halič

2. miesto žiakov U14 v súťaži ako aj dip-

BB J. Paršo, predseda ObFZ LC R. Čič-

ako aj všetkých, ktorým na haličskom

lom a pohár za dorast U19, ktorý tiež

manec, Ľ. Moravčík ako hosť, starosta

futbale záleží, sa nám to spoločnými si-

za predchádzajúci ročník skončil na 2.

Haliče A. Udvardy a predseda TJ Ľ. Póni.

lami podarilo. Všetkým Vám patrí veľká

mieste. Počas turnaja bolo aj spestre-

Počas finálového zápasu cez prestávku

vďaka a veríme, že ste sa na tejto akcii

nie, keď naši žiaci U14 si zahrali proti

bola ťahaná aj tombola z bulletinov,

cítili dobre. Ale poďme ku samotnému

rovesníkom z Bušiniec. Čestný výkop

ktoré sme špeciálne pre túto udalosť

tomuto dňu. Už ráno naši gulášmajstri

tohto zápasu mal bývalý českosloven-

pripravili. A sponzori nám dali 19 cien

a ich pomocníci začali v štyroch kotloch

ský reprezentant Ľubo Moravčík z Nit-

tak bolo z čoho vyberať. Poďakovanie

variť guľáš z diviny, ktorý rozvoniaval do

ry. Zahájenie turnaja urobili predseda

patrí aj rozhodcom z ObFZ LC, ktorí

diaľky už pred prvými zápasmi turnaja

TJ Slovan Halič Ľ. Póni a starosta obce

korektne rozhodovali. Celou akciou

mužov. V rámci tohto výročia prebehol

Halič Mgr. A. Udvardy. Vo svojej správe

nás sprevádzalo FIT FAMILY Rádio, kde

aj 10. ročník Memoriálu Jozefa Pocoka

predseda TJ v krátkosti zhodnotil prie-

mali spolukomentátora Peťa Miša. Ne-

Molnára. Zápasy pre veľké horúčavy

beh ako sa vyvíjal hlavne futbal v Haliči

smieme opomenúť, že starosta obce A.

sa hrali skrátene, a to 2 krát 30 minút.

od roku 1919 až po súčasnosť. Nezabu-

Udvardy a predseda TJ Ľ. Póni, ako to

Víťazom turnaja bol Divín, na 2. mies-

dol menovite spomenúť tých, čo už nie

už bývalo zvykom išli s kyticou kvetov

te bola Halič, tretie skončili Tomášov-

sú medzi nami, ako aj tých, čo počas

na hrob Jozefa Pocoka Molnára. Na sa-

ce a 4. miesto získala Stará Halič. Pri

rokov, v tej ktorej dobe, sa pričiňovali

motný záver po celkovom vyhodnotení

vyhodnotení obdržali mužstvá diplom

či už ako hráči alebo funkcionári za roz-

a keď už toto podujatie gradovalo bol

a peknú vecnú cenu. Bol vyhodnotený

voj futbalu v Haliči. Za TJ Slovan Halič

spestrením aj prípravný zápas mužov

aj najlepší strelec turnaja a to L. Mišo s

boli vyznamenaní títo naši žijúci funk-

III. ligy stred: MŠK Lučenec – FK Rakytovce.
A na úplne samotný záver bola diskotéka – poriadaná FIT FAMILY Rádiom
, ktorá trvala do 22,00 hodiny.
V rámci prípravy na nový ročník súťaže šiestej ligy mužov ako aj storočnice
nášho futbalu sme sa zúčastnili dňa 27.
7. 2019 turnaja v Starej Haliči. Za účasti
mužstiev – Podrečany, okresní hasiči,
Haliče a domácej St. Haliče sme obsadili 1. miesto. Turnaja sa od nás zúčastnili
títo hráči: Mikuš, Jakubec, Papanitz M.,
jeho brat Oskar, Ľ. Póni st a ml., Borovec, Berky, J. a Ľ. Paľaga, Turek, Váradi,
Tryzna, Gonda, Cína.

N

ašej storočnice sa zo súkrom-

Haličania si

ných

chuť preh-

dôvodov

nezúčastnil

prezident Slovenského futba-

ratého finále

lového zväzu pán Ján Kováčik, ale sa

na domácom

ospravedlnil a poslal nám pozdravný

storočnicovom

list. Ako gesto urobil, že sprostredkoval

turnaji napravi-

nám na 3. augusta 2019 o 15,30 hodi-

li už o týždeň

ne v rámci ešte storočnicových osláv

víťazstvom na

zápas a to Internacionáli Slovenska –

turnaji v Starej

Starí páni Haliče.

Haliči.

Zápas starých pánov Haliče – Internacionáli Slovenska 0:8 (0:6).
Rozhodcovia: M. Antalík, M. Melicher.
Na zápase bolo 101 divákov. Vstup bol

DHZ Halič

zdarma. Po zápase sa kopali 11 m kopy

V

pre spestrenie a potešenie divákov.
Za Internacionálov Slovenska hrali – D. Galis, L. Pecko (K), O. Krištofík, D.

roku 2019 sa v našej obci podarilo obnoviť fungovanie dobrovoľného hasičského zboru v Haliči.

Tóth, S. Fišan (br.), J. Šimon, J. Timko, M.

Skúsenosti starších a elán nových členov

Obšitník, S. Slovák, M. Penksa, V. Zvara,

DHZ Halič boli pri rozbehu veľmi dôle-

P. Jurčo, T. Medveď. Manažér mužstva

žité. Bez podpory obce by však dobro-

bol: L. Petráš, asistenti – J. Čupka, M.

voľný hasičský zbor nemohol fungovať.

Baumann.

Prvou našou súťažou v tomto roku bola

Za Halič hrali – Ľ. Póni st., Ľ. Macko

“domáca” súťaž o pohár svätého Floriá-

st., Š. Žingor, L. Kováč ml., L. Líška, J. Šir-

na. Sme veľmi radi, že po šiestich rokoch

ko, J. Poltársky, S. Halgaš, V. Rehanek,

sme opäť obnovili tradíciu tejto súťaže.

J. Najpaver (K), J. Turek (br.), R. Bednár,

Na 12. ročníku tejto súťaže sme získali

M. Cvancinger, M. Kanát, P. Koštialik, R.

4. miesto. Chceli by sme poďakovať di-

Kondrlík.

vákom, ktorí si napriek nepriaznivému
počasiu naši čas a prišli nás podporiť. O

Počas stretnutia bol diplomom a vec-

niečo lepšie sa nám darilo na okresnej

nou cenou ocenený bývalý náš hráč

súťaži v Málinci, kde sme si v konkurencii

tiež už nad osemdesiat rokov žijúci

29 tímov vybojovali 3.miesto.

František Bokor. Oceneného odmeňo-

Myslíme aj na našu budúcnosť, preto

vali starosta A. Udvardy a predseda TJ

sme prijali pozvánku na súťaž mladých

Ľ. Póni. Po zápase bola ťahaná tombola

hasičov “Plameň 2019”. V spolupráci so

a rozdaných bolo 7 cien od sponzorov.

ZŠ s MŠ Halič sme sa zúčastnili na obvo-

Prvá cena bola živé jahňa (certifikát) od

dovom kole v Poltári a odniesli sme si vy-

firmy Kofemika.

nikajúce 2. miesto.

Po stretnutí, ktoré nám kus zneprí-

Súťaží v našom okrese nie je až tak

jemňoval občasný dážď boli Interna-

veľa, preto musíme niekedy vycestovať

cionáli jedného aj druhého mužstva

aj ďalej. V júni sme po prvý krát zavítali

pozvaní Jožom Pročkom do Zbrojnice,

na nočnú súťaž v Rimavskom Brezove,

kde ich čakalo pohostenie ako aj občer-

siedme miesto nebolo to čo sme očaká-

stvenie.

vali. Okrem toho sme sa zúčastnili súťaží

Ďakujeme všetkým za vydarené ak-

v Radzovciach (2. miesto) a na Teplom

cie v rámci storočnice a za pomoc pri

Vrchu (3. miesto). Sme radi, že dobro-

nich.

voľný hasičský zbor Halič opäť získava

Ing. Ján Hikker

svoje meno a na súťažiach bojujeme o
popredné priečky.
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bolo niekoľko vozidiel od Fiatu a mnoho

HALIČSKÝ
CROSS

ďalšieho. Pozvanie prijala aj majsterka
Slovenska v polmaratóne a bývalá reprezentantka Slovenska v crosse, kvalifikovaná aj na Majstrovstvá európy Janka

N

Martinská.

iekoľko rokov mi v hlave

Po registrácii otvoril preteky starosta

zrela myšlienka zorganizo-

obce Halič Alexander Udvardy. S mikro-

vať bežecké preteky v Haliči.

fónom v ruke bežcov sprevádzal mode-

V sobotu 18. mája sa však

rátor a riaditeľ pretekov Milan Paľaga.

tento sen stal skutočnosťou a uskutoč-

So stopkami mu výborne sekundoval

nil sa nultý ročník Haličského crossu

z podujatia putoval na charitatívne účely

rozhodca Ondrej Kocúr. Bežecké tem-

– behu mládeže. Celý týždeň sa niesol

pre Svetielko nádeje, ktoré už 16 rokov

po hudobne dirigoval DJ - Igor Kokavec.

v znamení búrok a neustály dážď nám

pomáha tým najmenším onkologickým

Bielkoviny v podobe chutného guľášu

spôsoboval vrásky na čele. Avšak nesta-

pacientom.

namiešal Ľudovít Póni. Sacharidy boli

lo sa a počasie nám vyšlo dokonale. Od

Každý pretekár dostal sladkosť, vodu

k dispozícii v podobe makových, tvaro-

skorých ranných hodín sa v areáli TJ Slo-

a štartovacie číslo, ktoré bolo zlosova-

hových a kakaových závinov. Pre všet-

van Halič zbiehali pretekári z blízkeho

teľné v tombole. Pre najmenších sme

kých pretekárov bol namiešaný iontový

aj vzdialeného okolia. Bežcov pri regis-

postavili skákací hrad, všetci štartujúci

nápoj. Na dospelých čakalo víno, pivo,

trácii čakali šarmantné dobrovoľníčky,

dostali zmrzlinu, maskoti Mickey Mouse

alko – nealko a rôzne pochutiny pod

ktoré ich rozdelili do 11 kategórií pod-

a Minnie sa radi odfotili s každým bež-

stanom. Po tanečnom zahriatí v rytme

ľa veku a pohlavia. Štartovné bolo pre

com. Veľkou atrakciou bol nový traktor

kačacieho tanca s Klaudiou Fízeľovou

všetkých žiakov zdarma, muži a ženy za-

z Tomášoviec, ktorý nám takmer ne-

odštartovala najmenšia kategória baby,

platili symbolický poplatok. Celý výťažok

vošiel cez bránu. Pri štartovacom oblúku

micro, mini až po starších mužov a ženy.
Pretekov sa zúčastnilo 130 pretekárov
štartujúcich v 11 kategóriách. Po skon-
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Výsledková listina

čení poslednej disciplíny sa losovala

kategórie

tombola zo štartovacích čísel, takže nikto neodišiel s prázdnymi rukami. Sme

Baby

zlúčená kategória

Staršie žiačky

1. Aura Marko (Halič)

1. Rebeka Vargová (Rapovce)

2. Mária Udvardyová (Halič)

2. Vanesa Balagová (Halič)

3. Miroslav Černák (Halič)

3. Chiara Lepiešová (Halič)

Micro

zlúčená kategória

veľmi radi, že sa nám podarilo zorganizovať toto podujatie, že si mohla mládež aj dospelí zasúťažiť, že sa nikomu
nič vážne nestalo a všetci až na jednu
výnimku šťastne dobehli do cieľa.

Starší žiaci

1. Riško Lukáč (Halič)

1. Marko Varga (Rapovce)

2. Damián Fízeľ (Halič)

2. Erik Hámorník (Halič)

luprácu a poskytnutie priestorov OÚ

3. Anna Danková (Lučenec)

3. Hugo Šustek (Halič)

Halič, ZŠ s MŠ v Haliči a TJ Slovan Halič.

Miny

zlúčená kategória

Dorastenci

Na záver chcem poďakovať za spo-

Ďakujem všetkým poslancom obecné-

1. Veronika Grebáčová (BA)

1. Alex Repecký (Halič)

ho zastupiteľstva, dobrovoľníkom, mo-

2. Viktória Nátonová (Halič)

2. Samuel Kocúr (Halič)

jej rodine a každému kto akýmkoľvek

3. Sofia Grebáčová (Lučenec)

3. Martin Lisú (Halič)

spôsobom priložil ruku k dielu. Poďako-

Mladšie žiačky

Ženy

1. Lili Križová (LC)

1. Jana Martinská (Tuhár)

2. Sára Fízeľová (St. Halič)

2. Dominika Belková (Halič)

3. Saška Očovanová (Halič)

3. Michaela Požehnajová (Halič)

Mladší žiaci

Muži

1. Marek Svorad (Halič)

1. Tomáš Mojžiš (Halič)

2. Viktor Gašpar (Lučenec)

2. Kristián Fajčík (Halič)

3. Pavol Švidraň (Lučenec)

3. Roman Rumpli (Lučenec)

vanie patrí tiež sponzorom: OÚ Halič, ZŠ
s MŠ v Haliči, PRP, Revital, Pekáreň Halič,
Moja srdcovka - Flamengo, TSV papier,
RetroLC, EXATA Tomášovce, FaXCOPY,
Fiat, Potraviny kačka. Ešte raz ďakujem,
všetkým ktorí prišli a pomohli nám vytvoriť fantastickú atmosféru, verím, že
sa uvidíme opať o rok.

PaedDr. Milan Paľaga

Túlavé topánky
haličských turistov

D

ruhý júlový týždeň patril už
tradične obľúbenému letnému turistickému táboru.
Už po šiesty krát sme spo-

lu s deťmi z Haliče a okolia „vykročili“
do hôr Nízkych Tatier, do Demänovskej doliny za dobrodružstvom. Cesta
ubiehala rýchlo a ani sme sa nenazdali
a ocitli sme sa pred malebnou chatou

novíšť získal tím Sokolov, ktorí si vybo-

opekali a rozprávali príbehy s pohľadom

Chopok pod korunami stromov. Po

jovali právo výberu cien ako prví. Takto

upretým do žiary ohňa až do neskorého

ubytovaní sme si pochutnali na dob-

podľa poradia boli odmenení všetci súťa-

večera. Čím viac sa stmievalo, tým bola

rom obede a vypočuli si pokyny pred-

žiaci a nik neodišiel bez odmeny.

atmosféra a ticho hôr vzrušujúcejšie

kali sme do autobusu a čoskoro sa pred

V

a vrcholom posledného večera bola

nami odkryli štíty Nízkych Tatier v celej
svojej kráse. Naším cieľom bol 2024m

sedu KST Sokol Halič Pavla Jonáša.
V utorok sme sa prebudili do slnkom

o štvrtok sme mali naplánované

diskotéka v podaní overeného DJ –

prejsť krásnou Prosieckou a Kva-

a Igora Kokavca, ktorá nemala konca,

čianskou dolinou. Ráno sme si

možno aj preto, že sme si nechceli pri-

po raňajkách zobrali balíčky a vybrali sa

znať, že to ubehlo tak rýchlo. Posledná

na cestu. Vyrazili sme, no „nádielka“ daž-

noc, posledný čas s priateľmi, ale určite

ďa a vetra ako vo filme nás donútila vrátiť

nie posledný tábor. Piatok ráno sme si

vysoký, azda najznámejší a najkrajší po

sa do autobusu a nezostávalo nič iné len

dobalili zvyšné veci a nabití energiou

Ďumbieri a Štiavnici tretí najvyšší vrchol

čakať. Po dlhom bezvýslednom čakaní

našej matky prírody vyrazili do rodného

v NT – Chopok. Cesta nebola jedno-

sme museli prijať okolnosti a pokorne sa

domova.

duchá, no naši mladí turisti si počínali

vrátiť spať s tým, že máme dôvod opäť

chvályhodne. Čím sme kráčali vyššie,

sa sem raz vrátiť. Náhradný program sa

Cesta bola na rozdiel od minulého

tým bolo síl menej, ale pri pohľade na

niesol v duchu rôznych hier, stolného

roka pokojnejšia, bez komplikácií a záve-

štíty okolitých hôr sme zabudli na úna-

futbalu, čítania kníh. Nezúfali sme, pri-

rom môžeme skonštatovať, že máme za

vu a vychutnávali si prekrásne scenérie.

pravili drevo, špekačky, slaninku a po vy-

sebou ďalší úspešný tábor.

Na vrchole sme si urobili zopár zábe-

časení podvečer začali opekať. Vzali sme

rov, posilnili sa pochutinami z balíčka

si ražne a svorne v indiánskom kruhu

zaliateho rána , čo bolo dobrým predpokladom pre úspešný výstup. Naská-

PaedDr. Milan Paľaga

a s dobrým pocitom sa vydali na zostup
do doliny, do autobusu a po docestovaní rovno k prestretému stolu.
Tretí deň prebiehal v športovej nálade.
Milan Paľaga pripravil pre mladých turistov pestrú škálu súťaží v ktorých dominovali prírodné prvky. Nosilo sa drevo,
zatĺkali klince, vrhali sa skaly na presnosť,
na silu, na rýchlosť, čerpala sa voda zo
studní a mnoho ďalších. Vyvrcholením
dňa bolo preťahovanie 20m lanom dievčatá proti chlapcom, kde sme sa všetci
do nohy vrátane vedúcich výborne bavili.
Samozrejme, že vyhrali dievčatá, potom
chlapci a vo finálovom rozstreli rozhodca, vďaka čomu sme boli víťazi všetci.
Najviac bodov a podpisov vedúcich sta-

Tohoročnú Haličskú stovku síce odštartovalo daždivé počasie,
jej skalní účastníci si ju však nenechali ujsť.
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