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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
“Jazyk má človek na to, aby mohol skryť svoje myšlienky.”
Charles Maurice de Talleyrand-Périgord

Redakcia Haličských zvestí sa pýta novozvoleného
starostu obce na prvé dojmy v jeho novej funkcii:
Do úradu som nastúpil dňa
13. 12. 2014 po zložení sľubu starostu obce na ustanovujúcom Prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva
po komunálnych voľbách zo dňa 15.
11. 2014. V úvode môjho funkčného
obdobia sa chcem poďakovať za
prejavenú dôveru všetkým mojím
voličom a ubezpečiť ich, že svoju
prácu na poste starostu našej obce
chcem a budem vykonávať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Byť prvým občanom v obci je
veľké vyznamenanie, no zároveň aj
veľký záväzok, pretože budem starostom nie len pre tých, ktorí ma volili,
ale aj tých, ktorí ma nevolili. Som si
vedomý toho, že každému nemôžem
vyhovieť a nie každý bude s mojou
prácou spokojný, no aj ja mám určité
možnosti, čo môžem a čo nie. Tieto
možnosti sa v značnej miere odvíjajú od ekonomickej situácie v obci.
Podľa zákona o obecnom zriadení si
starosta obce do 60 dní volí zástupcu
starostu z radov zvolených poslancov. Ja som si túto povinnosť splnil
a ako všetci viete za svojho zástupcu
som si určil p. Vladimíra Rehaneka.
Toto moje rozhodnutie obyvatelia

Aj v Haliči sme mali možnosť 20. marca pozorovať čiastočné
zatmenie slnka. Takto ho pozorovali žiaci na našej škole.
obce schválili, ale boli aj takí, ktorí
s týmto rozhodnutím spokojní neboli. Pán Rehanek vzhľadom k útokom
na jeho osobu sa vzdal mandátu
zástupcu starostu aj poslanca obecného zastupiteľstva. Do nového roku
2015 som čo sa týka môjho zdravotného stavu nevykročil najlepšie,
nakoľko som si v januári tri týždne
musel doma vyležať prechodený
zápal pľúc. V mesiaci február som
absolvoval niekoľko školení, aby

som získal čo najväčší rozhľad, čo
sa týka komunálnej politiky a práce
obecného úradu, nakoľko je to práca
rôznorodá s 4500 kompetenciami.
V súčasnej dobe prebieha výstavba
kanalizácie a rozšírenie čističky odpadových vôd Halič, napojenie kanalizácie obce Stará Halič, termín
ukončenia stavby je plánovaný do
novembra 2015. Bola vypracovaná
žiadosť o dotáciu na územný plán
obce a v spolupráci s riaditeľstvom
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ZŠ s MŠ bol vypracovaný projekt o dotáciu na rozšírenie
tretej triedy materskej školy. Pracovníkmi obecného
úradu sa prerába byt na poschodí v zdravotnom stredisku, ktorý bude slúžiť ako centrum pre mladé mamičky
s deťmi. V letných mesiacoch sa bude prerábať sociálne
zariadenie v zdravotnom stredisku a bude vybudovaná
spevnená plocha pri židovskom cintoríne v Haliči. Touto
cestou chcem požiadať občanov, aby pred svojimi rodinnými domami a bytovkami začali veľké jarné upratovanie a v termíne do 30. 5. 2015 zlikvidovali všetok
stavebný a iný materiál, prípadne palivové drevo, ktoré
majú uložené na verejnom priestranstve, nakoľko po
tomto termíne bude preverovaný skutkový stav. Obecný
úrad a kancelária starostu je stále otvorená pre všetkých
občanov v snahe pomôcť, čo sa týka kompetencií Obecného úradu a som presvedčený, že aj v prípade rozdielnosti názorov, sa nám podarí nájsť v tvorivej diskusii
a v priateľskej atmosfére spoločnú reč a riešenia, ktoré
budú v prospech občanov obce, čo je mojím prvoradým
cieľom. K tomu nám spoločne želám veľa síl a tolerantnosti.

Vianočný koncert (foto: redakcia)

Detský karneval (foto: redakcia)

Starosta Juraj Machava
Rozprávkové popoludnie v knižnici (foto: redakcia)

Novozvolený starosta preberá osvedčenie
o zvolení z rúk predsedkyne volebnej komisie

Pochovávanie basy (foto: Jozef Beňovský)
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2014 v Haliči
15. novembra 2014 si aj občania našej obce zvolili reprezentantov, ktorých poctili svojou dôverou, že budú
Halič dobre spravovať nasledujúce štyri roky. Na tomto mieste prinášame prehľad volebných výsledkov spolu
s počtami hlasov jednotlivých kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Počet oprávnených voličov:
1369
Počet vydaných obálok:
831
Volebná účasť:
60,70%
Počet platných hlasov pre voľby poslancov:
819
Počet platných hlasov pre voľby starostu :
828
Výsledky volieb starostu podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Juraj Machava
330
NEKA (nezávislý kandidát)
2. Alexander Udvardy
302
SIEŤ, SDKÚ-DS, KDH
3. Daniel Přibyl
184
NEKA
4. Želmíra Lepiešová
12
NEKA
Výsledky volieb poslancov podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Juraj Machava
487
NEKA
2. Jozef Pročko, Mgr.
354
NEKA
3. Alexander Udvardy, Mgr.
341
SIEŤ
4. Daniel Přibyl, JUDr.
312
NEKA
5. Miroslava Beňovská
290
NEKA
6. Ivan Priadka, Mgr.
279
NEKA
7. Vladimír Rehanek
275
KDH, SDKÚ-DS
8. Miroslava Švihlová, Mgr.
265
SNS
9. Katarína Gálová, Mgr.
261
NEKA
10. Igor Kokavec, Mgr.
256
KDH, SDKÚ-DS
11. Ján Neupauer, Ing., PhD.
242
SIEŤ
12. Eva Svoradová, Mgr.
240
SNS
13. Jaroslav Linhart
232
NEKA
14. Peter Žigo
220
SIEŤ
15. Ján Hikker, Ing.
214
NOVA
16. Dana Katiová, Bc.
192
NEKA
17. Martin Majer, Ing.
174
NEKA
18. Jozef Turek
168
KDH, SDKÚ-DS
19. Pavol Náton, Ing.
163
KDH, SDKÚ-DS
20. Drahomír Pavlík
151
NOVA
21. Martina Neupaverová
132
NEKA
22. Ľubomír Paľaga, Ing.
125
SMER-SD
23. Igor Lang
125
SMER-SD
24. Rudolf Horváth
108
NEKA
25. Jana Kocúrová
108
SIEŤ
26. Boris Mojžiš
89
SMER-SD
27. Štefan Žingor
83
KDH, SDKÚ-DS
28. Emília Pálová
77
NEKA
29. Marian Rác, Ing.
60
SMER-SD
30. Monika Luptáková, Mgr.
54
TIP
Pozn. Keďže funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, na uvoľnené miesto po
Jurajovi Machavovi, ktorý zložil sľub starostu, nastúpil Mgr. Igor Kokavec.
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Rozhovor s europoslancami

AKTUALITY
V nedeľu 28. decembra
sa akoby v Haliči Vianoce začali
odznovu. Ráno sme sa zobudili
do krásnej bielej scenérie a večer
mali návštevníci vianočného koncertu možnosť vychutnať si krásu
nielen vianočných kolied, ale i
klasických i moderných melódií
v podaní sláčikového kvarteta Adventure Strings. Aranžmány skladieb boli často netradičné a umelci
ich predviedli aj s istou dávkou
humoru. Výťažok z dobrovoľného
vstupného vo výške 250,63,- € bol
odoslaný na podporu činnosti neziskovej organizácie Dobrý anjel.

Miroslav Mikolášik

Vladimír Maňka

Aj v tomto roku bude
životná úroveň našich obyvateľov
ovplyvňovaná rozhodnutiami nielen
doma, ale i v Európe. Čo môže rok
2015 priniesť pre regióny Slovenska
z hľadiska pomoci z Európskej únie
sa Radovan Kondrlík aj pre Haličské
zvesti pýtal našich europoslancov
v Európskom parlamente, Miroslava
Mikolášika a Vladimíra Maňku.

V rámci svojej funkcie ako europoslanec chcem k tomu aktívne
napomáhať. Osobne sa zasadzujem
i o to, aby sme napríklad v Únii konzumovali zdravšie potraviny, mali
lepšie životné prostredie.“

M.
Mikolášik,
europoslanec
(KDH):
„Pre naše regióny prichádza
v novom ﬁnančnom období 2014 –
2020 asi 15 miliárd Eúr. Slovensko
dostane omnoho viac, ako doteraz.
Sú to projekty od infraštruktúry po
vzdelanosť. Čiže tie záležitosti, ktoré
sa týkajú napríklad ciest, modernizácie železníc, internetizácie obcí.
Ide o obrovské injekcie do vedy
a výskumu. Sú to miliardové veci.
Sú v tom aj zlepšené podmienky
pre poľnohospodárov. Je na nás, ako
tieto skutočnosti plynúce z Európy
ako výhoda pre nás, využijeme. Aby
mladí ľudia mali prácu a podobne.

V. Maňka, europoslanec (SMERSD):
„Na regionálnej úrovni
odstraňujeme niektoré byrokratické
prekážky a jednak je dôležité zlepšiť
čerpanie eurofondov. Peniaze pôjdu
do tých oblastí, ktoré majú najvyššiu
pridanú hodnotu a zamestnanosť.
V oblasti verejného obstarávania
chceme, aby výber nebol podľa
najnižšej ceny, ale najvýhodnejšej
ekonomickej ponuky, bude to
komplexnejšie prehodnotenie tohto
procesu. Je dôležité, aby si regióny
mohli vyberať dodávateľov zo
svojho okolia. Cieľom je podporiť
miestnych podnikateľov. Ak by
sme nečerpali peniaze z eurofondov, 80% investícií na Slovensku
by sme vôbec nerealizovali. Hnacím
motorom ekonomiky sú investície.

Nový rok sme privítali na
Podzámockom námestí pri pohári
vareného vína. Posledné minúty
starého roka ukrojila časomiera
na stene obchodného domu a potom už oblohu osvetlil nádherný ohňostroj. Haličania, ktorí
sa na oslavách zišli, mali okrem
novoročnej výhry v tombole,
zároveň zakúpením tombolových
lístkov možnosť podporiť konanie detského letného turistického tábora, ktorý organizuje Klub
slovenských turistov Sokol Halič.
Výťažok z podujatia bol 70,50,€.
Už 70 rokov uplynulo 23.
januára od oslobodenia našej obce
počas 2. svetovej vojny. Udalosti
spojené s týmito krušnými časmi
sme si uctili položením kytice
k pamätníku padlým v 2. svetovej
vojne pri soľnom úrade.
Haličské fašiangy sa
i v Haliči niesli v znamení dobrej zábavy. Hudobno-spevácka
skupina Haličan v spolupráci
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s kultúrnou komisiou usporiadala
fašiangovú batôžkovú zábavu,
ktorej predchádzal maskový sprievod časťou obce. Do tanca okrem
ľudovej hudby zahral aj DJ Maťo.
V Zbrojnici na fašiangy roztancovala Haličská plesovica. Pre deti
pripravil obecný úrad a členovia
školskej komisie pekný karneval.
Pre vysokú chorobnosť bolo síce
detí menej než po iné roky, zato
všetky masky odchádzali s peknými cenami. O občerstvenie sa postaralo Denné centrum.
Začiatok roka je spojený
s bilancovaním toho uplynulého.
Aj spolky pôsobiace na území našej
obce využívajú toto obdobie na
konanie výročných schôdzí. Touto
cestou vás pozývame rozšíriť ich
rady a zapojiť sa do ich činnosti,
resp. využiť ich podporné funkcie.
Či už je to Pohrebný podporný
spolok v Haliči, Dobrovoľný
hasičský zbor, TJ Slovan Halič,
Zväz včelárov, Zväz záhradkárov
alebo Matica slovenská.
Ak
neinvestujete,
nepodporíte
zamestnanosť.
Zjednodušujeme
pravidlá pre čerpanie eurofondov.
Aby ich napríklad mohli čerpať
menšie obce bez administratívnych
prekážok. Budeme dohliadať, aby tie
prekážky nekládli ani členské štáty.
Kto má možnosť čerpať eurofondy
a nerobí to, poškodzuje Slovensko
a jeho obyvateľov.“
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zmeny na oficiÁlnej
webovej strÁnke obce
Obec Halič v rámci
rozširovania
informovanosti
o
kultúrno-spoločenskom živote v obci
upozorňuje občanov na možnosť
zverejňovania informácií o budúcich,
resp. už uskutočnených kultúrnospoločenských podujatiach (resp. o
významných udalostiach v živote
obce a jej občanov) v obci na oﬁciálnej internetovej stránke obce (www.
halic.sk). Obecná stránka prešla v uplynulých dňoch zmenou graﬁckého
vizuálu a pracuje sa aj na zmenách
jej usporiadania. Obsah a kvalita informácií smerom navonok záleží najmä od podkladov, ktoré sa na stránku
prenášajú. Preto uvítame informácie
a fotograﬁe od spolkov a organizácií
pôsobiacich na území obce o ich

činnosti. Obec súčasne v záujme podpory miestnych podnikateľov umožní
podnikateľským a iným subjektom
(napr. miestnym umelcom a remeselníkom) na oﬁciálnej internetovej
stránke obce bezplatne prezentovať
svoju podnikateľskú činnosť, resp.
tvorbu. Možnosť prezentácie sa týka
rovnako aj nepodnikateľských organizácii a spolkov, ktoré v obci pôsobia. Tešiť sa môžete aj na oﬁciálny
video kanál obce Halič na portáli
youtube.com, kde budú postupne
zverejňované videá z podujatí, či
záznamy zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Svoje príspevky a
návrhy posielajte na webmaster@
halic.sk, alebo ich doručte osobne do
podateľne obecného úradu.

Harmonogram vývozu komunálneho
odpadu a separovaného zberu na rok 2015
H = hnedá nálepka, platí do konca februára 2015 – vývoz 2x mesačne +
separ. zber
O = oranžová nálepka, platí do konca februára 2015 – vývoz 1x mesačne
+ separ. zber
Ž = žltá nálepka, platí od začiatku marca 2015 do konca februára 2016 –
vývoz 2x mesačne + separ. zber
M = modrá nálepka, platí od začiatku marca 2015 do konca februára 2016
– vývoz 1x mesačne + separ. zber
Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu: žlté, modré, zelené,
si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade, ako aj kuka nádobu.

Radovan Kondrlík
r. 2015

r. 2016
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Na základe požiadavky poslancov vznesenej na zasadnutí
obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. 1. 2015
ako reakcie na zvýšený pohyb voľne pobehujúcich psov,
uverejňujeme platné Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Halič č. 9 o chove, držaní a odchyte psov.
Obecné
zastupiteľstvo
v Haliči podľa § 6, odst. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania
psov, sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení.
Čl. 1
Účel nariadenia
1/ Všeobecne záväzné nariadenie
obce Halič (ďalej len nariadenie)
vymedzuje povinnosti chovateľov
a držiteľov psov na území obce Halič
a určuje spôsob ich evidencie.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenia sa nevzťahuje na služobných psov
používaných podľa potreby Policajného zboru SR, Väzenskej a justičnej
stráže, Vojenskej polície, Železničnej
polície, psov používaných colnými
orgánmi a na psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa
občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1/ Chovať a držať psa na území obce
Halič môže každá právnická a fyzická
osoba, ktorá má v obci sídlo alebo
trvalý pobyt a ktorá je povinná, ak
psa drží nepretržite viac ako 90 dní
na území obce, prihlásiť do evidencie
psov vedenej na obecnom úrade, kde
mu bude pridelené evidenčné číslo.
2/ Chovateľom a držiteľom psa môže
byť osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
má spôsobilosť na právne úkony. Na

nekomerčné účely je povolené v rodinných domoch vlastniť max. 3 psov
a na komerčné účely max. 10 psov
za podmienky vytvorenia chovných
priestorov, ktoré spĺňajú podmienky
fyziologických a etologických potrieb psa. Vlastniť psov vo väčšom
počte ako je to uvedené možno len
pod podmienkou písomného súhlasu susedov, s ktorými má chovateľ
spoločnú hranicu pozemku a pod
podmienkou súhlasu obecného úradu.
V bytových domoch na nekomerčné
účely je povolené vlastniť max. 2
psov a na komerčné účely je zákaz
vlastniť psov. Vlastniť psov je povolené za predpokladu ich riadnej evidencie a platenia poplatku. Chovatelia, ktorí majú odbornú spôsobilosť
na chov, výcvik a obchodovanie so
spoločenskými zvieratami a sú v evidencii orgánu ochrany zvierat musia
dbať na to, aby nedošlo k ohrozeniu
osôb a ich majetku.
3/ Zvláštny pes pre účely tohto nariadenia je:
- pes používaný súkromnými bezpečnostnými službami
- pes poľovný
- pes ovčiarsky
- pes vodiaci
- prípadne ďalší pes uvedený v § 2
zákona č. 282/2002 Z. z.
4/ Nebezpečný pes je každý pes, ktorý
pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý, alebo vyprovokovaný.
Čl. 3
Povinnosti chovateľov
a držiteľov psov

1/ Chovateľ a držiteľ psa je povinný:
- prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade
- oznamovať na obecnom úrade údaje o umiestnení chovného priestoru
alebo zariadenia, v ktorom sa pes na
území obce zdržiava
- oznamovať na obecnom úrade
skutočnosť, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný
- oznamovať na obecnom úrade úhyn
psa alebo stratu psa
- označiť psa evidenčným číslom
prideleným na obecnom úrade
- chovať psa v chovných priestoroch,
ktoré spĺňajú predpoklady fyziologických a etologických potrieb psa
- zabezpečiť psovi potrebnú primeranú výživu
- zabezpečiť psovi potrebný priestor
a voľný pohyb
- zabezpečiť dodržiavanie hygienických zásad pri chove psa
- zabezpečiť povinné očkovanie,
označenie transpondérom (čipovanie)
a nariadené karanténne opatrenia
zabezpečiť
aby
nedošlo
k svojvoľnému uniknutiu psa na
verejné priestranstvo s vykonaním
náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných
plemien, ktoré môžu spôsobiť škody
na zdraví a majetku iných občanov
- uhradiť všetky ﬁnančné náklady
spojené s odchytom psa a s jeho pobytom v útulku pre zvieratá
- na verejných priestranstvách bezodkladne odstrániť psie exkrementy –
trus umiestniť do igelitového vrecúška
a následne do odpadovej nádoby.
2/ Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú
známku, ktorou držiteľ preukazuje

RÔZNE
totožnosť psa. Odcudzenie, stratu
alebo zničenie známky v lehote do 14
dní oznamuje na obecnom úrade, kde
je pes evidovaný. Náhradnú známku
vydá obec za úhradu 2,- €.

obecnom úrade skutočnosť, že pes
bezdôvodne pohrýzol človeka.

3/ Chovateľovi a držiteľovi psa sa
zakazuje:
- spôsobovať psovi bolesť, poranenie
alebo utrpenie bez vážneho dôvodu
- bez primeraného dôvodu usmrtiť
zviera
- nechať voľne pohybovať psa na
verejnom priestranstve

1/ Voľne pohybujúci sa pes bude
odchytený. O odchyte psov vedie
OcÚ Halič evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu,
záznam o rase psa, jeho správaní,
o identiﬁkačnej známke, o transpondére (čipe), prípadne o iných charakteristických skutočnostiach odchytu.

4/ Držiteľ psa je povinný platiť miestny poplatok za psa v súlade s prijatým
všeobecne záväzným nariadením obce
o miestnych poplatkoch

2/ Odchyt psov je vykonávaný
oprávnenými osobami v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Čl. 4
Vodenie psa

3/ Odchytené psy sú veterinárne
vyšetrené a umiestňované do útulku
pre zvieratá.

1/ Vodiť psa na vôdzke mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov môže len držiteľ alebo osoba
poverená držiteľom, ktorá je schopná
ovládať psa v každej situácii a zabrániť
ohrozeniu človeka, zvierat alebo majetku. Vodenie nebezpečného psa na
verejnom priestranstve je možné
len s náhubkom.
2/ Voľný pohyb psov na verejných
priestranstvách v obci sa zakazuje.
3/ Vstup so psom na vôdzke sa zakazuje:
- do verejne prístupných miestností
a zariadení (obchody, pohostinské
zariadenia, úrady, kostoly, zdravotné stredisko, lekáreň, detské
ihriská, ZŠ s MŠ, do športových
zariadení vrátane futbalového
štadióna)
4/ Osoba vodiaca psa je povinná
bezprostredne odstrániť výkaly psa,
ktorými znečistil verejné priestranstvo.
5/ Osoba vodiaca psa je povinná
oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol,
meno a adresu držiteľa psa a na

Čl. 5
Odchyt psov

Čl. 6
Priestupky
1/ Priestupku sa dopustil držiteľ
psa ak:
a) neprihlási psa do evidencie – registrácia
b) umožní, aby psa viedla osoba,
ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 4 odst. 1
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo
krajnej núdzi
d) neoznámil odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky
e) nezabráni voľnému pohybu psa
okrem priestorov na to určených
2/ Priestupku sa dopustí ten, kto
psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno a adresu
trvalého pobytu a meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa
psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabráni tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka
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bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
nepoužil v nutnej obrane alebo
krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže
totožnosť psa – jeho registráciu na
obecnom úrade
e) nerešpektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz voľného pohybu
psa podľa čl. 4 odst. 3 tohto VZN
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo
3/ Priestupku sa dopustí držiteľ
psa:
a) ktorý poruší čl. 2 odst. 2 tohto
VZN
b) ten vlastník psa, ktorý umožní
voľný pohyb psa v obci, t. j. mimo
chovného priestoru bez toho, aby
bol vedený na vodítku s náhubkom
Za priestupok:
a) podľa článku 6 odst. 1 a odst. 2
písm. a) až c) obec uloží pokutu do
výšky 165,- €
b) podľa článku 6 odst. 2 písm. d) až
f) obec uloží pokutu do výšky 65,- €
c) podľa článku 6 odst. 1 písm. d)
a e) a odst. 3 písm. a) a b) obec uloží
pokutu v zmysle zákona o priestupkoch do výšky 33,- €.
4/ Priestupky prerokováva obec
a v blokovom konaní obecná polícia
a orgán Policajného zboru.
5/ Na priestupky a ich prerokovávanie sa vzťahuje všeobecný predpis
o priestupkoch (zákon 372/1990 Zb.).
Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie
ruší VZN č. 4 z roku 2002.
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie
schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Halič na svojom zasadnutí dňa 11. 10.
2013 uznesením č. D/2.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť 1. 1. 2014.

8

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 1. mimoriadneho zasadnutia
OZ konaného dňa 28. 11. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

na celé funkčné obdobie.
5. Plat starostu obce v zmysle zákona
č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov, § 3 a § 4 ods. 1, v minimálnej výške, čo činí 1.632,- €.
6. Pripomienky občanov.

A/ Berie na vedomie:
B/ Konštatuje, že:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu Obce Halič so ZŠ
s MŠ na rok 2015 a programového
rozpočtu na roky 2016 a 2017.
3. Programový rozpočet Obce Halič
so ZŠ s MŠ na roky 2016 a 2017.

1. Novozvolený starosta obce Juraj
Machava zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva v Haliči.

B/ Schvaľuje:

C/ Poveruje:

1. Návrh rozpočtu obce Halič so
ZŠ s MŠ v príjmovej časti vo výške
1 112 678,- €, vo výdajovej časti vo
výške 1 104 078,- €.
2. Odmeny zástupcovi starostu za
IV. štvrťrok 2014 vo výške 19,38%
a hlavnej kontrolórke vo výške
21,88%.

1. Poslanca Alexandra Udvardyho
zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 odst. 2 prvá veta, odst. 3
tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst.
6 tretia veta zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia
OZ konaného dňa 13. 12. 2014

D/ Zriaďuje:
1. Komisie pri obecnom zastupiteľstve a to:

Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vzdanie sa poslaneckého mandátu
p. Juraja Machavu.
3. Vystúpenie novozvoleného starostu.
4. Poverenie poslanca Vladimíra Rehaneka zastupovaním starostu obce

- obchodu, dopravy a cestovného ruchu
- stavebnú
- sociálno-zdravotnú
- školstva, detí a mládeže
- kultúry
- športu
- ekonomickú
- životného prostredia
- verejného poriadku
- verejného záujmu

E/ Volí:
1. Predsedov komisií:
- obchodu, dopravy a cestovného ruchu – Mgr. Ivan Priadka
- stavebnej – Mgr. Jozef Pročko
- sociálno-zdravotnej – Miroslava
Beňovská
- školstva, detí a mládže – Mgr. Miroslava Švihlová
- kultúry – Mgr. Katarína Gálová
- športu – Mgr. Igor Kokavec
- ekonomickej – JUDr. Daniel Přibyl
- životného prostredia – Vladimír
Rehanek
- verejného poriadku – Mgr. Alexander Udvardy
- verejného záujmu – Mgr. Ivan
Priadka
F/ Schvaľuje:
1. Poslancov Mgr. Jozefa Pročka
a Vladimíra Rehaneka vykonávať
občianske obrady.
2. Poberanie stravných lístkov starostovi obce v zmysle Zákonníka práce
č. 311/2001 Z. z.
G/ Súhlasí:
1. S bezplatným prenájmom kultúrneho domu pre nadáciu Jožo
Pročko deťom a Haličské občianske
združenie na 20. 12. 2014 od 12.00
hod. do 22.00 hod.
H/ Ukladá:
1. Predsedom komisií predložiť na
najbližšie zasadnutie OZ návrhy na
členov komisií pri OZ.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Uznesenia
z 1. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 17. 1. 2015

Roberta Molnárová, Mgr. Ľuboslav
Galád

2. Návrh kontrolnej činnosti na rok
2015.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

kultúrnej – Ing. Emil Ďurica, Július Mojžiš, Renáta Padúchová, Ing.
Martina Tomanová, Ing. Ján Hikker

Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 13. 3. 2015

stavebnej – Ing. Jozef Kožík,
Ing. Marián Hujo, Ing. Katarína
Machavová, Emília Pálová, Branislav Gál, Igor Lang

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o investičných akciách obce.
2. Informácie zástupcu starostu obce
o výťažku 240,63,- € z charitatívneho vianočného koncertu a 70,50,- €
zo silvestrovskej tomboly.
B/ Volí:

na ochranu verejného záujmu –
Mgr. Alexander Udvardy (SIEŤ),
Mgr. Igor Kokavec (koalícia), Mgr.
Ivan Priadka (nezávislý), Mgr. Miroslava Švihlová (SNS)

Členov komisií:
ekonomickej – Elena Paľagová, Ing.
Edita Hujová, Zuzana Jonášová, Mgr.
Alexander Udvardy, Jozef Turek,
Ing. Elgina Karkošková
sociálno-zdravotnej – Božena Hikkerová, Mária Veselovská, Mgr.
Jarmila Fajčíková, Mgr. Anna Vilhanová
verejného poriadku – Jaroslav Linhart, Štefan Segeč, Ing. Martin Majer, Ján Vinarčík, Mgr. Ondrej Kocúr
životného prostredia – Jaroslav
Linhart, Barbora Tureková, Ing. Rác,
Mária Rapčanová
športovej – Tibor Hochholcer ml.,
Milan Rapčan, Štefan Žingor, Ladislav Kováč ml.
obchodu, dopravy a cestovného
ruchu – Jaroslav Linhart, Jana
Kocúrová, Marián Svorad, Peter Hujo, Boris Mojžiš, Ing. Jozef
Šimko
školstva, detí a mládeže – Mgr. Eva
Svoradová, Katarína Hikkerová, Ing.

členov školskej rady – Ing. Roberta
Molnárová, Miroslava Beňovská, Katarína Hikkerová
C/ Súhlasí:
1. Aby sa obecné zastupiteľstvo
konalo raz za dva mesiace, druhý
piatok v mesiaci o 16. hodine.
2. S bezplatným používaním
multifunkčného ihriska pre registrovaných členov TJ Slovan Halič.
3. Aby bod rôzne bol 2. bod programu.
4. Aby si každý poslanec mohol
nahrávať zo svojho miesta statickou
kamerou.
5. S bezplatným poskytnutím veľkej
sály kultúrneho domu na turistickú
zábavu.
6.
Že
proces
obstarávania
a schvaľovania územno-plánovacej
dokumentácie bude trvať najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie.

A/ Berie na vedomie:
1. Podnety občanov p. Kľagu a Ing.
Adamíka.
2. Rokovací poriadok OZ – § 4 –
termíny predkladania materiálov na
rokovanie poslancami.
3. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu
ZŠ s MŠ Halič za rok 2014.
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
obce Halič za rok 2014 a záverečný
účet obce Halič za rok 2014.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Halič za
rok 2014.
6. Informáciu starostu obce o vykonaní kontroly na mieste SIEA Bratislava na stavbe „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Halič“.
7. Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2014.
8. Vzdanie sa poslaneckého mandátu
poslanca Rehaneka.
9. Informácie z komisií stavebnej,
športovej, dopravy a cestovného ruchu, školstva a mládeže, kultúrnej,
verejného poriadku, ekonomickej
a sociálno-zdravotnej.
10. Sadzby správnych poplatkov za
osvedčovanie fotokópií a podpisov
na listinách.
11. Cenník administratívnych úkonov
poskytovaných Obecným úradom.
B/ Schvaľuje:

D/ Schvaľuje:
1. Žiadosť o nenávratný ﬁnančný
príspevok na vypracovanie dodatku
č. 2 k územnému plánu obce Halič.

1. Použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia upraveného o nevyčerpané prostriedky zo ŠR zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
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a) a b) zákona č. 583/20014 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy na tvorbu rezervného
fondu vo výške 35 272,10,- €.
2. Výsledok hospodárenia obce Halič
za rok 2014 vo výške 48 221,24,- €.
3. Poplatky za prenájom miestností,
inventár požičaný mimo budovy
Obecného úradu.
4. Poplatky za prenájom hrobového

miesta s účinnosťou od 1. 1. 2015.
5. Členstvo obce Halič v združení
Pre Novohrad.
C/ Žiada:
1. Starostu obce listom požiadať
VÚC Banská Bystrica o riešenie zastávky na Telke.

D/ Nesúhlasí:
1. S poskytnutím ﬁnančného príspevku pre Unicef a Sen o zdraví.
2. S poskytnutím ﬁnančného príspevku pre Miroslava Čabu a Veroniku
Belkovú.
3. So zrušením podpísanej zmluvy
s ﬁrmou Kofemika na rekonštrukciu
zdravotného strediska.

PRINED – PRojekt INkluzívnej EDukácie
Má za úlohu výrazne
podporiť inkluzívne prostredie v
ZŠ s MŠ Halič. Čo je to „inklúzia“? Je to snaha o zaradenie
žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do bežnej
triedy. Pomáha deťom so sociálne
znevýhodňujúceho prostredia k
ich sociálnemu začleneniu medzi
ostatné deti. Prínosom projektu
je vytvorenie inkluzívneho tímu
pozostávajúceho z pedagogických zamestnancov a odborníkov
(školský psychológ, špeciálny
pedagóg, sociálny pedagóg a pedagogickí asistenti), ktorí pri práci
s deťmi pôsobia nielen v školách,
ale aj v teréne. Významná je aj
materiálna podpora, ktorú škola
získa. Zahŕňa napríklad hudobné
nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný
balíček či didaktické hračky, čo
umožňuje skvalitniť vyučovací
proces a činnosť záujmových
krúžkov na našej škole. Projekt je
ﬁnancovaný z eurofondov. Tento
projekt je vytvorený aj na našej
škole v Haliči. Niekedy je život
naozaj ťažký. Okrem pekných
chvíľ prináša i situácie, kedy nevieme ako ďalej. Možno sa vo Vašom
živote a živote Vášho dieťaťa udiali zložité a zlé veci. Možno udalosti

nabrali taký spád, že nerozumiete
tomu všetkému a cítite, že Vaše
dieťa je v ohrození, má problémy
s učením, správaním, zažilo traumatický zážitok, potrebuje pomoc, hľadá radu, niekoho, kto ho
vypočuje, usmerní... Riešenie existuje a možno je bližšie ako si myslíte, tak nezostávajte sami so svojim
trápením a vyhľadajte odbornú pomoc, ktorú poskytujeme rodičom
a žiakom na našej škole. Náš inkluzívny tím pozostáva z týchto odborných zamestnancov:
Školský psychológ – Mgr. Mária
Horváthová
Je odborník, ktorý vykonáva
odborné činnosti v rámci orientačnej
psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo
hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie
k deťom s osobitným zreteľom
na proces výchovy a vzdelávania
v školách a školských zariadeniach. Poskytuje psychologické
poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým
zamestnancom škôl a školských
zariadení.
Sociálny pedagóg – Mgr. Jana
Chamuľová

Je odborný pracovník, ktorý
vykonáva odborné činnosti v rámci
prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti
a žiakov ohrozených sociálnopatologickými javmi, zo sociálne
znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým
zamestnancom škôl. Školský psychológ v spolupráci so sociálnym
pedagógom realizujú individuálne
a skupinové poradenstvo.
Pri individuálnych sedeniach sú riešené problémy
z každodenného života žiaka zamerané na zmiernenie, zlepšenie alebo odstránenie daného problému.
Všetko, čo sa rieši na sedeniach
zostáva výhradne len medzi odborným zamestnancom a klientom. Medzi najčastejšie riešené
problémy
patria
porušovanie
školského poriadku (šikanovanie,
záškoláctvo, fajčenie, alkohol, drogy), rodinné problémy, vzťahové
problémy (v rovine učiteľ – žiak,
žiak – žiak), problémy s prvými
láskami, predčasná sexualita, traumatické zážitky a mnoho ďalších.
Skupinové sedenia sú realizované formou prednášok, besied,
zážitkových hier, hrania rolí a pre-
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ventívnych aktivít zameraných na
rozvoj osobnosti, hlbšie spoznávanie seba aj ostatných, zlepšenie
vzťahov a atmosféry v triede,
elimináciu sociálno-patologických
javov (šikanovania, záškoláctva,
agresivity, užívanie alkoholu, cigariet, drog), relaxáciu, odbúranie
stresu a napätia, naučiť sa zvládať
krízové situácie každodenného
života, rozvoj tolerancie vrámci
multikultúrnej výchovy s heslom:
„Každý z nás je iný a predsa niečím
jedinečný.“
Špeciálni pedagógovia – Mgr. Danica Pružincová, Mgr. Dominika
Kuricová
Sú
odborní
zamestnanci, ktorí podávajú pomocnú ruku žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, deťom,
ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špeciﬁcká porucha
učenia (dyslexia, dysgraﬁa, dysortograﬁa, dyskalkúlia, dyspraxia), porucha správania, pozornosti a koncentrácie, zmyslové
postihnutie, deťom s narušenou
komunikačnou
schopnosťou,
s intelektovým nadaním, deťom
so sociálne znevýhodneného
prostredia. Výhodou školy so
školským špeciálnym pedagógom
je to, že dieťa nemusí dochádzať
na reedukácie porúch učenia
do poradenských zariadení, ale
starostlivosť o dieťa je zaistená
priamo v škole. Reedukácia u
každého žiaka je prispôsobená
výsledkom
psychologickej
a
špeciálnopedagogickej
diagnostiky, to znamená, že je zameraná
na tie oblasti, v ktorých majú títo
žiaci deﬁcity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a
zrakového vnímania, pravoľavej
a priestorovej orientácie, rozvoj

slovnej zásoby a jazykového citu,
rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných
a číselných predstáv, základných
matematických operácií a pod.
Ako postupovať v prípade,
že má Vaše dieťa niektoré z týchto
problémov?
Oslovte triedneho učiteľa
Vášho dieťaťa, príp. priamo
školského špeciálneho pedagóga. Na základe nimi vyplnenej
prihlášky na odborné vyšetrenie
Vám po dohodnutí konkrétneho
termínu v Centre pedagogicko–
psychologického
poradenstva
a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálnopedagogické
vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch
Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich
prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia
správny a najefektívnejší postup
pre nápravu špeciﬁckých porúch
učenia u dieťaťa. Odporučia Vám
a škole, ako sa postupovať pri
ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám
potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní
čiastkových
zručností
Vášho
dieťaťa. Majte na pamäti, že včasné
odhalenie prítomnosti špeciﬁckých
porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom
odbornom vedení sú základným
predpokladom úspechu pri náprave
porúch učenia. Každý, čo i len
malý úspech je preňho motiváciou
a posilňuje jeho sebavedomie. V
prípade, že sa dieťaťu neposkytne
potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne
ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah
k učeniu ako takému, príp. mu úplne
znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku
opakovaného neúspechu v škole
objavia problémy v správaní, čím
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sa situácia viac komplikuje.
Pedagogickí asistenti – Bc. Denisa Oláhová, Marián Olman
V triede pracujú so žiakmi,
ktorí majú problémy s učením
a potrebujú osobitný prístup a
tiež s deťmi, ktoré sú zdravotne
znevýhodnené. Pomáhajú im pri
zvládaní učenia, ktoré je pre nich
náročnejšie.
Pedagogickí asistenti pomáhajú:
1. vo výchovno-vzdelávacom procese: spolupracujú s učiteľmi,
uľahčujú adaptáciu žiaka
2. v aktivitách organizovaných
školou mimo prostredia školy: priame vedenie alebo napomáhanie
pri činnostiach a iných aktivitách
(spevácky, výtvarný, športový záujmový útvar)
3. v spolupráci s rodinou: komunikácia s rodičmi žiaka o procese
výchovy a vzdelávania, oboznamujú sa so zdravotným stavom žiaka a
s jeho rodinným prostredím
4. v oblasti osobného rozvoja:
zúčasňujú sa na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov
učiteľa organizovaných školami
alebo inými inštitúciami.
Pre vaše deti sa snažia byť
učiteľom, asistentom, ale aj kamarátom, ktorému sa môžu zdôveriť
s
akýmkoľvek
problémom.
Kedykoľvek sa môžete obrátiť
na náš inkluzívny tím, ktorý Vám
rád poskytne pomoc, radu či informácie o akomkoľvek probléme,
ktorý trápi Vaše dieťa. Snahou nás
všetkých je riešiť, odstrániť alebo
aspoň zmierniť problémy vyskytujúce v živote našich žiakov a v ich
školskom napredovaní. Odborné
konzultácie pre rodičov a žiakov sú
bezplatné.
Mgr. Danica Pružincová
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Európa v škole 2015
Víťazné umelecké práce – 1. miesta

Marcela Líšková, ZŠ Vajanského 47, Lučenec
„Zachráňme koníky“

Veronika Podhorová, ZŠ Lúčna 8, Divín
„Úvaha o vode a slze“

Lukáš Štupák, ZŠ Lúčna 8, Divín
„Priateľ z Afriky“ – komiks

Adam Baran, ZŠ s MŠ Družstevná 11, Halič
„Zachráňme naše krásne lesy“

Diana Rajprichová, Michaela Korimová,
Lenka Lenčová, ZŠ s MŠ Družstevná 11, Halič
„Netreba myslieť na seba“
kolektív 1. A triedy, ZŠ Vajanského 47, Lučenec
„Zachráňme zvieratká“

V mesiacoch január a február
sa žiaci zapojili do literárnej a výtvarnej súťaže EURÓPA V ŠKOLE. Jej
62. ročník sa niesol v znamení motta:
„EURÓPA POMÁHA – POMÁHA
EURÓPA?“ Cieľom podujatia je
utvárať povedomie a posilňovať
prax európskej spolupráce v školách
a upriamovať pozornosť na aktuálne
témy proeurópskej výchovy. V tomto školskom roku v okresnom kole
v Lučenci naši žiaci získali nasledujúce umiestnenia:
PÍSOMNÉ PRÁCE – POÉZIA:
3. miesto: Samuel Matúška
z 9. A triedy básňou „VODA
A ČLOVEK“.

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
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TLIVCI:
Veková kategória 2:
2. miesto: Marek Gábor zo 7. A
triedy „Pomáhať treba!“
Veková kategória 3:
2. miesto: Patrik Koštialik zo 7. A
triedy „Voda – nezaplatené bohatstvo“.

SKUPINOVÉ PRÁCE:
Veková kategória 1:
2. miesto: kolektív 1. A triedy
„Šťastný vtáčik“
Veková kategória 2:
1. miesto: Diana Rajprichová, Michaela Korimová, Lenka Lenčová
z 5. A triedy „Netreba myslieť len na
seba“ – postup práce do celoslovenského kola
2. miesto: Diana Marková, Jaroslava Čriepková zo 4. A triedy „Vláčik
pomoci“.
Z umiestnenia žiakov máme
veľkú radosť, srdečne blahoželáme
a prajeme veľa podobných úspechov
v ich tvorivej činnosti pod vedením
svojich pedagógov.

PRÁCE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL:
1. miesto: Adam Baran Šp. tr. 3.
roč. „Zachráňme naše krásne lesy!“
– postup práce do celoslovenského
kola
2. miesto: Dávid Váradi Šp. tr. 3.
roč. „Zachráňme morský svet!“
3. miesto: Adam Baran Šp. tr. 3.
roč. „Pomôžte nám!“

PaedDr. Ľubica Beňová

UMELECKÉ PRÁCE – JEDNO-

Samuel Matúška

Natália Haranzová

Filip Hlivka

Voda znamená pre človeka veľa,
preto ju chrániť a čistiť treba.

Niektorí ľudia nemajú prístup k pitnej vode,
a preto umierajú skoro po celom
svete.

Človek vodu potrebuje,
lebo bez nej skolabuje.
Preto si ju treba chrániť
a zvieratá vždycky brániť.

Každý deň zomrie 4 000 detí,
čo život nemali ani zďaleka prežitý.

Obnovovať vodné zdroje,
to je tvoja úloha.
Netreba sa preto
nikdy vzdávať bez boja.

Človek si vodu vôbec neváži,
kupuje si ju v obchodoch vo fľaši
a myslí si, že to tak bude navždy
asi.
Voda pre človeka je ako voda pre
kvet,
keď ju nemá, vyschne hneď.

Pridajme sa k tým, čo chránia vodné
zdroje,
aby už nikdy nevznikli o vodu boje.

Ale človeku treba pripomenuť
lepšie,
že voda tu nebude večne,
a preto ju treba chrániť lepšie.

Všetci ľudia čo pitnú vodu potrebujú,
za vašu pomoc veľmi vďační budú.

Voda je drahá ako zlato,
a predsa kašleme na to.
Dávajme si na ňu veľký pozor,
lebo čas sa rýchlo kráti
a voda sa nám už nevráti.

Čistou vodou zachránite veľa
životov,
možno aj dobrý pocit budete mať z
toho.
Pomôžte deťom, ktoré len snívajú o
vode,
aby aj oni boli aspoň raz v pohode...

Vyše milióna ľudí
žije dnes bez pitnej vody.
Preto nestrácaj čas,
vodu má predsa každý z nás.
V chudobných krajinách okrem
vody
zúria aj mnohé choroby.
Pomôž teda kde je treba,
nechce sa od teba až tak veľa.
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Miroslava Melišová
Vodu všetci radi máme,
ako deti sa v nej hráme.
Rieky, moria, oceány,
bez nej by si nebol zdravý.
Cez zimu je z nej ľad,
každý ju má vtedy rád.
Na jar sa vždy ľady topia,
nové vody sa tak robia.
V lete sa v nej osviežiš,
do bazéna pobežíš.
V jeseni padá ako dážď,
nezabudnite si pršiplášť.
Pite, ruky umývajte,
ale vodou neplytvajte.
Na svete je mnoho ľudí,
čo ich v noci aj smäd budí.
Nemajú sa čoho napiť,
pre vodu sa musia trápiť.
Niekde sa už aj tak stalo,
že majú vody proste málo.
Preto takým pomôcť treba,
nemusíš hľadieť len na seba.

Každý z nás sa určite dostal
do situácie, v ktorej nevedel, kde mu
hlava stojí, strácal zem pod nohami
či sa dostal do slepej uličky. Vtedy
prišiel niekto, podal mu pomocnú
ruku, alebo prispel k vyriešeniu
situácie dobrou radou. Nenadarmo
sa hovorí, že dobrá rada je nad zlato.
Niekedy však rada v núdzi nestačí,
potrebujeme niečo silnejšie alebo
naopak jemnejšie – pomoc. A práve
vy, starostlivé sestričky zo Starej
Haliče na nás nezabúdate. Vďaka
za vašu mravenčiu každodennú
prácu v našej škole, za váš prístup
ku žiakom, s ktorými prichádzate do
styku. Zvlášť sa chceme poďakovať
sestre Teresite (Ivete Nerečovej),
ktorá pôsobí v zahraničí, a predsa

na nás už roky nezabúda. Vďaka nej
a štedrým sponzorom z Nemecka
si i tento rok deti pobyt v materskej škole spríjemnia zaujímavými
hračkami, žiaci sa pýšia novými
taškami, perami, peračníkmi, na bicykloch sa zdokonalia v dopravnej
výchove. Postarali ste sa nám
o dodatočného bohatého Mikuláša.
Je krásnou ľudskou vlastnosťou
vedieť pomôcť tým, ktorí majú menej, dokonca žijú v biede. Máte
žičlivé a chápajúce srdcia. Ešte raz
za všetko ďakujeme a prajeme Božie
požehnanie za všetku tú dobrotu.
Kolektív zamestnancov
ZŠ s MŠ Halič

Čiastočné zatmenie Slnka
Príroda nám občas ponúkne
zaujímavé divadlo, ktoré by sme si
nemali nechať ujsť. Tak tomu bolo
aj 20. marca 2015 v dopoludňajších
hodinách.
Pomocou
školského
ďalekohľadu s ﬁltrom sme pozorovali čiastočné zatmenie Slnka. Počas
tretej a štvrtej vyučovacej hodiny
a cez veľkú prestávku si tento úkaz
mohli pozrieť žiaci všetkých vekových kategórií – od škôlkarov
po najstarších deviatakov. Vďaka
bezoblačnej oblohe sme získali
zážitok, ktorý si môžeme zopakovať
najbližšie až v roku 2026.
Mgr. Ľuboslav Galád

Pestujeme priesady aj pre vás
Na hodinách predmetu Svet
práce sa s piatakmi venujeme pestovaniu priesad. Zamerali sme sa na 5
druhov sladkých paprík vhodných
na pestovanie v skleníkoch a vonku.
S výsadbou do truhlíkov sme začali

už vo februári. V marci sme priesady
jednotili do plastových jogurtových
téglikov, ktorými nás zásobuje
školská kuchyňa. Takto vypestované priesady chceme ponúknuť
Haličanom a ľuďom z blízkeho

okolia. Koncom apríla a začiatkom
mája si naše priesady môžete
zaobstarať v miestnom kvetinárstve
za dobrovoľnú cenu.
Mgr. Ľuboslav Galád

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
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Pestovanie priesad

Tešíme sa na jar!
Je tu jar! Jar ako ročné obdobie, ponúka nám paletu pestrých
tém a aktivít v našej materskej
škole. Príroda sa prebúdza, slniečko
nás vonku zohreje a my sa s našimi
deťmi tešíme, čo nás ešte čaká.
Čaká nás cesta plná tajomstiev, kde
budeme poznávať zvieratá a ich
mláďatká, čaká nás exkurzia do
knižnice, či privítanie a prežitie sviatkov jari, Veľkej noci. Počasie nás
bude lákať aj na dlhšie vychádzky,
na ktorých budeme poznávať typické znaky jari. Budeme pozorovať
stromy, kríky, záhradky, dvory, ľudí.
Zážitky s prechádzok si nakreslíme,
doplníme náš fotoalbum v materskej škole. V mesiaci marec nesmieme zabudnúť na deň knihy, kde si
s deťmi budeme čítať ľudové aj autorské rozprávky. Budeme poznávať
z fotograﬁí detských autorov knižiek,
či vyhľadávať ilustrácie v knihách.
Vytvoríme si aj my svoju knižku,
leporelo. Po prečítaní rozprávok,
ich budeme aj dramatizovať, zahráme sa na „Drevený zámoček“,
„Pampúšika“, „Kozu Rohatú...“
Pred Veľkou nocou vyzdobíme
si materskú školu, vymaľujeme
vajíčka, porozprávame sa o zvykoch
a tradíciách. Budeme sa venovať aj
témam zdravej výživy a rozprávať

sa ako chrániť životné prostredie.
V mesiaci apríl oslávime Deň Zeme,
budeme objavovať vesmír, planéty, prezerať encyklopédie. V máji
nás čaká oslava ku dňu matiek, kde
s našimi škôlkarmi pripravíme program pre ich mamičky. Budeme
poznávať kvety, chrobáky, hmyz,
vodné živočíchy. Naučíme sa básne,
piesne, hudobno-pohybové hry s jarnou tematikou. V mesiaci jún si naši
predškoláci pripravia spolu s ich pani
učiteľkami tablo s fotkami, program
básní a piesní s témou rozlúčka. Deti
sa zúčastnia aj športovej olympiády,
ktorá sa každoročne koná v Lučenci.

Oslávime sviatok deň detí, spoznáme
exotické zvieratá, vypracujeme
grafo-motorické cvičenia a budeme
čakať na leto a prázdniny. Tak to
je taký stručný prierez toho, čo nás
ešte čaká v našej materskej škole.
Myslím, že naša materská škola dá
našim deťom taký základ, aby mali
potešenie do ďalšieho vzdelávania
a pripraví ich na ďalšiu cestu, cestu
budúceho prváčika.
Pekné veľkonočné sviatky
Vám prajú pani učiteľky a deti z materskej školy!
Silvia Chebeňová
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Knižnica u Horákov
Túto mini knižnicu by
sme mohli nazvať aj knižnicou
svätovojtešskou, pretože knižky
v nej nachádzajúce sa boli všetko
z vydavateľstva spolku sv. Vojtecha a táto skutočnosť navodila aj
moje spomienky na čitateľské aktivity našich rodákov v 30. rokoch
minulého storočia, kedy sa obec
pokladala za katolícku a riadila sa
najmä nedeľnými kázňami p. dekana
Huhru.
Pre obnovenie si školských
vedomostí niečo aj o tom, čo sa
píše o 145 ročnej histórii spolku Sv.
Vojtecha:
„Spolok sv. Vojtecha v
zámeroch jeho osnovateľov, no
predovšetkým jeho zakladateľa Andreja Radlinského, mal združovať
kňazov, učiteľov, mládež, no najmä
roľníkov a robotníkov z celého Slovenska. Medzi nimi sa mala rozširovať
nábožensko-mravná
vzdelanosť,
praktický katolicizmus a navyše
zveľaďovať základné školy. Tento
základný program sa mal napĺňať vydávaním a rozširovaním príslušných
kníh a periodík. Na takomto programe nebolo nič mimoriadne, no
v podmienkach druhej polovice 19.
storočia šlo o komplexné principiálne úlohy určené k prehĺbeniu
náboženského života a záchranu

národného života cieľavedome
odnárodňovaných Slovákov.“ (www.
google.sk)
V Haliči sa skoro v každej
rodine nachádzal kalendár vydaný
spolkom sv. Vojtecha, v ktorom
každý člen rodiny našiel zaujímavé čítanie alebo rady pre hospodárov. Boli tam rozprávky pre
deti, životopisy svätcov, cestopisy,
rady pre gazdinky a hospodárov, ale
aj správy o súčasných pomeroch,
resp. o nových knihách, ktoré vyšli
vo vydavateľstve. Členstvo v Spolku
svätého Vojtecha sa v mnohých rodinách stalo tradíciou. Môžeme teda
povedať, že v Haliči sa v minulosti
veľa čítalo. Ja som si knižky obľúbila
veľmi skoro, keď ako 2 – 3 ročná som
bola často nútená pre rôzne choroby
veľa času tráviť v postieľke. V tom
čase Margitka a Ilonka Tesárové mi
s veľkou láskou čítali rozprávky,
ktorých postavičky v mojej detskej
fantázii ožili a s nimi som trávila potom aj chvíle, keď som bola nútená
ostať sama. Vďaka mojim rodičom
bolo v našej domácnosti veľa krásne
ilustrovaných farebných rozprávkových kníh a okrem toho v prednej
chyži v malej skrinke plno „dospeláckych kníh“. Keď som začala
chodiť do školy, dozvedela som sa, že
okrem knižiek v škole sa požičiavali

knižky aj u Horákov, ku ktorým
som hneď zašla. Ako prvé ma zaujali samozrejme rozprávkové knižky,
neskôr najmä životopisy a kalendáre.
Knižnicu obsluhovala pani Horáková a vždy mi ochotne poradila. Táto
knižnica nezanikla ani počas rokov,
keď Halič patrila k Horthyovskému
Maďarsku a v Haliči bola možnosť
naďalej sledovať slovenské vydania
Spolku sv. Vojtecha. Možno aj vďaka
tejto knižnici vyrástol náš vynikajúci a uznávaný jazykovedec Gejza
Horák, o ktorom som v predchádzajúcich HZ písala.
Pán Horák bol známy stolársky majster a pani Horáková starostlivá matka početnej rodiny. Bola
to rodina nábožná a v obci pre svoju
vzdelanosť a pokrokovosť aj veľmi
uznávaná. Členstvo v Spolku sv.
Vojtecha a študujúce deti (Alexander,
Gejza, Vlado, Eman) ich predurčilo
k záslužnej snahe zhromaždiť čo
najviac kníh. Pán Horák zhotovil stredne veľkú poličku, v ktorej
pekne zoradené knižky čakali nielen
na členov domácnosti, ale ochotne
ich požičiavali aj susedom. Tak som
sa i ja okrem iných dostala do Horákovej knižnice.
PhDr. Anna Borešová

Janko Hraško
Milí čtenáři,
až sem, pod střechu Domova pro seniory pronikla zprávička, že v mé rodné obci, Haliči, hodlají si připomenout
vznik a činnost knihovny. Tato zpráva vzbudila vzpomínku na můj první
rok pobytu v nově postavené budově

(Ľudovej školy, nedaleko kostela).
Psal se rok 1935, kdy jednoho dne
mezi Mikulášem a Vánocemi vedl
náš milovaný učitel a správce školy
Janko Chovan, skupinku pěti chlapců
a dívek dlouhou chodbou do svého
bytu. V malé předsínce je s úsměvem

radostně uvítala jeho mladá paní.
Ukázala do koutku na novotou vonící
dřevěnou poličku, naplněnou třemi
desítkami knih v barevných obalech.
Sáhl jsem po té největší s názvem
“Janko Hraško”. Po dvou týdnech
jsme si mohli vybrat zase něco jiného.

RÔZNE
Nepochybuji o tom, že v mnohých
“panských” domech byly už dřív
soukromé knihovny, ale že tato, v

roce 1935, byla první “veřejnou”,
tedy “obecní” knihovnou v naší
obci.
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Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
Ján Baránek, Elena Karmanová, Ľubomír Krško, Jakub
Kúkeľ, Martin Kúkeľ, Mgr. Martin Kúkeľ, Marián
Murgaš, Lukáš Urbaník, Vladimír Urbaník, Lea Urbaníková, Marcela Urbaníková, Michal Válovčan
Odhlásení:
Iveta Baranová, Radka Gáliková, Ing. Jozef Hoffmann,
Anna Hoffmannová, Elena Karmanová, Michal Kráľ,
Miroslav Kráľ, Jana Kráľová, Soﬁa Kráľová, Mária
Macková, Leonard Rubint
Uzavreli manželstvo:
Ján Matúška a Helena Matúšková
Štefan Drugda a Mária Hašková
Daniel Valent a Mgr. Lucia Liptáková

Narodili sa:
Alana Pauline Laurová, Róbert Lakatoš, Tomáš Berky,
Margaréta Molnárová, Emma Berkyová, Ivan Dorka,
Lukáš Hudec, Marek Križan, Nicole Valentová, Ján
Vabec, Sebastián Zsolt Bari, Peter Néki, Samuel Rácz
Umreli:
Zoltán Berky, Jana Čiešková, Margita Gondová, Mária
Hašková, Rozália Jarábeková, Miroslav Koza, Ján
Matúška, Štefan Molnár, Zuzana Stolcová, Jozef Švihla,
Irena Udvardyová, Juraj Václavík, Anna Vyletelová,
Marián Zmuda
Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 24.
3. 2015 je 1647.

85. výročie založenia knižnice v Haliči
“Verejná knižnica, miestna
brána k poznatkom, je základnou podmienkou pre celoživotné vzdelávanie,
nezávislé rozhodovanie a kultúrny
rozvoj jednotlivca a spoločenských

skupín.“ (Manifest IFLA/UNESCO o
verejných knižniciach, 1994)
Už staroveké národy –
Babylončania, Egypťania, Asýrčania,
Gréci, Rimania a iné sa stali priekop-

níkmi knižnej vzdelanosti. Medzi
najstaršie a najznámejšie knižnice
patrí Alexandrijská knižnica. Prvé
európske knižnice začali vznikať
až v rannom feudalizme za pano-
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vania cisára Karola Veľkého, ktorý
vydal rozkaz na zakladanie knižníc
pri kostoloch a kláštoroch ríše. Na
Slovensku začala zaujímavá etapa
v zakladaní a fungovaní knižníc na
konci 18. a na začiatku 19. storočia
a súvisí so zakladaním a činnosťou
učených
spoločností.
História
knižnice v Haliči zatiaľ zmapovaná
nie je. V monograﬁi Halič sa uvádza,
že bola založená v roku 1930 (str.
115). Pre získanie podrobnejších informácií o vývoji knižnice v obci budeme musieť preskúmať dokumenty
v archíve. Súčasnosť knižnice a jej
činnosť je mnohým občanom známa. Okrem výpožičiek kníh, je pre
verejnosť k dispozícii počítač s internetom s možnosťou tlače a skenovania dokumentov. V knižnici sa
konajú rôzne podujatia – besedy,
výstavy, kurzy... Každý piatok v
popoludňajších hodinách sa schádzajú mladší školáci a spolu sa hrajú,
čítajú a požičiavajú knihy. Keďže
toto podujatie sa koná už viac rokov
a stalo sa obľúbeným, začali sme

s organizáciou podobného podujatia
– ROZPRÁVKOVÉ POPOLUDNIE.
Podujatie je určené pre menšie deti,
ktoré prichádzajú s mamou, alebo
starou mamou. Pre deti sú pripravené
interaktívne knihy, hry, čítanie rozprávok, kreslenie..., kreatívne ručné
práce sú pripravené pre mamky,
ale aj pre deti. Koná sa každú prvú
stredu v mesiaci od 15.00 hod. Je
to podujatie, na ktoré sa môže prísť
aj neskôr a odísť hocikedy a nikto
o nič nepríde. Šikovné ženy z Denného centra pre seniorov podujatie
spestrujú koláčikmi a čajom. Denné
centrum pre seniorov v Haliči je spoluorganizátorom takmer všetkých
podujatí usporiadaných v knižnici.
Tradičným podujatím je Noc s Andersenom, ale aj Strašidelné čítanie,
ktoré býva začiatkom novembra. Na
činnosť Obecnej knižnice v Haliči
prispieva obec, ktorá si vo svojom
rozpočte každoročne vyčlení čiastku
na nákup novej literatúry, údržbu
kníh, modernizáciu knižnice a podujatia. Knižnica sa každý rok zapája aj

do Grantového systému Ministerstva
kultúry SR. V minulom roku získala na základe úspešných projektov
ﬁnančné prostriedky na nákup literatúry a na zriadenie detského kútika. Aj
v tomto roku MK SR podporí dva
projekty, ktorých spracovateľom bol
Mgr. A. Udvardy. Obecná knižnica
tak získa ﬁnančné prostriedky na
nákup novej literatúry a na technické
vybavenie knižnice, ktoré je už staré
a prestáva slúžiť svojmu účelu. Čo
by sme ešte v knižnici potrebovali?
Rozšíriť priestory – už dlhšiu dobu
je pripravená projektová dokumentácia prestavby domu spojeného
s kultúrnym domom. Nadstavba
domu a prepojenosť s knižnicou
by vyriešila priestorové problémy.
Zároveň je potrebné zmodernizovať
súčasný interiér – police a podlahu.
Zostáva nám veriť, že dedičstvo,
ktoré nám zanechali naši starí rodičia,
zachováme a zveľadíme, aby mohlo
slúžiť budúcim generáciám.
Mária Veselovská

Peter Balko a jeho román
z metropoly juhu – „nášho“ Lučenca

Foto: KKB

Krst novej knihy
Vtedy v Lošonci prebehol v Bratislave 26. februára 2015 a v Lučenci
v Galérii Priestor 7. marca 2015.

Autor príbeh svojej knihy deﬁnuje
takto: „Labutia pieseň pre miesto,
ktoré bude vždy mojím domovom.“
Spisovateľ Peter Balko

(26) sa narodil 19. septembra 1988
v Lučenci. Vyštudoval ﬁlmovú
scenáristiku a dramaturgiu na
VŠMU v Bratislave. Získal hlavnú
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Foto: Jaroslav Baláž

cenu v súťaži Poviedka
texty boli preložené do
maďarčiny i taliančiny a
v Romboide, Pravde,

Foto: Radovan Vojenčák

2012, jeho
angličtiny,
uverejnené
Dotykoch,

Revue Labyrint alebo v Gömörország. Spoločne s Luciou Potůčkovou
a Marošom Hečkom vydali zbierku
poézie METROFÓBIA. Spolupracoval na úspešnom ﬁlme Kandidát. Je organizátorom jedného z

najznámejších literárnych podujatí na
Slovensku, Medzihmla. Na začiatku
bola poviedka Labutia balada, ktorá
získala hlavnú cenu v prestížnej
literárnej súťaži Poviedka 2012, ktorú
každoročne organizuje vydavateľstvo
KK Bagala. Od tej doby, podľa jeho
vlastných slov, s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom, ktorý
vydal autorov ako Mitana, Štrpka
či Balla, začali riešiť jeho prozaický
debut. Atmosféra a témy Labutej
balady – detstvo, láska, dospievanie,
zázraky i krutosti – sa mu nakoniec
tak zakliesnili kdesi v podvedomí,
že okolo nej vystaval ďalšie kapitoly, dej zasadil do rodného mesta a
vznikol román Vtedy v Lošonci.
Recenzia na Balkov debut
bude v najnovšom čísle Knižnej revue. Román Vtedy v Lošonci vychádza vo vydavateľstve KK Bagala,
s knihou je spätý aj ďalší Lučenčan
Dávid Koronczi, ktorý sa postaral
o ilustrácie (pinchof.sk), graﬁcky
ju pripravil Emil Drličiak a môžete
si ju kúpiť v dobrých kníhkupectvách (Phoenix, Golem). Najbližšie
sa beseda s autorom uskutoční 22. 4.
2015 o 18.00 – Košice (OC Galeria)
– Martinus a 29. 4. 2015 o 18:00 –
Bratislava (Obchodná ulica) – Marti-
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nus.

talentovaných ľudí, ktorí sa vracajú
domov a robia krásne veci – Dávid
Koronczi, Martina Szabóová, Ivan
Siláči, Peter Kollár, Juraj Gábor,
Lukáš Pelč a mnoho ďalších, nehovoriac o ikonách ako Arpád Szabó,
Dušan Krnáč či nebohí Milan Hanko a Július Szabó, či o kultových
priestoroch ako kníhkupectvo Phoenix, Slimák či zaniknutý Klubus,
kde žúrovali Osamelí bežci i Egon
Bondy. Je zjavné, že ľudia v miestach ako Lučenec túžia po kultúre, po
autentických umeleckých prejavoch
a sú mimoriadne vďační. Ľudia mu-

Čo hovoríte na kultúru vo
svojom rodnom meste?
„Keď s priateľmi organizujeme v Lučenci nejakú kultúrnu
akciu, zväčša máme skvelú divácku
návštevnosť. Na poslednej Medzihmle sme mali vyše 120 platiacich
divákov (čo som nezažil na čítačkách
Bratislave, Prahe alebo Budapešti!) a
spisovateľ Michal Hvorecký, jeden
z čítajúcich autorov, označil našu
akciu za jedno z najlepších kultúrnych
podujatí na Slovensku v oblasti literatúry. Máme množstvo schopných a

sia pochopiť, že kultúra nie je o tom,
že sa pekne oblečiem do divadla,
ale o vnútornom nastavení. Umenie
musí byť súčasťou ľudských životov,
nie prepychom pre pár zbohatlíkov.
Inak umenie zanikne.“ (Z rozhovoru
pre: Ľubomíra Pavlovičová)
Na
Facebooku
nájdete na: https://www.facebook.
com/pages/Peter-Balko-fanpage/1630440087177580
Mgr. Danica Pružincová

Omše počas veľkonočných sviatkov

POĎAKOVANIE
Rímskokatolícka farnosť ďakuje obecnému zastupiteľstvu, ktoré ešte v roku 2014 odsúhlasilo pre
haličský kostol nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 2.500,- €. Vďaka tomuto príspevku sme mohli dať
rezbárovi zhotoviť nové drevené podstavce pod sochy svätých v haličskom kostole. Na reštaurovanie sôch
a krstiteľnice samotní veriaci vyzbierali sumu prevyšujúcu 8.000,- € a aj vďaka príspevku od Obce Halič
sme mohli aj toto dedičstvo po predkoch zachovať a zveľadiť nielen na väčšiu slávu Božiu, ale i pre budúce
generácie Haličanov.
Páter František, starohaličský farár – dekan
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Výbor TJ Slovan Halič informuje
TJ Slovan Halič odštartovala
novy rok výročnou členskou schôdzou 18. 1. 2015. Hlavným cieľom
bolo doplnenie členov a tiež doplnenie výkonného výboru, čo sa aj podarilo; výkonný výbor bol doplnený
o troch členov: Martin Jaško, Peter
Zmuda, Janka Paľagová. Družstvo
dospelých
odštartovalo
zimnú
prípravu zimným pohárom na umelej tráve v Lučenci, v skupine sme

narazili na súperov: FTC Fiľakovo
dorast, TJ Slovan Tomášovce,
Hrnčiarska Ves. Po výsledkoch Halič
– Fiľakovo 1:3, Halič – Tomášovce
5:4, Halič – Hrnčiarska Ves 3:1, sme
nakoniec skončili na nepostupovom treťom mieste iba o skóre. Za
zdôraznenie však stojí pripomenúť
súboj s Tomášovcami, kde naši hráči
po heroickom výkone otočili zápas vo svoj prospech 15 minút pred

koncom za stavu 2:4. V Haliči 21.
2. 2015 sa odohral turnaj v malom
futbale na multifunkčnom ihrisku
v priateľskej atmosfére za účasti
družstiev TJ Slovan Halič, TJ Slovan
Halič – dorast, výber Telka. Naše
“A” mužstvo odohralo generálku na
jarnú časť sezóny v Lovinobani, kde
presvedčivo vyhralo 1:4.
Andrej Hučka

Rozlosovanie – dospelí (jarná časť)

Rozlosovanie – dorast (jarná časť)

Syrek zo Šariša
Suroviny: 10 vajec, 1 liter plnotučného mlieka, 1 čajová lyžička soli, mleté čierne korenie
Postup: vajcia rozhabarkujeme v mlieku, osolíme a okoreníme. Varíme za stáleho miešania, kým nám zmes zhrudkovatie.
Potom si pripravíme gázu a zmes na ňu vylejeme. Gázu previažeme šnúrkou a zavesíme. Necháme odkvapkať a skladujeme
v chladničke. Podávame na Veľkú noc ku klobáske, šunke, ...
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Zhodnotenie činnosti KST SOKOL Halič
za rok 2014
Tak ako každý rok bol koncom roka 2013 vypracovaný kalendár
turistických akcií nášho oddielu na
rok 2014. Už tradične turistickú
sezónu
odomkýname
„jarným
kľúčom“, to znamená turistickým
pochodom na Lysec (716,4 m n/m),
ktorý sa koná vždy najbližšiu sobotu
k prvému jarnému dňu. Tohto roku to
vyšlo na 22. marca. Veľmi nás
potešilo, že vďaka p. učiteľkám zo
ZŠ Halič, p. učiteľke Hikkerovej
a Hruškovej sa tohto pochodu
zúčastnilo 19 detí. Podrobná informácia o tomto pochode už bola
zverejnená v Haličských zvestiach
a preto sa nechcem opakovať. Ďalším
veľmi zaujímavým pochodom je prechod hrebeňom Poľany. Tohto roku
sme zvolili trasu od Horského hotela
Poľana. Prvý deň sme absolvovali
cestu k Horskému hotelu Poľana.
Cestou sme navštívili krásny vodopád
Bystré. Na druhý deň sme pokračovali
Prednou, Zadnou Poľanou k Jasenovskému sedlu, ďalej na Vepor
(1277,2 m n/m), Hrb (1254,7 m n/m),
chatu pod Hrbom. Tu sme si chvíľu
oddýchli, občerstvili sme sa – dali
sme si pivo a pokračovali sme cestou
do obce Strelníky, kde sme mali
zabezpečený nocľah. Nesmierne nás
prekvapilo, že do obce Strelníky sme
z chaty pod Hrbom roky chodili cez
lúky. Dnes sú tie lúky ohradené elektrickými ohradníkmi a využívané sú
ako pasienky. Na jednej strane sme
neboli radi, lebo sme tie lúky museli
obchádzať po ceste, čo nám predĺžilo
čas pochodu, na druhej strane však je
to veľmi pozitívne, že snáď v tomto
kraji ožije poľnohospodárska výroba.
Zo Strelníkov sme už cestovali domov. Trasa pochodu vedie najkrajšími

zákutiami Poľany. Aj keď sa pochod
konal v dňoch 8. – 10. mája, čo boli
tri dni pracovného pokoja, je na
obrovskú škodu veci, že na tomto pochode sa zúčastnili len dvaja: Marián
Hikker a ja. Prvý deň nás síce sprevádzal aj Janko Vyletel, ale ďalej si
už netrúfol. Očakávali sme, že táto
trasa osloví hlavne mladých ľudí,
škoda, že nie, naozaj škoda. Vrcholným podujatím nášho oddielu je
Haličská stovka – konala sa 23. – 24.
mája a Haličská dvadsaťpäťka sa
konala 24. mája. Podrobná informácia o týchto dvoch akciách už tiež
bola zverejnená v Haličských zvestiach. Treba len dodať, že tieto akcie
z roka na rok naberajú na popularite,
hlavne dvadsaťpäťka. Tohto roku sa
na nej zúčastnila jedna bežecká a jedna cyklistická skupina. V zmysle vypracovaného turistického kalendára
sme absolvovali novú trasu pochodu
smerom Halič – Sedem chotárov,
Tuhárskym hrebeňom na Kamenné
vráta, odtiaľ na Javor a do Podkriváňa.
Pochod sa konal 5. júla. Aj keď sme
tento pochod propagovali cestou
obecného rozhlasu, ako tradične
(bohužiaľ) sme sa na Podzámockom
námestí stretli zase len my dvaja:
Marian a ja, ale tu nás ešte čakali
dvaja členovia z Lučenca. Takže na
trasu sme sa vydali celkom štyria. Aj
keď nás na Javore pokropil dážď,
vôbec nám to nevadilo. Druhým vrcholným podujatím nášho oddielu
bol letný turistický tábor, ktorý sa
konal v dňoch 7. – 11. júla. Akciu
sme
organizovali
prvýkrát
v súčinnosti s obecným úradom,
ktorý nám poskytol ﬁnančnú dotáciu
a taktiež obecný autobus. Nezištne
nám pomohli aj členky denného cen-

tra. Taktiež podrobná informácia
o tomto podujatí bola zverejnená
v Haličských zvestiach, preto sa
nechcem podrobnejšie touto akciou
zaoberať. Ešte snáď úplne nakoniec
treba dodať, že vyzerá to tak, že toto
je cesta, ako cez prázdniny odtrhnúť
deti od počítačov a tabletov. Pohybom po prírode im spríjemniť a oživiť
prázdniny. Boli však akcie, ktoré
nám bohužiaľ vďaka nepriaznivému
počasiu nevyšli. Zaujímavým podujatím nášho oddielu tohto roku mal
byť výstup na Kežmarský štít (2556
m n/m). Termín výstupu v súčinnosti
s horským vodcom Sveťom Lackom
sme si dohovorili v termíne 20. – 22.
augusta. Samozrejme, radosť nám
prekazilo počasie. Lialo ako z krhly.
Termín sme preložili na 3. – 5. októbra, tak ako mal voľno horský vodca. No to zase v Tatrách striedavo
snežilo a pršalo. Takže nič iné nám
neostáva, len spomenutý výstup
zaradiť do turistického kalendára na
rok 2015. Tento fakt nám veľmi silno
pripomína plány vystúpiť na Gerlach
(2654,5 m n/m), čo sa nám po štyroch
rokoch neúspešnej snahy konečne
podarilo v roku 2012. Ďalšou
neúspešnou akciou, ktorú nám prekazilo počasie, bol prechod hrebeňom
Roháčov (plánované na 29. – 31. august) a tiež Timravin chodníček. Na
druhej strane však treba povedať, že
sme sa zúčastnili aj akcií iných turistických oddielov. Vo februári sme sa
zúčastnili výstupu na Striebornú
(718,8 m n/m), organizovaným KST
Cinobaňa. Tohto podujatia sa
zúčastnilo vyše dvesto turistov. Ďalej
mimo plánu akcií naši turisti vystúpili na Ďumbier (2043 m n/m), Ostrvu
(1984 m n/m) prechodom na Sliez-

ŠPORT
sky dom a prešli Muránsku planinu.
Veľmi zaujímavým podujatím bol
zájazd do Belianskych Tatier, ktorý
organizoval KST SOVA Gregorova
Vieska. V piatok 24. októbra sme sa
ubytovali v penzióne Jánošík
v Ždiari. Výstup sme začali ráno 25.
októbra. Išli sme Monkovou dolinou
do Širokého sedla, kde sa nám otvorila nádherná panoráma zasnežených
Tatier. Ďalej sme pokračovali do
Vyšného Kopského sedla, smerom
na Veľké Biele pleso, na chatu Plesnivec. Tu po krátkom občerstvení
sme pokračovali k Šumivému
prameňu a do Tatranskej kotliny, kde
sme išli autobusom domov. Počasie
bolo neskutočne nádherné, o čom
svedčia aj fotograﬁe, ktoré máme
zverejnené na našej internetovej
stránke. Ďalším veľmi pekným podujatím, ktorého sme sa zúčastnili, bol
Karolovský výstup, ktorý organizoval KST Bralo Tuhár. Pochod,
ktorý má na Tuhári bohatú tradíciu,
sa konal 8. novembra. Na námestíčku
v Tuhári sa zišlo odhadom okolo 200
turistov zo širokého okolia. Po krátkom príhovore predsedu KST Tuhár
sme vyrazili na Bralce (817 m n/m).
Niektorí smerom na Bralo, iní sa
vyviezli autobusom na Budinské
lazy, ďalší išli z Políchna. My sme sa
vybrali cez Bralo. Cieľom našej cesty boli Bralce. Po krátkom, no veľmi
rušnom občerstvení, krátky príhovor,
poďakovanie za účasť a tichá
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spomienka so zapálením sviečok pri
Dvojkríži za našich zosnulých kamarátov turistov a potom cesta späť na
Tuhár. Tu nás na poľovníckej chate
čakalo občerstvenie a posedenie s
hudbou. Z tohto podujatia máme
zverejnené fotograﬁe na našej internetovej stránke. Z uvedeného vidieť,
že turistická sezóna 2014 bola priaznivá, aj keď nám niektoré plánované
akcie prekazilo nepriaznivé počasie.
Poslednou tradičnou akciou nášho
klubu je vianočný pochod. Pochod sa
tradične koná 26. decembra. Zdá sa,
že aj tento pochod naberá na popularite. Z roka na rok sa ho zúčastňuje
viac turistov. Vzhľadom k tomu, že
pochod sa koná v dňoch pracovného
pokoja, máme problém dostať sa na
Budinské lazy. Vďaka obecnému
úradu v Haliči sa nám problém darí
riešiť tým, že obecný úrad nám
poskytuje autobus, za čo ďakujeme.
Rok 2014 sa skončil a pred nami je
turistická sezóna roku 2015. Aj
v tomto roku sa budeme riadiť vypracovaným kalendárom turistických
akcií. Po našich skúsenostiach v práci s deťmi a mládežou sa chceme ešte
viac na túto činnosť zamerať. Tak
ako som už spomínal, na niektorých
akciách sme mali celkom slušnú
účasť detí. Po skúsenostiach s denným detským turistickým táborom
pripravujeme pobytový turistický tábor pre deti. Preto by nás nesmierne
potešilo, keby sa na našich akciách

zúčastnilo ešte viac detí. Radi
privítame aj ich rodičov. Podrobnosti
o
spôsobe,
mieste
konania
a organizačné pokyny pobytového
detského tábora zverejníme včas
v obecnom rozhlase, na vývesnej
tabuli a tiež informácie poskytujeme
pri osobnom stretnutí. Pre lepšiu
informovanosť
a
orientáciu
zverejňujem v tomto čísle plán turistických podujatí na rok 2015. Záverom mi dovoľte, aby som poďakoval
všetkým aktívnym členom KST
Sokol Halič, hlavne však p. Igorovi
Kokavcovi, ktorý je dušou viacerých
podujatí, ďalej Mariánovi Hikkerovi,
ktorý sa ako náš najstarší člen (aj
fyzicky aj dĺžkou členstva v KST)
najčastejšie zúčastňuje našich a iných akcií. Tiež mi dovoľte
poďakovať Obecnému úradu v Haliči
za podporu a pomoc pri organizovaní
hlavne Haličskej stovky, ale aj denného detského turistického tábora.
Ďalej ďakujem p. Evke Svoradovej
a tiež členke denného centra p. Hikkerovej za pomoc pri organizovaní
detského turistického tábora. Úplne
na záver mi dovoľte, aby som Vám
všetkým zaželal krásne a pokojné
Veľkonočné sviatky plné rodinnej
pohody, hlavne pevné zdravie a nám
turistom pevný krok.
Ing. Pavel Jonáš
predseda KST SOKOL Halič

Kalendár podujatí KST Sokol Halič na rok 2015
1. januára
21. marca
8. – 10. mája
22. mája
23. mája
4. júla
6. – 12. júla
? augusta
28. – 30. augusta
26. septembra
26. decembra

Novoročný výstup na Lysec
Jarný kľúč – Lysec – Praha – Lysec
Prechod Poľanou, nocľah na Hrbe
Haličská stovka
Haličská dvadsaťpäťka
Sedem chotárov – Javor – Podkriváň
Tábor pre mládež – Slovenský raj
Splav Hrona (podľa stavu vody)
Vysoké Tatry
Timravin chodníček
Vianočný výstup na Bralce

(p. Hikker)
(p. Jonáš)
(p. Kuruc, p. Ondris)
(p. Kokavec)
(p. Balagová, p. Hikker)
(p. Jonáš, p. Hikker)
(p. Kokavec)
(p. Kokavec)
(p. Jonáš, p. Hikker)
(p. Jonáš)
(p. Jonáš)

Jarný kľúč 2014

Karolovský výstup na Bralce
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