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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
“To posledné, čo sa človek v živote naučí, je – čo dať na prvé miesto.”
Blaise Pascal

VYHODNOTENIE VOLEBNÉHO PROGRAMU
ZA ROKY 2011 – 2014
Týmto
by som si chcel
splniť, ako starosta obce, svoju povinnosť
a vyhodnotiť
plnenie svojho
volebného programu a programu poslancov
obce, ktorí ho
prijali za svoj.
Vždy v decembrovom vydaní
Haličských
zvestí
som
sa
snažil
vyhodnocovať
volebný program
podľa
jednotlivých
rokov. Tentoraz to bude za všetky
štyri volebné roky spolu, a preto to
urobím už v skrátenej podobe.
V roku 2011 bola ukončená
stavba „Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce Halič“.
Na stavbe sa prestavalo spolu celkom
924 793,54,- €, z toho oprávnené

Z Haličských slávností
náklady poskytnuté z fondov EÚ,
štátneho rozpočtu a rozpočtu obce vo
výške 628 100,49,- € a neoprávnené
náklady poskytnuté z rozpočtu obce
vo výške 296 693,05,- €. V tom istom roku sa podarilo rozšíriť kamerový systém v centre obce. Celkový
počet kamier sa rozšíril na 22 kam-

ier, to znamená
najviac v rámci
okresu. Peniaze
na
rozšírenie
kamerového
systému
sme
získali od sponzorov a z Úradu
vlády SR, od
ktorého
sme
získali
grant
všetko spolu vo
výške 15 403
€. Z rezervy
predsedu vlády
sme
dostali
18 000,- € na
rekonštrukciu
chodníka na Ul.
mieru od rodinného
domu
p. Nôtu po rodinný dom p. Záslava
v smere na cintorín. V roku 2011
začali aj projekčné práce na stavbu
„Halič kanalizácia a rozšírenie ČOV
– 3. stavba“ s RN stavby 6,0 mil. €.
V rámci tejto stavby bude rozšírená
ČOV a vybudovaná nová technológia čistenia odpadových vôd (zvýši
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Haličské slávnosti

Návšteva detí v knižnici

Tohtoročné Haličské slávnosti boli
pripomienkou hrnčiarskej tradície
Podzámocké
námestie
v Haliči sa v sobotu 16. augusta
začalo napĺňať nielen remeselníkmi, ktorí prišli predviesť svoje umenie, ale i návštevníkmi. Po dlhom
čase prvý deň bez dažďa pomohol

pripraviť vydarené obecné oslavy.
Vďaka príspevku z Nadačného
fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis si návštevníci slávností
mohli prezrieť aj ukážky práce
(pokračovanie na 3. strane)

sa kapacita čistenia na dvojnásobok),
bude odkanalizovaná celá Stará
Halič a v Haliči ešte budú vybudované dva kanalizačné zberače, a to
na Ulici partizánskej a na nepomenovanej spojnici ulíc Osloboditeľov
a Š. Moyzesa. Stavba sa má zahájiť
v októbri 2014 a má byť ukončená
v roku 2015. Investorom stavby je
StVS a. s. B. Bystrica a ﬁnančné
prostriedky na túto stavbu budú
poskytnuté zo štrukturálnych fondov
EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu
vodárenskej spoločnosti. V mesiaci
november 2011 sme v spolupráci
s mestom Lučenec podali žiadosť
o zaradenie do programu premeny
starých železníc na cyklotrasy. Naším
spoločným cieľom bolo vybudovať
cykloturistickú trasu medzi Haličou
a Lučencom a tým podporiť regionálny a prihraničný cestovný ruch. Na
uvedenú stavbu je už vypracovaná
štúdia uskutočniteľnosti. V tejto dobe
má Lučenec a Halič podanú žiadosť
na ﬁnančné prostriedky za účelom vypracovania projektovej dokumentácie
na uvedenú stavbu. V roku 2012 obec
uskutočnila rekonštrukciu miestnej
komunikácie a rigolu na odvedenie
dažďových vôd na Ulici B. S. Timravy. Dodávateľom stavby bola ﬁrma
STRABAG s. r. o. Bratislava. Stavba
bola ukončená s rozpočtovým nákladom 59 926,61,- €. V mesiaci september 2012 bol dodávateľom stavby
ﬁrmou SVOMA dokončený chodník
pre peších do cintorína. Výstavba
uvedeného chodníka sa začala v roku
2010. Rozpočtový náklad stavby bol
vo výške 66 578,92,- €. V mesiaci august bolo v centre obce v jej oddychovej zóne vybudované detské ihrisko
s rozpočtovým nákladom 6 472,- €, z
toho 2 000,- € poskytla ﬁrma IMETTEC, a. s. Bratislava. V rámci uvedenej stavby bol rozšírený aj kamerový systém. V roku 2013 bol
(pokračovanie na 3. strane)
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(pokračovanie článku Vyhodnotenie volebného programu...)
vybudovaný chodník od autobusovej
zastávky pri dome p. Jozefa Tureka
až po Ulicu družstevnú. Rozpočtový
náklad stavby bol 18 139,34,- €. Stavba sa ﬁnancovala z rozpočtu obce.
Podobne v tom istom roku bola vybudovaná spevnená plocha a chodník
na Ulici mieru pri nákupnom stredisku v hodnote 7 982,88,- €. V mesiaci
august 2013 bola vykonaná čiastočná
rekonštrukcia zdravotného strediska,
statickej poruchy – sadania časti budovy. Pokračovať v prácach by sa
malo v roku 2015 rekonštrukciou
hygienických zariadení. V mesiaci
marec 2013 bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavbu
chodníka na Ulici staničnej. Uvedená stavba by mala byť ﬁnancovaná zo štrukturálnych fondov EÚ po
zverejnení výzvy. V letných mesiacoch toho istého roka bola vykonaná
rekonštrukcia kríža na Ul. krížnej pri
dome p. Vyletela. V roku 2014 sme sa
hlavne venovali projektovej príprave

viacerých stavieb, ktoré by v novom
programovacom období rokov 2014
– 2020 mohli byť ﬁnancované z fondov EÚ. Bola vypracovaná PD na
stavbu „Chodník na Ul. družstevnej“
až po Ulicu M. R. Štefánika, PD na
stavbu “Rekonštrukcia kultúrneho domu“ (na túto stavbu máme
v súčasnosti podanú žiadosť aj na Environmentálnom fonde v Bratislave),
na PD na stavbu „Riešenia havarijnej
situácie strechy a obvodového plášťa
telocvične ZŠ s MŠ Halič“ (na túto
stavbu máme podanú žiadosť na MŠ
SR Bratislava). V tomto roku bola
vypracovaná PD na stavbu „Spevnená plocha pri cintoríne v Haliči“.
Vydané je aj stavebné povolenie,
čakáme len na majetkoprávne vysporiadanie pozemku so Slovenským
pozemkovým fondom Bratislava.
Na túto stavbu sú zabezpečené
ﬁnančné zdroje v rozpočte obce.
V mesiaci október sa začala stavba
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia
obce Halič“ s rozpočtovým nákladom
151 849,90,- €. Finančné prostriedky

sú zabezpečené zo štrukturálnych
fondov EÚ a štátneho rozpočtu do
výšky 95 % a z rozpočtu obce vo
výške 5 %. Dodávateľom stavby je
združenie ﬁriem PROTECHSTAV
Žilina a MONDEX B. Bystrica.
Ešte pripomeniem, že máme
pripravenú projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu všetkých miestnych komunikácií a ich odvodnenie
v obci. Záleží len, ako a kde v novom
programovacom období budú smerované výzvy v rámci jednotlivých
operačných programov. Záležať však
bude aj od všetkých novozvolených
funkcionárov obce a poslancov, či
budú dostatočne pripravení reagovať
na výzvy a následne čerpať ﬁnančné
prostriedky z fondov Európske únie.
Ja im osobne prajem veľa úspechov
v záujme všetkých obyvateľov obce
a za účelom ďalšieho rozvoja našej
obce Halič.

(pokračovanie článku Tohtoročné
Haličské slávnosti...)
remeselníkov v nových jarmočných
stánkoch, či pripomenúť si dlhú a bohatú tradíciu haličského hrnčiarstva
prostredníctvom panelovej výstavy
vo vestibule kultúrneho domu.
Neostalo však len pri teórii, keďže
pod vedením hrnčiarskeho majstra
Františka Špičku si odvážlivci z radov detí aj dospelých mohli vyskúšať
prácu na hrnčiarskom kruhu a svoje
výtvory si následne mohli vziať domov. Pestrý program bol pripravený
aj pre deti v tvorivých dielňach, zau-

jalo chodúľové divadlo i maľovanie
na tvár. Na pódiu sa vystriedalo mnoho účinkujúcich a hudobných skupín
vrátane domácej Hudobno-speváckej
skupiny Haličan, bratov Gibaľovcov,
či súrodencov Rendekovcov a tancom zaujala tanečná skupina Dance
Attack z Lučenca. Po skupinách
Country Limit Club, Revolucie a Eminent večer program vyvrcholil už
pod hviezdnou oblohou chytľavým
vystúpením
skupiny
Kochanski. Celý deň sa niesol v družnej
nálade, rozhovoroch pri chutných
jarmočných špecialitách a nápo-

joch. Nedeľa patrila už tradičnému
volejbalovému turnaju a vydarené
slávnosti v Haliči zakončili slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval
misionár až z ďalekého Uruguaja.
Vôňa hliny, ktorá sa vďaka spomienke na hrnčiarov niesla Haličou počas
týchto slávností, snáď nevymizne,
a ktovie, možno bude inšpiráciou pre
postupný návrat hrnčiarov do Haliče.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek
pomohli pri prípravách slávností a už
teraz sa tešíme na tie budúcoročné.

Vladimír Rehanek
starosta obce

Mgr. Alexander Udvardy

Cesnakovo-syrové pagáčiky
Suroviny: 200 g hladkej múky, 1/2 balíčka kypriaceho prášku, 4 strúčiky prelisovaného cesnaku, 125 g masla, 100 g syrokrému, 1/2 ČL soli, 1 vajce.
Postup: Z uvedených surovín vypracujeme cesto, necháme v chlade 20 minút odpočinúť. Na pomúčenej doske vyvaľkáme na
hrúbku asi 0,5 cm. Povykrajujeme, potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme 15 – 20 minút pri 180 °C.
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STRAŠIDELNÉ ČÍTANIE
V septembri, nástupom
do škôlky, pomaly doznieva leto
v našich úsmevných spomienkach a
vystrieda ho pani jeseň, ktorá maľuje
krajinu tými najkrajšími farbami.
Detičky v škôlke sa začínajú usilovne
učiť, získavať nové vedomosti, tešiť
sa z výrobkov, ktoré niekomu z lásky
darujú. Od začiatku roka organizujeme v MŠ zaujímavé akcie, ale
samozrejme nájdu sa také, na ktoré
sa špeciálne tešíme, a tie sa už spájajú s mesiacom október. V tomto mesiaci absolvujeme Strašidelné čítanie
v knižnici, ktoré je predprípravou
Halloweenskej noci v MŠ. Tento rok
nebol výnimkou a my sme prijali
pozvanie od p. Majky Veselovskej
na Strašidelné čítanie, ktoré pre nás
pripravila. Napriek tomu, že sme už
niektorí v knižnici boli, opäť sme sa
niečo nové naučili. Videli sme ako

sa správne ukladajú knihy do políc
podľa abecedy a žánru, pohrali sme
sa v detskom kútiku pre malých
čitateľov, poprezerali sme si všetky
najnovšie detské knižky. Najviac nás
zaujala čítaná rozprávka, z ktorej
vyplývalo aj dostatočné mravné
ponaučenie a kniha, v ktorej neboli
žiadne písmená len obrázky, rozprávaná interaktívnym perom. Už vieme, že do knižnice sa môžeme vrátiť
a požičať si nejakú zaujímavú knihu,
len keď budeme vlastniť čitateľský
preukaz. Strašidelné čítanie bolo pre
nás príjemným a zároveň poučným
zážitkom, pripravilo nás na Halloweensku noc, ktorá nás len čaká, tak
nám držte poriadne palce, aby sme to
odvážne zvládli.
Mgr. Miroslava Švihlová

Pohľad na haličské hrnčiarstvo
očami súčasníka
...Významným je tiež domáci priemysel hrnčiarsky, veľmi starý.
Pre zaujímavosť uvádzam niekoľko
poznámok o ňom: Na jar sa schádzajú hrnčiarske rodiny na spoločnú poradu do krčmy. („Bez pálenky niet
obriadku“, platí aj pri tejto porade.)
Tam sa rozhodnú, kde otvoria nové
jamy. Jednu jamu kopú 3 – 4 rodiny
spoločne. Pred zahájením práce sa
pomodlia a spoločne popijú. Jamu
kopú v ploche asi 1 – 2 m2 do hĺbky
5 až 10 m v práci sa striedajú po hodine alebo po 20 hrudách. V hĺbke asi
3 – 4 m prichádzajú na hlinu, v 5 m
robia „štoly”, kde môžu 2 – 3 chlapi
kopať. „Štoly“ podopierajú drevami

nazvanými „šprajcami”, tie dávajú
tiež do jamy (šachty), aby mohli
vynášať hlinu. Niekoľko chlapov
sa postaví na „šprajce“ a podávajú
si hlinu v košoch a vynášajú von.
Keď majú hliny nadostač, rozdelia
sa o ňu rovným dielom a odvezú domov, kde už si pracuje každá rodina
samostatne. Prerobenú hlinu formujú na hrnčiarskom kole (kruhu).
Robia krčahy, taniere, mliečniky,
misy, „protvany“ (hlinené pekáče)
atď. Temer všetky výrobky „cifrujú“
(maľujú), žiaľbohu s veľmi slabým
umeleckým vkusom prostými barvami. Hotový výrobok „zaglejdujú”
a sušia na polici. Niektorí hrnčiari sú

AKTUALITY
V predvečer 70. výročia
vypuknutia Slovenského národného povstania sme si zapálením
symbolického ohňa pripomenuli
túto významnú udalosť našich
národných dejín. Padlých sme si
uctili položením vencov k pamätníkom pri soľnom úrade, v lesíku
a na cintoríne. Na námestí bol
pripravený program v podobe
príležitostnej básne a príhovoru a
prítomným zahrala Hudobno-spevácka skupina Haličan. Pri pohári
vína Haličania pobudli až do dohorenia vatry.
„Na svete je vždy niekto,
kto nás potrebuje a pre koho nám
treba žiť“ Týmito slovami začal
svoj príhovor k občanom, ktorí sa
v roku 2014 dožili významného
životného jubilea zástupca starostu
Alexander Udvardy. Podujatie pre
seniorov pripravila sociálna komisia spolu s pracovníkmi obecného
úradu. Pre jubilantov bolo pripravené občerstvenie a každý jubilant
si ako spomienku zo stretnutia
odniesol kvet a sviečku s vyobrazením nášho zámku z dielne pani
Jany Kocúrovej. Seniori si spolu
zaspomínali a zaspievali spolu
s bratmi Gibalovcami.
S veľkým záujmom sa
opäť stretol autobusový zájazd na
divadelné predstavenie do Zvolena. Autobus bol naplnený do
posledného miesta a Haličania si
pozreli pútavé komediálne predstavenie Mandarinková izba.
V malej sále kultúrneho
domu usporiadala Obec Halič,
Denné centrum pre seniorov
a Základná škola s materskou
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školou výstavu ovocia a zeleniny
pod názvom Plody našich záhrad.
Pestovatelia sa pochválili svojimi
úspechmi a deti pripravili práce
s tematikou jesene.

veľmi zruční, ale máloktorí umelci maliari. Denná výroba je asi 40 – 50
menších, prípadne 30 – 40 väčších
kusov. Pália vo vlastných peciach
na dvore. Po stranách má pec dva
menšie otvory a na vrchu väčší otvor. Do pece sa naloží
do poloviny drevo,
na ktoré sa uložia
črepy; suché výrobky
vo vrstvách uložia na
črepy a horný otvor sa
opäť uzavre črepmi.
Na večer pec zapália,
cez noc sa výrobky
vypália, ráno sa vyberú
a opäť sa večer založí
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oheň na druhé pálenie, miernejšie a
kratšie. Výrobky rozvážajú najmä na
trhy do Lučenca, Modrého Kameňa,
Dolnej Strehovej, ale podnikajú tiež
„obchodné cesty“. Naložia výrobky pečlive do slamy na voz a idú
do sveta; predávajú za peniaze aj
vymieňajú za obilie. Majú zvláštny
cenník, obyčajne obsah nádoby je
základnou mierou. Pred válkou aj
za války býval tento obchod veľmi
výnosný. Chodili ďaleko na Dolnú
zem...
z knihy Lučenec a kraj
Novohradský, Vladimír Polívka,
1928

b Oslavy SNP

Deti zo ZŠ s MŠ v Haliči majú
nové možnosti vzdelávať sa v umení
Umelecké školstvo na Slovensku predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelávania, ktorá
poskytuje mladej generácii možnosť
rozvíjať svoje nadanie v niektorých
tvorivých disciplínach. Súkromná
základná umelecká škola pracuje pri
Súkromnom gymnáziu, Gemerská
cesta 1, Lučenec-Opatová a poskytuje základné umelecké vzdelanie
podľa § 17 Školského zákona o
výchove a vzdelávaní, pripravuje
na štúdium umeleckého vzdelávania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium
na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
Umelecká škola je škola, ktorá predpokladá, že žiak, ktorý sa do nej prihlási, pokračuje v štúdiu určitý počet
rokov, na konci každého ročného

ročníka dostane vysvedčenie. Žiaka
do školy prihlasuje rodič a tento ho
zo školy môže odhlásiť v polroku
alebo na konci školského roka. SZUŠ
Gemerská cesta 1, Lučenec má tri
elokované pracoviská. Lovinobaňa,
Cinobaňa a Halič. Tieto umožňujú
žiakom navštevovať umeleckú školu
v mieste základnej školy, (nemusia
dochádzať do Lučenca), v našom
prípade v Haliči vo všetkých štyroch
odboroch.
Hudobný odbor: vyučovacie predmety hudobného odboru sú klavír
(Mgr. Katarína Gálová v Haliči
12 žiakov) a zobcová ﬂauta (Jana
Botošová Dis. Art., 9 žiakov). Žiaci
HO sa prezentujú na školských
a mimoškolských vystúpeniach:
triedne semináre, interné koncerty,
verejné koncerty, vystúpenia pri

rôznych príležitostiach v rámci obce
Halič a mesta Lučenec.
Výtvarný odbor: (Mgr. Izabela
Najpaverová v Haliči 21 žiakov)
žiacke práce sú vystavované na paneloch v priestoroch školy a mesačne
sú obmieňané. Polročne sa konajú
triedne výstavy a interné podujatia. Výtvarný odbor sa zapája do
školských, mestských, okresných,
celoslovenských a medzinárodných
súťaží. Výstavy prác žiakov VO sú
súčasťou každého koncertu HO a
väčšieho vystúpenia. Práce žiakov
slúžia ako podklady pre plagáty, pozvánky, programy.
Literárno–dramatický
odbor:
(Mgr. Katarína Gálová, v Haliči 14
žiakov) žiaci literárno-dramatického odboru účinkujú v programe
všetkých koncertov hudobného od-
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boru, prezentujú sa na triednych
seminároch, interných podujatiach
a samostatných verejných vystúpeniach detského divadelného súboru.
Žiaci tohto odboru sa predstavili
so scénkou „Ukradnutí starkí“, na
posedení pre jubilantov 26. októbra
2014 v malej sále KD pri príležitosti
„Október – mesiac úcty k starším“.
Tanečný odbor: (Mgr. Anna
Lukáčová a Monika Kramecová
v Haliči 47 žiakov) žiaci tanečného
odboru reprezentujú školu malými
vystúpeniami v programoch koncertov hudobného odboru a tiež sa
prezentujú na triednych seminároch,
interných podujatiach a samostatných
verejných vystúpeniach. Najmladšie
žiačky tanečného oddelenia boli
zatancovať jubilantom 26. októbra
v Ľuboreči pri príležitosti „Október

– mesiac úcty k starším“.
Hlavným zameraním SZUŠ
je výchova umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie) a pre
umenie (príprava na profesionálnu
umeleckú činnosť). Po ukončení umeleckého vzdelania ZUŠ má žiak osvojené základy hudobnej a výtvarnej
prvotnej kultúrnej gramotnosti. Získa
základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre
rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba
aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať,
je vnímavý k potrebám iných. Získa
základy používania odborného jazyka a komunikácie v oblasti hudby,
tanečného, dramatického a výtvarného umenia. Má schopnosť logicky
uvažovať, ovláda základy hudobnej,

tanečnej, dramatickej a výtvarnej
štruktúry, základnú terminológiu a
gramotnosť podľa učebných osnov,
je schopný verbálne vyjadriť svoje
pocity a postrehy vzťahu výrazových
prostriedkov a ich účinku na seba a na
diváka, poslucháča. Je oboznámený
so základnými okruhmi sociálnej
funkcie hudby a výtvarného umenia,
slovenskou ľudovou tradíciou (jej
zvykoslovím) ako aj tradíciou ostatných národností žijúcich na Slovensku. Ovláda techniku umeleckej tvorby (alebo interpretácie) na
vekovo primeranej úrovni v súlade
s učebnými osnovami a individuálnymi dispozíciami.
Mgr. Katarína Gálová

Nové knihy v knižnici
Rozprávková škôlka Rapunzely,
Rozprávková škôlka
Šípkovej ruženky,
Rozprávková
škôlka Kocúra v čižmách, Stoker
B.: Dracula; Kasaj B.: Ten dom je
jedna veľká katastrofa; Loderová Ľ.:
Žabka Žblnka; Bieliková M.: Každý
má šancu; Brož O.: Alík a jazvec;
Thomas. J.D.: Detektív Zack; Nesbo, Jo: Časovaňa doktora Proktora;
Nesbo, Jo: Prdiprášok doktora Proktora; Disney W.: Na vlásku; Noel
A.: Hľadači duší; Deary T.: Krvavé
revolúcie; Bass G.: Zošidlo a pavúčí
brloh; Filan B.: Umenie zablúdiť;
Norton L.: Zvončekový les; Noel A.:
Žiara; Noel A.: Lesk; Cesta okolo
sveta; Adams, G. Čarohľadačky 1013; Miler Z.: Krtko a príroda; Keyes
M.: Prázdniny pre Rachel; Pišťanek
P.: Neva; Czobor V.: Hrdzavý kríž;
Morgan S.: Zvieratá; Miles H.:

Cheesecake; Veselý deň na farme;
Brezina T.: Čarodejný hrad 3-4; Brezina T.: Prípad pre teba a tigrí tím;
Wendelken: Baby na stope 1-4; Berardo G.: Cesta časom; Rylance U.:
Dom smrti; Schefﬂer U.: Pátranie so
super lupou; Penzešová A.: Prešibané
dvojčatá 1-2; Kade S.: Medzi nebom
a zemou; Brezina T: Klub čarodejníc;
Brezina T.: Sestre už fakt šibe!;
Mongredien S.: Mačiatka a ich nový
domov; Mongredien S.: Hľadá sa
šteniatko; Ludwig A.: Prvý bozk;
Haas M.: Sólo pre lásku; Raedeke
Ch.: Mayské proroctvo; Ďurinová
N.: Krtko a čísla; Miler Z.: Hľadaj
krtka; Miler Z.: Krtko na cestách;
Dugard J.: Ukradnutý život; Lacika
J.: 77 naj Slovensko; Grinberg D.:
Kniha rekordov; Keleová-Vasilková: Julinkina pekáreň; Feldek Ľ.
Keď vládzeš ísť, aj keď si musíš

nadísť; Roberts N.: Čaro okamihu;
Hoyt E.: Havraní princ; Coleman R.:
Kráľovstvo detstva; Cross E.: Pastier; Roberts N.: Navždy spolu; Deveraux J.: Neznámy vo svite mesiaca;
Moyes J.: Posledný list od milenca;
Forman G.: Iba jeden rok; Bradley
J.: Záblesky nádeje; Jeffries S.: Pred
láskou neujdeš; Forman G.: Iba jeden
deň; Michael K.: Ako skrotiť dámu;
Hoover C.: Beznádejná; Nicholls
D.: Jeden deň; Clement J.: Modlitby
za unesené; Stevens, Ch.: Nepoznaný; Forsyth F.: Zoznam smrti;
Ďurinová N.: Na dvore; Blaizot D.:
Kohút a páv; Disney W.: Toy story 3;
Steinerová Ľ.: Mia na farme; Kniha
džunglí; Hoffman P. Pod krídlami
smrti; Baričák P.: Ekvádor; Bertolasi J.: Nahí strážcovia raja; Curchill
V.: Chrobák Max; Hevier D.: Svrček
Huslista; Johnson M. Šialený plán;

RÔZNE
Beňačková: Žila som v tme; Sabová
N.: Zuzanina skrytá tvár; Varačková:
Obchodníci s nádejou; Chromčáková:
Zaslepená; Havranová I.: Neverné;
Ďurinová N.: Čo dnes robia zvieratká?; Krajmerová E.: Voniaš ako...;
Varáčková: Sprevádzačka; Riečanská
L.: Karolína, neblázni!; Beňačková:
Odpúšťam a milujem; Bielik B.:
Niečo na tých ženách je; Sabová N.:
Ochrankyňa; Lacika J.: Výlety po Eu-

rópe; Kučerová I.: Muži, manželstvá
a iné problémy; Rozprávky o zvieratkách; Mimozemšťan R.: Dimenzia
humoru; Mlynárik J.: Spod divadelných kulís na parlamentnú tribúnu;
Zvieratká a ich mamy; Škubla P.:
Hrady, zámky a kaštiele Slovenska; Dobríková M.: Moja najmilšia
knižka;
McKenzie: Zabudnutá;
Apsley B.: Zvieracia škola profesora Papagája; Encyklopédia zvierat;
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Johnson J.: Atlas zvierat; McKenzie:
Manžel na objednávku; Stoličný P.:
Hlúpy Jano v sieti; White K.: Raz
a navždy; Gregory P.: Rád temnoty 1-2; Doyle A. Diabolská izba;
Rooney A.: 50 úžasných vecí, ktoré
by deti mali vedieť o matematike.
M. Veselovská

Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
Michal Spodniak, Natalia Cífer, Jaroslav Kubačka
Odhlásení:
Jana Priatková, Jakub Priatka, Martin Kokavec, Erika Oláhová, Miroslav Boháč, Peter Šuﬂiarsky, Renáta Bertová,
Patrik Berta, Renáta Váradiová
Uzavreli manželstvo:
Andrej Harbarčuk a Katarína Černáková
Pavol Čeman a Beata Žigová
Mgr. Ivan Oravec a MUDr. Martina Jurinová
Michal Ferenc a Ivana Žigová
Narodili sa:
Alana Pauline Laurová
Umreli:
Vojtech Cvancinger, Ján Beracko, Anna Arganová, Július Strigáč, Štefan Drugda, Anna Karlíková
Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 28. 10. 2014 je 1648.

rozprÁvka o gorile
Gorily sú zvieratá, ktoré
väčšinou žijú v tlupách, s hierarchiou závislosti a poslušnosti. Toto
je základný poznatok ľudí žijúcich
v ľudskom pralese, kdesi, kde človek
si chce vytvoriť blahobytný život.
V rozprávke pre dospelých džungľou
môže byt spoločnosť a gorilami sa

stanú ľudia túžiaci po moci a bohatstve v následnej nutnej závislosti
a poslušnosti svojich slabších jedincov – obyčajných obyvateľov pralesa.
Áno, aj život v spoločenskom zriadení, v ktorom sú dominantné názory
jednej skupiny obyvateľov, z tejto
skupiny vytvorí tlupu, ktorá nechce

počuť iné názory ako svoje. Preto
nemôžu existovať ani ľudia, ktorí
nie sú závislí od nich a neprejavujú
im poslušnosť. Ak dôjde k zmene
takéhoto spoločenského zriadenia
tým, že prales vo svojej mohutnosti
odstaví tlupu od nadvlády, gorily sa
stiahnu v strachu, v predstave odplaty
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za ich mnohoročnú panovačnosť.
Keď k tomu nedôjde a nové vedenie
pralesa im dokonca ponúkne zmier,
teda trpitelia ponúknu zmierenie
trýzniteľom, tlupa goríl začne svoje
skúsenosti s vedením spoločnosti
využívať vo svoj prospech. Poznajú
všetky výslnia, ale aj zákutia pralesa
a preto každý krok nového vedenia
vedia využiť ako praví znalci budúcnosti. Zistia, že aj nové vedenie
spoločnosti je ochotné žiť v tlupe,
do ktorej vpustia aj staré gorily,
aby im radili, ako sa žije v pralese.
Starým gorilám sa ich pôvodný
život v bývalých tlupách už nechce
ani obnoviť, lebo zistili, že nové
gorily ich budú kŕmiť výdatnejšie,
ako si ani nedokázali predstaviť v
ich niekoľko desaťročnej činnosti
v minulých tlupách. Nesmú sa však
priznať, že sú staré gorily, kedysi
žijúce ako detičky svojich silných
goríl, ktoré žili buď ako tajní, alebo
ako verejní činitelia vo svojej vedúcej tlupe na úkor ostatných hlásajúc, že sú ich pokrokový rozum a ich
materinské srdce. Vytvoria si projekt, cez ktorý si určia smer svojho
ďalšieho účinkovania v pralese, v novodobom spoločenskom kvasení.
V novodobom kvasení vychádzajú
navonok produkty novej éry, jasne
orientované západným smerom, hoci
ich minulé účinkovanie bolo orientované východným smerom. Produkt
novej éry preto vyznieval prijateľne
nasmerovať na tretiu cestu. Nikto
z nových goríl nebol proti, lebo nikto
ani nevedel, kde tá tretia cesta vedie.
Staré gorily nové produkty kvasenia
s hrdosťou vyhlasovali za produkty
novej éry so zákvasom urobeným
v tlupe ich prebudených goríl, za čo
im nová spoločnosť, vďaka novej
ére, má vzdávať vďakyvzdanie. Keď
sa novostarým gorilám zdalo, že
vďakyvzdania sú chabé, vytvárajú si
zo svojho nasmerovania smer príjmu

RÔZNE
cez svojich obdarených gorilích
samcov a povýšia ich na svojich
oplodňovateľov pri ďalších kvaseniach. Ak do tlupy goríl sa zamieša
niektorá opica z inej skupiny, nemá
šancu presadiť svoje nové kvasnice, aj
keď sú čisté a plodné, lebo do zákvasu, ktorý prebiehal desaťročia a výdatne sa posilnil novým reštitučným
a transformačným zákvasom na západnú normu, tieto kvasnice nemajú
imunitu. Navyše keď gorily zistia, že
pralesu je jedno, kto je v novej tlupe
hlavný samec, hlavne keď výdatne
a verejne kričí, že je za sociálne
výhody a národné záujmy. Keď sa
aj z korunovaného samca stane len
gašparko v moci hlavných goríl , žije
si gorilia tlupa so skrytým úsmevom
na gambách, aký tunel sa im darí
kopať, aj z fondu západu. Prales dávno zabudol, že tunel sa mal kopať len
na ceste medzi západom a východom
a mal byť hotový v desiatom roku
nového milénia. Gorily sa smejú, veď
v pralese sa ozýva čoraz viac hlasov,
ktoré nechcú kopať tunel zo západu,
ale chvália väzenie z východu, keď
sa im vraj žilo najlepšie. Spomínajú,
že každý musel robiť aj keď ničoho
nebolo, dnes chce každý robiť a je
všetkého. Len tých peňazí keby bolo,
robota nemusí byť. A gorilia tlupa
chváli svoje vedúce gorily v tajnom
zastúpení a prudké klčovanie pralesa
zakrýva plachtou svetovou, že kríza
je všade a inde je ešte horšie. Z pralesa sa občas ozve: veď aj my ostatné
opice chceme banány! Ale v pralese
sa rozširuje spomienka, či nebolo
dobre, keď sa banány raz za čas dali
vystáť v rade? Gorilia tlupa má však
už po majetnej stránke postarané
o budúcnosť a jej záujmy obhajujú
ústavne, právne aj generálne gorilčatá.
Búchajú sa na rodnú aj matičnú hruď
a za svoje záujmy sú ochotné nájsť
aj matičný poklad, lebo vedia dobre,
kde sa stratil. Kedysi akýsi Len-On

si razil východný nádych smerovania svojej novej krajiny. Verejne vytvoril vrstvu bohatých, keď na príklad
v pomere 100 miliónov korún, ktoré
sa mali rozdeliť cez kupónku piatim miliónom obyvateľova pralesa,
Len-On označil za prejedanie peňazí
a vyhlásil: Bude to inak a lepšie, lebo
to hovorím ja. A opičky mu uverili
a mnohé veria dodnes. Rozdelil 100
miliónov desiatim svojim, ktorí mali
vytvoriť pracovné miesta pre ostatné
opičky. Dnes žije väčšinou táto bohatá vrstva v ústraní, ale nie nečinne.
Užívajú si svet, niektorí aj tŕpnu
doma, že ich odhalí aj niekto druhý,
nie len vlastné svedomie. Najviac
z nich naďalej cicajú gorilie mlieko
v presvedčení, že im sa bude dobre
žiť na večné časy a nikdy inak. Buď
v ilegalite alebo legálne, podľa toho,
kde skončí tretia cesta. Bolo by dobré, keby čoskoro zazvonil zvonec
a rozprávky by bol koniec. Táto
rozprávka však nebude mať koniec,
pokiaľ prales nebude džungľou
opíc a spoločenstvo kráľovstvom
ľudských hodnôt. Pokiaľ spoločnosť
nebude vedieť rozlíšiť ľudské gorily
od ľudí, alebo pokiaľ si inteligencia
bude hovoriť, že s politikou nechce
mať nič spoločné, lebo všetci sú
rovnakí, tak v spoločnosti nemá kto
nastoliť ľudské hodnoty. Áno, na
ľuďoch záleží, či si budú v budúcnosti vedieť voliť dobrý a nie zlých
zástupcov. Takých, ktorí sú múdri
a nie len múdri pre seba. Ktorí sú
spravodliví, a nie len spravodlivejší
pre svojich. Ktorí sú slúžiaci verejnému záujmu, a nie v našom záujme.
Aby pre spoločnosť neboli vzorom
tí, ktorí sa vedia šikovne vyhnúť, ale
ľudia šikovní. Treba vedieť rozlíšiť
zbohatlíkov od poctivo bohatých
a vedieť zásadu pomoci, že bohatý dá
to čo musí a chudobný to, čo môže.
Avšak človek, ktorý má veľa si myslí,
že nemusí nič a človek, ktorý má cent

RÔZNE
si myslí, že môže dať len cent. Nové
gorily, čiže ľudia s novým maslom
na hlave už dnes nemôžu kričať, že
prales sa stále rabuje pod velením
starých goríl, alebo sa vyhovárať
na staré štruktúry, lebo je to už
dávno smiešne a neúčinné. Preto aj
z čistých ľudí sa buď stávajú gorily,
alebo opustia džungľu. V pralese síce
často vypučí nová sieť obyčajných
ľudí, ale ideu smer západ valcuje valec ľudskej hlúposti – smer východ
a prostý ľud sa hnevá na západ, že
žijeme na západe a máme sa ako na
východe, keď na západe sú kráľovstvá
a peniaze a na východe oligarchovia a sľuby. Ale vieme vôbec, čo
skutočne chceme? Táto rozprávka je
zatiaľ rozprávkou. Smutné je, že by
bolo tragédiou, ak je pravdivá. Prav-

divá by bola, ak by bola pre ľudské
gorily drámou. Koho si však vybrať
za vševediaceho a všemohúceho
kráľa? A hlavne, ako presvedčiť
žijúcich v pralese, že vybrať si treba
vševediaceho a všemohúceho kráľa,
ale hlavne jeho zmýšľanie? A čo by
spravil takto zmýšľajúci ľud? Nechal
by vyhniť zlo a sial by viac dobra.
A dobro by znovu raz dosiahlo prevahu! Naozaj rozprávka...
A na záver univerzálna výzva:
Vážené súdružky a súdruhovia, bratia a sestry, páni a dámy, drahí
veriaci. Centrála strany vás oslovuje,
aby ste v mene svojom a v mene
všetkých oligarchov, ako aj ich zastupujúcich tajných goríl z celého
pralesa múdro rozhodli a zvolili si
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úspešného súdruha, statočného brata
alebo sestru, paničku alebo pána a plnohodnotného zástupcu cirkvi. Česť
práci, Spánombohom. Idem od vás
v mene svojom, v mene zlepenca ako
aj jednoliatej centrály. Hoci si dnes
volíme len masky z nášho kmeňa,
treba vedieť, že najsmutnejšie na
počínaní goríl v našom celom pralese
je to, že kedysi velebili svoj pracujúci ľud a dnes svoje sociálno-národné
cítenie. V skutočnosti na svoj ľud aj
na cítenie serú. A vy, ktorí o tomto
už dávno viete a dnes nemôžete nič,
lebo ste v menšine vedzte, že raz to
pochopí aj väčšina, ale len keď sa
prebudí mlčiaca skupina.
Jozef Rekšák

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
zo 4. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 8. 8. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič
a ZŠ s MŠ Halič k 30. 6. 2014.
2. Správu nezávislého auditora za
rok 2013.
3. Informácie z komisií.
B/ Schvaľuje:
1. Zmenu rozpočtu obce Halič nasledovne: príjmy celkom 1 031 274,€, výdavky celkom 421 358,- €
a výdavky ZŠ s MŠ Halič vo výške
609 916,- €.
2. a, Vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší a najvýhodnejší
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

k majetku obce Halič – pozemku –
nachádzajúcom sa v obci Halič, parc.
KN-E č. 696, zapísaným na LV č.
650.
b, Podmienky obchodnej verejnej
súťaže, ktoré budú zverejnené na
webovej stránke obce Halič a sú
neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
3. VZN Obce Halič č. 7 o vyhradení
miesta a plochy na vylepovanie
volebných plagátov v čase volebnej
kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
4. Výšku odmien pre zástupcu starostu – 19,17 % a hlavnú kontrolórku
– 16,43 % za 1. polrok 2013.
5. Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 19.
5. 2011 na investičnú akciu „Halič –
kanalizácia a rozšírenie ČOV“.
C/ Súhlasí:
1. S vydaním volebných Haličských

zvestí. Možnosť zverejnenia: fotka
kandidáta a riadková inzercia na pol
A4 normostrany bezplatne.
D/ Žiada:
1. Starostu obce, aby zvolal stretnutie predsedu TJ, hospodára TJ,
starostu obce a predsedov komisií p.
Tureka a Mgr. Kokavca za účelom
odstránenia nedostatkov zistených
kontrolou hlavnej kontrolórky.
E/ Určuje:
1. Rozsah výkonu funkcie starostu
Obce Halič na plný úväzok na jeho
celé funkčné obdobie vo volebnom
období rokov 2015 – 2018.
2. Počet poslancov deväť na nové
funkčné obdobie 2015 – 2018.
3. Jeden volebný obvod.
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Uznesenia
z 5. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 10. 10. 2014

z roku 2014.
3. So zriadením materského centra
v zdravotnom stredisku v byte nad
denným centrom.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči
C/ Schvaľuje:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
2. Žiadosť Mgr. Art. Ivana Luptáka
o súhlas k otvoreniu krízového centra
pre matky s deťmi. Pri zriaďovaní krízového centra odporúča žiadateľovi
postupovať v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
3. Informácie z komisií.
B/ Súhlasí:
1. S predĺžením nájmu priestorov
v zdravotnom stredisku pre lekárov
na obdobie 5 rokov a ponechaním
výšky nájmu v roku 2015 na úrovni
roka 2014.
2. S preplatením nevyčerpanej
zostatkovej dovolenky starostu obce

1. Zásady hospodárenia s ﬁnančnými
prostriedkami Obce Halič.
2. VZN obce Halič č. 8/2014 o určení
výšky príspevku na činnosť školy
a školského zriadenia.
3. VZN obce Halič č. 9/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Prílohu č. 1 k VZN obce Halič
č. 3/2013 o určení normatívu na
jeden výkonový ukazovateľ na rok
2015 pre MŠ a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Halič.
5. Výsledky verejnej obchodnej
súťaže.
6. Uloženie pokuty za neplatenie poplatku za komunálny odpad
pre Mareka Lásku a Milana Jašku
v zmysle prijatého VZN.
7. Inventarizačnú komisiu v zložení:
Mgr. Přibyl, Mgr. Gálová, Ing. Hu-

jová, Belková.
8. Preﬁnancovanie naviac prác na
stavbe „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“ oproti schválenému
rozpočtu bez požiadavky na
navýšenie výdavkov v rozpočte obce
na rok 2014.
9. Odmeny zástupcovi starostu vo
výške 23,75 % a hlavnej kontrolórke
vo výške 23,75 %.
D/ Žiada:
1. Starostu obce, aby ihneď po
ukončení OZ zaslal všetkým poslancom návrh kúpnej zmluvy na pripomienkovanie.
2. Starostu obce, aby po doručení pripomienok poslancov zvolal jednanie
poslancov s investorom za účelom
zapracovania pripomienok do kúpnej
zmluvy.
E/ Nesúhlasí:
1. S individuálnym určením kúpnej
ceny priľahlého pozemku pre Palíkovú Adrianu.

Bolí vás chrbát? ZACVIČTE SI S NAMI!
Každý pondelok o 16.00 hod. v knižnici
– zdravotné cviky zamerané na precvičenie celej chrbtice
odporúčané ortopédmi a rehabilitačnými pracovníkmi
– prihlásiť sa môžete v knižnici
Cvičenie je bezplatné!

KOMUNÁLNE VOĽBY
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Milí

čitatelia

Haličských

zvestí
Opäť po štyroch rokoch
rozhodneme v sobotu 15. novembra 2014 o podobe nášho obecného
zastupiteľstva a o tom, kto dostane
mandát na nasledujúce štyri roky,
aby obec viedol na pozícii starostu.
Tradične je o komunálne voľby
najvyšší voličský záujem spojený aj
s vyššími číslami voličskej účasti.
Iste je to spôsobené aj tým, že obecné
zastupiteľstvo na čele so starostom je
spomedzi riadiacich funkcií v štáte
a samospráve občanom najbližšie. Aj
redakcia Haličských zvestí si uvedomuje dôležitosť týchto volieb, a preto
i na základe odsúhlasenia na zasadnutí obecného zastupiteľstva, vydáva
túto mimoriadnu prílohu venovanú
práve nadchádzajúcim komunálnym
voľbám.
Obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí 8. augusta 2014

odsúhlasilo vydanie volebných
Haličských zvestí. Možnosť zverejnenia: fotka kandidáta a riadková
inzercia na pol A4 normostrany
bezplatne. Výzva spolu s termínom
uzávierky 27. októbra 2014 bola
uverejnená v augustovom vydaní
Haličských zvestí, ako aj na webovej
stránke obce. Napriek tomu musíme
konštatovať, že viacerí kandidáti
nedodržali stanovený termín, resp.
ich príspevky sú dlhšie ako odsúhlasený limit pol normostrany A4, čo
predstavuje 900 znakov. Napriek
tomu sa redakčná rada uzniesla na
tom, že budú zverejnené všetky
doručené príspevky, a to v takej
podobe ako ich kandidáti doručili.
Redakcia nijak nezasahovala do obsahu, či textu príspevkov. Príspevky sú výlučne vyjadrením názorov
jednotlivých kandidátov a nijako
nesmú byť stotožňované s názormi
redakcie. Príspevky taktiež neprešli

ani jazykovou úpravou.
Na nasledujúcich stranách
nájdete zverejnený zoznam všetkých
kandidátov na funkciu starostu a funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorí budú uvedení
i na hlasovacích lístkoch. Keďže nie
všetci kandidáti využili ponúkanú
možnosť prezentácie, uverejňujeme
len fotograﬁe a inzerciu tých kandidátov, ktorí o to požiadali v poradí,
ako nasledujú na hlasovací lístkoch.
Veríme, že i táto forma prezentácie vám pomôže zorientovať sa
v menách kandidátov a podnieti vás
k účasti na blížiacich sa voľbách do
orgánov samosprávy obcí. Povzbudzujeme vás, aby ste svoje voličské
právo skutočne využili, aby výsledok komunálnych volieb čo najviac
reprezentoval názory a predstavy
Haličanov o ich reprezentantoch.
Redakčná rada

Informácia pre voliča
Volič je povinný preukázať
sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti. Po preukázaní totožnosti a
po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od
okrskovej volebnej komisie prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce a dva hlasovacie lístky.
Hlasovací lístok pre voľby starostu
obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích

lístkov, t. j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom - zakrúžkovaním
ich poradového čísla.
Na hlasovacom lístku pre
voľby starostu obce zakrúžkuje
volič poradové číslo len jedného
kandidáta.
Na hlasovacom lístku
pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u 9 kandidátoch
(1 – 9).
V priestore určenom na

úpravu hlasovacích lístkov vloží
volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov vloží obálku do
volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň
volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných,
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najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej
zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.
V takom prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami

a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa
dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre telesnú
vadu alebo preto, že nemôže čítať
alebo písať, má právo vziať so sebou
do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča,

nie však člena okrskovej volebnej
komisie, aby za neho hlasovací lístok
podľa jeho pokynov upravil a vložil
do obálky.
Spracované podľa: http://www.
minv.sk/?oso14-infomacia

Vzory hlasovacích lístkov
pre voľby starostu obce
a poslancov Obecného zastupiteľstva
VZOR

HLASOVACÍ LÍSTOK
pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu mestskej časti
...........................................................................................................................................
15. novembra 2014

Kandidáti:

1. Želmíra Lepiešová, Mgr., 35 r., živnostník, nezávislý kandidát
2. Juraj Machava, 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
3. Daniel Přibyl, JUDr., 43 r., právnik, nezávislý kandidát
4. Alexander Udvardy, Mgr., 30 r., administrácia projektov, SIEŤ, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie

KOMUNÁLNE VOĽBY
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VZOR
HLASOVACÍ LÍSTOK
Pre voľby poslancov Obecného – Mestského – Miestneho zastupiteľstva
...........................................................................................................................................
15. novembra 2014
Volebný obvod číslo: 1
Vo volebnom obvode sa volí: 9 poslancov.

Kandidáti:
1. Miroslava Beňovská, 38 r., asistentka, nezávislá kandidátka
2. Katarína Gálová, Mgr., 53 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
3. Ján Hikker, Ing., 63 r., dôchodca, NOVA
4. Rudolf Horváth, 31 r., murár, nezávislý kandidát
5. Dana Katiová, Bc., 41 r., sociálna pracovníčka, nezávislá kandidátka
6. Jana Kocúrová, 49 r., živnostníčka, SIEŤ
7. Igor Kokavec, Mgr., 58 r., učiteľ, KDH, SDKÚ
8. Igor Lang, 33 r., obchodný zástupca, SMER – sociálna demokracia
9. Jaroslav Linhart, 43 r., vlakvedúci, nezávislý kandidát
10. Monika Luptáková, Mgr., 35 r., fakturantka, Strana TIP
11. Juraj Machava, 45 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
12. Martin Majer, Ing., 28 r., odborný radca, nezávislý kandidát
13. Boris Mojžiš, 39 r., ﬁnančný poradca, SMER – sociálna demokracia
14. Pavol Náton, Ing., 32 r., manažér, KDH, SDKÚ
15. Ján Neupauer, Ing., PhD., 30 r., zvárací technológ, SIEŤ
16. Martina Neupauerová, 29 r., kvetinárka-aranžérka, nezávislá kandidátka
17. Ľubomír Paľaga, Ing., 28 r., štátny zamestnanec, SMER – sociálna demokracia
18. Emília Pálová, 29 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
19. Drahomír Pavlík, 43 r., robotník, NOVA
20. Ivan Priadka, Mgr., 27 r., právnik, nezávislý kandidát
21. Daniel Přibyl, JUDr., 43 r., právnik, nezávislý kandidát
22. Jozef Pročko, Mgr., podnikateľ, nezávislý kandidát
23. Marian Rác, Ing., 38 r., objektový vedúci, SMER – sociálna demokracia
24. Vladimír Rehanek, 61 r., stavebný technik, KDH, SDKÚ
25. Eva Svoradová, Mgr., 43 r., učiteľka, SNS
26. Miroslava Švihlová, Mgr., 27 r., učiteľka, SNS
27. Jozef Turek, 56 r., živnostník, KDH, SDKÚ
28. Alexander Udvardy, Mgr., 30 r., administrácia projektov, SIEŤ
29. Peter Žigo, 50 r., podnikateľ, SIEŤ
30. Štefan Žingor, 60 r., živnostník, KDH, SDKÚ
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Predstavenie kandidátov na starostu
Kandidátka na starostku č. 1 Želmíra Lepiešová príspevok do termínu uzávierky nedoručila.

Kandidát na starostu č. 2:
Juraj Machava

Vážení Haličania, volám sa Juraj Machava,
mám 45 rokov a v Haliči žijem od narodenia. Základnú
školu som navštevoval v Haliči, mám ukončené úplné
stredoškolské vzdelanie.
Mám skúsenosti a prax v štátnej správe, ako
príslušník policajného zboru, kde som zastával rôzne
funkcie. V komunálnych voľbách 2014 kandidujem
ako nezávislý kandidát na starostu obce Halič. Svoju
prácu budem vykonávať tak, aby sa obec rozrastala čo
do rozlohy, počtu obyvateľstva a krásy, k spokojnosti
a prosperite Vás všetkých. Všetky dobre začaté plány,
projekty a realizácie predchádzajúceho pána starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva budem naďalej
podporovať a tým zvyšovať hodnoty obce.
Samospráva obce hospodári s peniazmi

Kandidát na starostu č. 3:
JUDr. Daniel Přibyl
Vážení Haličania, milí susedia
keď som pred ôsmimi rokmi vyberal, kde vytvorím
svojej rodine nový domov rozhodovanie nebolo ľahké.
Obec Halič si ma získala jej výbornou polohu, bohatou
históriou a najmä veľkým potenciálom, ktorý som v nej
videl. Medzi moje hlavné kľúče k rozvoju našej obce
patrí:
1. OTVORENOSŤ A ROVNOSŤ kancelárie starostu

daňovníkov, ktoré získava z daní nás všetkých. Preto
považujem za dôležité, aby ste vedeli, kde a akým spôsobom sú Vaše peniaze použité. Občan musí vidieť, či
ním volení zástupcovia s peniazmi narábajú efektívne
a zodpovedne, alebo naopak. Ja pred občanom nechcem
a nebudem nič skrývať, chcem, aby občan našej obce
mal prehľad o všetkom, čo sa v Haliči deje.
Halič ako strediskovú obec a jej katastrálne
územie si predstavujem stále čistú, zelenú a preto
v čase, keď je čiastočne vyriešené nakladanie s biologickým odpadom, budem nekompromisne, v rámci
zákona, postupovať voči zakladateľom čiernych skládok a neprispôsobivým občanom. Samospráva obce
má zodpovednosť aj čo sa týka prevádzky a samotného
chodu Základnej školy s materskou školou v Haliči.
Vzhľadom k prebiehajúcemu štátnemu programu so
stopercentnou účasťou štátu na dotáciu na alternatívnu
energiu chcem použiť dostupné zdroje na získanie tejto
dotácie a tak poskytnúť žiakom školy viac prostriedkov
do vyučovacieho procesu a samotného vzdelávania.
Chcem presvedčiť rodičov školou povinných detí, že
haličská škola sa vrátila späť na svoju úroveň a tak deti
nemusia dochádzať do okresného mesta.
V prípade, že mi svojím hlasom v týchto
voľbách prejavíte dôveru sľubujem, že funkciu starostu
obce budem vykonávať čestne a zodpovedne, podľa
môjho najlepšieho vedomia a svedomia, v prospech
všetkých občanov našej obce.

KOMUNÁLNE VOĽBY
voči Vám tak aj Vás voči obci,
2. AKTÍVNA PODPORA podnikaniu, športovým,
kultúrnym a spoločenským podujatiam,
3. KONTINUITA dobrých rozvojových projektov a ich
dokončenie,
4. POSKYTOVANIE sociálnych a poradenských
služieb obcou Vám,
4. SKÚSENOSTI rád využijem a ponúknem ešte radšej
si vypočujem Vaše,
5. VÍZIA stabilného domova pre nás, s rozvinutými
službami pre turistický a cestovný ruch pre všetkých

Kandidát na starostu č. 4:
Mgr. Alexander Udvardy

Milí Haličania, v blížiacich sa komunálnych
voľbách rozhodnete o tom, koho poctíte vašou dôverou
pre spravovanie obce. I ja sa uchádzam o vašu priazeň.
Halič je mojím domovom už od narodenia. Jedine
vysokoškolské štúdium politológie ma prinútilo byť
z Haliče preč častejšie, no i vtedy som sa často a rád vracal domov, pod náš krásny zámok, do Haliče, ktorá sa
neustále menila, medzi vás, ktorí každý zažívate svoje
vlastné radosti i starosti. Mám 30 rokov a s manželkou
Veronikou vychovávame naše tri krásne dievčatá.
Ako organista spolu s vami prežívam už od svojich
stredoškolských čias aj vaše radostné i smutné rodinné
udalosti, vďaka čomu môžem povedať, že Haličanov
dobre poznám.
Pred štyrmi rokmi som od vás dostal poverenie poslanca v obecnom zastupiteľstve a zároveň som
celé volebné obdobie vykonával i funkciu zástupcu starostu. Môže sa zdať, že som ešte mladý, no na týchto
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návštevníkov.
Vážení Haličania, vážení susedia, vy ste ponúkli mne a mojej rodine skvelé miesto na život. Ja vám
ponúkam moje skúsenosti, vízie, no najmä odhodlanosť
s ktorou chcem z našej obce s Vašou pomocou ako starosta obce urobiť ešte krajšie, bezpečnejšie a príjemnejšie
miesto. Preto budem rád keď k svojej obci nebudete
ľahostajný a 15. 11. 2014 prídete voliť.
JUDr. Daniel Přibyl

pozíciách som nadobudol nenahraditeľné skúsenosti
a kontakty v komunálnej politike, tak potrebné pre
vykonávanie funkcie starostu. Snažil som sa byť vnímavý k vašim problémom, prichádzať s novými riešeniami
a v sporoch nachádzať kompromisnú cestu. Pozornosť
som sústredil a naďalej chcem zlepšovať podmienky pre
mladých a rodiny s deťmi, najmä spustením výstavby
na Hornom poli, rozširovaním ponuky detských ihrísk,
modernizáciou športovísk, vytvorením materského
centra a zlepšovaním podmienok výučby v materskej
a základnej škole. Naďalej chcem podporovať fungovanie športových oddielov, zachovávanie kultúrnych
a duchovných hodnôt obce a jej občanov. Za dôležité
považujem i zefektívnenie systému zberu, prípadne spracovania rôznych druhov odpadov, ale tak, aby sa to čo
najmenej odrazilo na zvyšovaní poplatkov. Čaká nás
náročná, no najmä krásna úloha pozdvihnúť obec v cestovnom ruchu s využitím potenciálu Haličského zámku, čo bude znamenať nielen prílev ﬁnancií do obecného rozpočtu, ale najmä pracovné a podnikateľské
príležitosti pre jej obyvateľov. K tomu prispeje aj zriadenie obecného múzea, vybudovanie cyklistického
chodníka do Lučenca, či náučného chodníka k našim
pamätihodnostiam. Dobrá obec nesmie zabúdať ani na
seniorov a na opateru odkázaných občanov, preto podporím aktivity denného centra pre seniorov, investície
do obnovy zdravotného strediska a opatrovateľskú
službu v domácnosti. Nech už bude novým starostom
a poslancami ktokoľvek, verím, že urobia všetko pre
to, aby sa skončilo delenie na nezmyselné tábory a vytváranie umelých nepriateľov. Snáď sa podarí umlčať
všetkých, ktorí sa sústredia na nič neriešiace intrigy
a obec opäť dokáže fungovať ako jeden celok. Aj o tom
budú nadchádzajúce komunálne voľby.
Mgr. Alexander Udvardy
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Predstavenie kandidátov na poslancov
Kandidát č. 1:
Miroslava Beňovská

V Haliči žijem už deviaty rok. Som obyčajný
človek všímajúci si každodenný život našej obce. Ako
poslankyňa by som chcela hájiť záujmy a potreby
mladých rodín. Trápi ma, že školský areál nie je počas
letných prázdnin otvorený pre verejnosť (s uvedením otváracích hodín a prevádzkovým poriadkom športovísk),
volejbalové ihrisko pri škole a pri futbalovom ihrisku
sú zanedbané a myslím si, že je možné aj svojpomocne
ihriská vyčistiť a umožniť ich plné využitie na to, na čo
sú určené a nie prizerať sa na ich chátranie a nevyužitosť.
Ako matka škôlkára sa pozastavujem nad stavom, že aj
keď bolo v minulosti dohodnuté – dodnes nefunguje
v materskej škole tretia trieda s vlastným priestorom
a vlastným pedagógom. Takéto obyčajné veci nie sú
nerealizovateľné a chcem pomôcť pri ich riešení. Aj
obyčajný človek môže svojou snahou prispieť k lepšiemu
fungovaniu vecí v našej obci.

Kandidát č. 2:
Mgr. Katarína Gálová

Zamestnanie:
učiteľka
Prax:
34 rokov od 1. 9. 1980
Pracovné zaradenie: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, pedagogický zamestnanec s 1.
atestáciou
Adresa zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Halič, Družstevná 11,
SZUŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec
Získaná kvaliﬁkácia: Učiteľstvo odborných umeleckých
predmetov
Stupeň vzdelania: UMB Banská Bystrica, Magisterské
štúdium
Súkromné konzervatórium D. Kardoša
Topoľčany
Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
Základná škola Halič
Sociálne zručnosti a kompetencie: Práca v kolektíve,
schopnosť komunikovať, bezproblémové medziľudské
vzťahy,
svedomitosť,
ﬂexibilita,
cieľavedomé
sebazdokonaľovanie.
Organizačné zručnosti a kompetencie: Prácu pedagóga
vykonávam už 34 rokov. Začínala som ako učiteľka
v ZUŠ, neskôr som pracovala ako učiteľka 2. stupňa
a momentálne pracujem ako pedagóg v ZŠ a v ZUŠ.
Umelecké zručnosti a kompetencie: Spev, klavír, dramatizácia, ručné práce
Vodičský preukaz:
Skupina B

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Dátum narodenia:
Stav:

Katarína Gálová rodená Molnárová
23. januára 166/7, 985 11 Halič
0915337282
galovalc@zoznam.sk
19.8.1961
vydatá, manžel Branislav Gál
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Kandidát č. 3:
Ing. Ján Hikker

Narodil som sa 9. septembra 1951 v Haliči.
Som promovaný inžinier v odbore oznamovacia a
zabezpečovacia technika v doprave. Od 23. 8. 1976 som
bol zamestnaný v TEES, neskôr ZŤS, n. p. Martin ako
vedúci energetiky. Od 1. 1. 1983 som pracoval v SPP
k. p. Žilina na vyšších riadiacich funkciách. Od 1993
som robil námestníka investičného úseku pre Slovensko
v súkr. ﬁrme Unistav Žilina. Od 1994 som bol vedený
ako samostatný podnikateľ na živnostenský list. Od roku
2004 až do októbra 2010 som opatroval svoju mamu. Od
2012 som na dôchodku. Som rozvedený, mám dve deti a

Kandidát č. 4:
Rudolf Horváth

Som róm. Som Haličan. Som otec a manžel.
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dve vnúčence. Od malička ma zaujímal aj šport, s ktorým
som zažil plno krásnych chvíľ nielen u nás doma, ale aj
v iných štátoch Európy. Aktívne som hrával futbal i hádzanú. Okrem aktívneho hráča som bol aj trénerom či už
žiakov i dospelých v Žiline, trénerom akademikov Stredoslovenského kraja na akademických majstrovstvách
Slovenska a v neposlednom rade posledných 15 rokov v
Haliči nielen ako tréner , funkcionár ale najmä ako kronikár sa snažím pomáhať haličskému športu. Vrátil som sa
na záver svojho života do Haliče a tí čo ma poznajú, vedia,
že pre Halič som ochotný veľa obetovať. Ako poslanec
sa chcem snažiť presadiť, aby Halič mala svoje Haličské
múzeum. Už teraz máme toľko exponátov z Haliče, že
by sme s nimi mohli zásobiť 10 dedín. Chcem zosúladiť
športy v Haliči, aby vystupovali ako organizačne tak
aj ekonomicky pod jednou organizáciou, aby sme mali
jedného fungujúceho správcu štadióna. Mojou srdcovou
záležitosťou je bohatá história Haliče , ktorá žiaľ nie
je nijako prezentovaná. Chcem podporovať rozvoj historických pamiatok v obci, ich rekonštrukciu, chcem sa
podieľať na spoločenskom živote nielen pasívne, ale aj
aktívne. Tí, čo ma poznajú, vedia, že sa môj život zmenil
pred dvanástimi rokmi. 1. januára 2003 som prestal piť
alkohol. Prešiel som si peklom a želám všetkým rodinám
v Haliči ten pokoj na duši, ktorý odvtedy mám. Boh ma
zachránil a verím, že má so mnou ešte plány. Aj jedným
z mojích želaní v živote je, aby bola z Haliče opäť dedina, kde sa na ulici pozdravíme s tým, že jeden druhému
doprajeme. Moje motto v živote je :“Homo sum et mihit
humanum a me alienum puto“ čo znamená “Som človek
a nič ľudské mi nie je cudzie”.
Ján Hikker Halický

Som syn. Som priateľ ľudí o ktorých si myslím, že mi
pomáhajú. No v prvom rade som človek. A ako taký
chcem pomáhať pri rozvoji a prosperite našej obce. Chcem pomáhať najmä v rómskej otázke. Nezatváram oči
pred problémami a starosťami, ktoré sa v našej dedine
vyskytujú. Myslím si že ústretovosť a ochota zo strany
obce je tým najlepším, čo sa môže pri riešení všetkých
problémov poskytnúť pre nás občanov. Ak mi dáte svoj
hlas aby som sa mohol podieľať na chode našej obce,
nesľubujem Vám, že vyriešim všetky problémy ako mávnutím prútika. Ale na svoju česť môžem prehlásim, že
urobím všetko čo mi moje svedomie a česť káže aby bola
v Haliči zachovaná spravodlivosť a sociálna rovnosť pre
všetkých občanov rovnako.
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Kandidát č. 5:
Bc. Dana Katiová

Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí ma
svojím podpisom na petícii podporili a umožnili mi
kandidovať za poslankyňu obecného zastupiteľstva.
Práve vaše podpisy mi zaručili štatút nezávislej kandidátky.
Nakoľko sa denne stretávam s vami – občanmi
našej obce a poznám vaše názory na verejný život,
rada by som práve tieto vaše podnety prezentovala
v zastupiteľstve.
Verím, že si svoju priazeň zachováte aj v deň volieb.
Bc. Dana Katiová, rod. Rekšáková,
kandidátka za poslankyňu obecného zastupiteľstva
v Haliči

Kandidát č. 8:
Igor Lang

Adresa:
Vek:
Vzdelanie:

Staničná 13, 985 11 Halič
33 rokov
1995 – 1999 Sou-obchodné, Lučenec
(Obchodný pracovník rozličný tovar)
Kurzy a školenia: 2007 – 2008 LITERACY AND NU-

Kandidát č. 9:
Jaroslav Linhart
Kamaráti, priatelia, známi, občania, voliči ... HALIČania ...
Na úvod mi dovoľte ešte raz sa poďakovať

MERACY LEVEL 1+2, Edexcel,
EFH ENGLISH TRAINNING
2012 – 2012 CPD Trainning day, Mc
Cormack, TRAINNING LIMITED
(Konﬂikt Managment a Breakaway
techniky)
Priebeh zamestnaní:
1999 – 2001 Hrádok mäsokombinát s.r.o., mäsiareň
a výroba /Obchodný pracovník a pracovník vo výrobe/
2001 – 2006
Heineken slovensko a. s. /Obchodný
zástupca/
2006 – 2007 EDF ENERGY-ENERGY DE FRANCE –
VEĽKÁ BRITÁNIA /odpočtár + služby zákaznikom/
2007 – 2013 EDF ENERGY-ENERGY DE FRANCE –
VEĽKÁ BRITÁNIA /obchodný zástupca/
2013 – súčastnosť ŽELEZIARSTVO REVITAL –
LUČENEC /obchodný pracovník/
Znalosti:
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk – materinský jazyk
Anglický jazyk – aktívne
Nemecký jazyk – základy
Počítačové znalosti – používateľ, Microsoft Word –
pokročilý, Microsoft Excel – základy

za vaše podpisy pod petíciu, ktorá mi umožnila
uchádzať sa o vašu priazeň v týchto komunálnych voľbách ako nezávislému kandidátovi.
Volám sa Jaroslav LINHART, a tak ako moji rodičia, starí
rodičia či prarodičia, som Haličanom telom i dušou. V
deň volebného výsledku dovŕšim 44 rokov a pracujem na
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železnici ako vlakvedúci osobných vlakov. S manželkou
Štefániou spolu vychovávame dvoch synov Daniela (21)
a Samuela (18). V Haliči som vyrástol, v Haliči žijem
a chcem tu byť raz aj pochovaný.
A prečo som sa rozhodol kandidovať za poslanca?
Pretože si myslím, že teraz je ten správny čas,
pretože mám kopec nápadov ako veci pohnúť správnym
smerom, pretože poznám problematiku nakoľko sa
pravidelne zúčastňujem zasadaní nášho obecného parlamentu, nie preto, že z toho niečo mám, ale pretože
chcem. Pretože už mám aj nejaké životné skúsenosti,

vedomosti, čas a hlavne chuť zmeniť veci k lepšiemu.
A čo konkrétne by som chcel zmeniť?
Napríklad atmosféru!
– aby sa zmenila z konfrontačnej plnej osobných invektív na vecnú diskusiu, kde bude na prvom mieste občan
a verejný záujem
– aby sa problémy občanov presunuli z konca na začiatok
zasadania tak, aby bol občan vždy až na prvom mieste
– aby sa do „kultúrneho domu“ opäť vrátila kultúra, namiesto pochybných predajcov tovarov pochybnej kvality.
– aby sa uskutočnilo aspoň raz ročne divadelné predstavenie.
– aby sa podporovali aktivity všetkých občanov rovnako,
nie iba privilegované skupiny.
– aby sa zelená plocha medzi futbalovým ihriskom
a školou zmenila na športovisko.
– aby sa hľadalo riešenie čo so „starou školou“
– aby sa namiesto: „nedá sa, nevieme“, hľadalo riešenie
ako sa to dá!
Je toho veľa čo by sa dalo a malo zmeniť.
JA za seba môžem sľúbiť, že ak od vás dostanem šancu
budem sa rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia tak, aby to bolo vždy pre dobro Haliče a jej
obyvateľov.
Záverom mi dovoľte popriať nám čistú myseľ
a šťastnú ruku toho 15. novembra.
P. S. „Dajme šancu zodpovedným! Voľme číslo
9!“ Ďakujem...

Kandidát č. 11:
Juraj Machava (pozri predstavenie kandidáta na starostu č. 2)
Kandidát č. 12:
Ing. Martin Majer
Vážení občania Haliče, tak, ako aj ďalším kandidátom na poslanca obecného zastupiteľstva, tak aj mne
bol vytvorený priestor adresovať Vám pár riadkov, kde
by som Vám rád odprezentoval moje pohnútky a dôvody
prečo som sa rozhodol kandidovať na miesto poslanca v obci Halič. Napriek tomu, že nie som pôvodným
Haličanom táto obec mi prirástla k srdcu, stala sa miestom,
kde som si našiel kamarátov, priateľov, kolegov a hlavne
sa stala mojím domovom. Po dlhšom čase po príchode
z niekoľkoročného štúdia mimo okresu Lučenec som sa

19

20

KOMUNÁLNE VOĽBY

začal čoraz viac zaujímať o dianie v obci, pričom som
zároveň hľadal cestu a možnosti ako sa aktívne môžem
zúčastniť na dianí v obci a samozrejme svojou troškou
prispieť a pomôcť. Po čase sa tieto možnosti naskytli
samé a mnohí z Vás ma tak, mohli spoznať ako človeka,
ktorý sa spolupodieľal na kynologických ukážkach pre
obec Halič, alebo pre Základnú a Materskú školu, ako
človeka, ktorý sa zároveň angažuje v oblasti športu, ako
člena komisie životného prostredia, alebo ako mladého
človeka, ktorý sa spolu s ostatnými nadšencami angažoval
zo snahou pre vytvorenie klubu mladých a obnovenie
spoločenských podujatí v kultúrnom dome. Mnohí ma
zároveň poznáte aj ako človeka, ktorý je zanietení pre
každý dobrý nápad, ktorý pomôže našej obci bez ohľadu
na to, koho tento nápad je.
Práve v spomenutých oblastiach, v ktorých som
sa snažil angažovať pre Halič ako občan, chcem naďalej
pokračovať aj ako poslanec. Z ľudského, ale aj politického hľadiska som si vedomý, že táto práca nie je „sólo“

Kandidát č. 13:
Boris Mojžiš

Volebný program:
1. Zlepšiť postavenie mladých ľudí v obci,
nakoľko pre nich nie je vytvorená zo strany obce žiadna

Kandidát č. 20:
Mgr. Ivan Priadka
Ďakujem, že ste mi svojimi hlasmi dali
príležitosť zastupovať Vaše záujmy v predchádzajúcom

jedného človeka, ale svedomitá, dôsledná a synchrónna práca celého kolektívu, ľudí ktorí „ťahajú za jeden
povraz“ s jediným cieľom a to zviditeľniť, podporiť,
reprezentovať, zastupovať a rozvíjať obec Halič, či už
ako poslanec alebo ako občan.
Na záver článku by som rád použil citát známeho amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kenedyho,
ktorý povedal – „Nepýtaj sa čo môže urobiť tvoja zem
pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem“.
Tento hlboký citát by som si dovolil na tomto mieste
pretransformovať a vyjadriť slovami – „Nepýtaj sa čo
môže urobiť Halič pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty
pre Halič“
Poďme sa teda spoločne pýtať: „Čo môžeme pre
Halič urobiť?“
Ďakujem za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách 2014.
Ing. Majer Martin, nezávislý kandidát za poslanca do
obecného zastupiteľstva obce Halič

aktivita. T. j. možnosť predkladania návrhov, ktoré
následne obecné zastupiteľstvo prehodnotí a oznámi
výsledok.
2. Tak isto ako aj v predchádzajúcich volebných
obdobiach treba naďalej podporovať aj potreby seniorov
v Dennom centre, aby v ňom mohli plnohodnotne tráviť
čas a rozvíjať svoje záujmy.
3. Počúvať potrebám občanov. Obecné
zastupiteľstvo presunúť na každý prvý piatok v mesiaci
o 18.00 hod., aby každý občan, ktorý o to prejaví záujem, mal možnosť sa ho zúčastniť bez toho, aby si musel
v práci brať dovolenku.
4. Podporiť rekonštrukciu futbalového areálu,
pod podmienkou vzniku Obecného športového klubu
Halič. V tomto klube by obec spravovala a prerozdeľovala
svoje vlastné peniaze pre všetky druhy športu.
5. Začať s postupnou rekonštrukciou všetkých
obecných komunikácií poškodených pri výstavbe kanalizácie.
Boris Mojžiš, kandidát do obecného zastupiteľstva Obce
Halič za stranu Smer-SD.

volebnom období. Presvedčil som sa, že aj mladý človek
ako ja, ktorý je schopný vecne, odborne a presvedčivo
vyjadriť svoj názor, môže byť rešpektovaný a jeho pôsobenie vo veciach verejných môže byť prínosom. Počas
svojho pôsobenia som sa prezentoval nestrannosťou,
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otvorenosťou, kreatívnymi riešeniami, ochotou vypočuť
si a prijať názory iných, a presadzovaním záujmov vyhovujúcich pre väčšinu obyvateľov obce. Patril som medzi
najaktívnejších poslancov a podieľal som sa na prijatí
viacerých zásadných rozhodnutí. V súčasnosti sa snažím
o presadenie výstavby vonkajšieho ﬁtparku v športovom
areáli a vyčlenenie časti obecného rozpočtu, o ktorého
použití by rozhodovali vo verejnom hlasovaní priamo
občania na nimi navrhnuté projekty. Veľmi rád by som
s Vašou podporou pokračoval v začatej práci aj naďalej.
Mojím hlavným cieľom ostáva hájenie záujmov mladých
ľudí, rodín s deťmi a mládeže, snaha o zvýšenie záujmu
o veci verejné medzi občanmi a zlepšenie spoločenského,
kultúrneho a sociálneho prostredia v obci. Aj naša obec
môže byť modernou a otvorenou samosprávou. Stačí len
Váš hlas.

Kandidát č. 21:
JUDr. Daniel Přibyl (pozri predstavenie kandidáta na starostu č. 3)
Kandidát č. 22:
Mgr. Jozef Pročko

Kandidát č. 25:
Mgr. Eva Svoradová
Mám 43 rokov. V roku 1994 som promovala na
VŠ pedagogickej v Nitre, kde som vyštudovala odbor

učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. Pochádzam z Ružomberka,
kde som pracovala 10 rokov ako učiteľka i riaditeľka ZŠ.
Do obce Halič som sa prisťahovala v roku 2004, takže
už desať rokov žijem v tejto obci. Po presťahovaní sa na
juh Slovenska som začala pracovať ako odborný zamest-
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nanec Školského úradu v Lučenci, kde som pôsobila 8
rokov. Avšak viac ma lákala práca s deťmi ako sedenie v
kancelárii a tak som písací stôl zamenila za tabuľu. Tretí

Kandidát č. 26:
Mgr. Miroslava Švihlová

rok pracujem ako učiteľka základnej školy, momentálne
na ZŠ L. Novomeského v Lučenci. Nebanujem, že som
sa vrátila k svojmu pôvodnému povolaniu, pretože táto
práca mi je zároveň koníčkom. O tom svedčia aj moje
aktivity v našej obci, kde sa snažím byť nápomocná
pri viacerých akciách, ktoré poriada obec. Spolupracujem s obecnou knižnicou pri akciách pre deti, ako je
Strašidelné čítanie, Noc s Andersenom, Karneval, Oslavy MDD a pod. Taktiež sa spolu podieľam pri príprave
a realizácii každoročných osláv jubilantov. Aktívne
pracujem ako členka sociálnej komisie a tiež komisie pre
školstvo, kultúru, mládež a šport. Počas tohtoročných letných prázdnin som bola tiež spoluorganizátorkou letného turistického tábora pre deti z Haliče v spolupráci s
KST Sokol. V budúcnosti chcem, aby sa ešte viac akcií
a programov pripravovalo pre naše deti, pretože ja sama
som matkou dvoch detí a viem, aké dôležité je pre nich
zabezpečiť voľnočasové a prázdninové aktivity.
Ak sa rozhodnete dať mi svoj hlas pre poslanca Obecného zastupiteľstva obce Halič, vopred Vám
ďakujem za prejavenú dôveru.

Pracujem ako učiteľka v materskej škole,
vyštudovala som predškolskú pedagogiku na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zapájam sa do mnohých
akcií organizovaných pre deti v spolupráci s obcou,
robím dobrovoľnú zdravotníčku pre FK Slovan Halič.
Mojou snahou je, aby sa výrazne zlepšili podmienky pre
deti v predškolskej výchove týkajúce sa dostatočného
priestorového, materiálneho zabezpečenia a edukačných
pomôcok. Keďže pracujem v tejto oblasti, dostatočne vnímam v čom spočívajú jej nedostatky. Bola by som rada,
keby si ľudia uvedomili, že základ detí, ktoré ZŠ dostane
do prvých ročníkov sa skladá hlavne z predškolákov,
ktoré vychováme v našej MŠ, pričom sa na ňu dosť
často zabúda vo viacerých oblastiach. Myslím si, že je
dostatočnou výzvou zlepšiť úroveň ZŠ s MŠ, posilniť
našu vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s obcou. Bojujem za toto zlepšenie, pretože si pamätám aká to bývala
škola kedysi, pretože mi záleží na kvalitnom vzdelaní,
ktoré praktizujem aj u ,,svojich“ detí a preto, lebo mám
pri sebe dobrý tím, ktorý si to zaslúži a svoju prácu robí
zodpovedne. Ďakujem za podporu.

Kandidát č. 28:
Mgr. Alexander Udvardy (pozri predstavenie kandidáta na starostu č. 4)

RÔZNE
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POĎAKOVANIE
Vážený pán starosta Rehanek
Cech strechárov Slovenska
touto cestou osobne Vám, ako i vedeniu obce Halič, chce poďakovať
za možnosť niekoľkoročnej vzájomnej spolupráce na obnove, údržbe a
rekonštrukcii unikátnej hrobky grófov Forgáchovcov na cintoríne vo
Vašej nádhernej obci. Sme radi, že ste
hneď na začiatku prijali našu ponuku na spoluprácu prostredníctvom
Ing. Jána Ridega, ktorý je čestným
členom Cechu strechárov Slovenska, ako aj jeho odborný poradca pre
strechy (stavebný špecialista, znalec). A v tomto čase nás teší najmä
to, že Vaša obec dokončila základnú

rekonštrukciu predmetnej hrobky vo
vlastnej ﬁnančnej réžii. Hrobka je
unikátna nielen na Slovensku, ale aj
v rámci Strednej Európy, je to historický klenot Vášho Novohradu.
No a celomontovaná strecha z pieskovcových panelov len umocňuje
význam hrobky. Cech strechárov
Slovenska výrazne spropagoval
tento architektonicko-stavebný klenot vďaka sprostredkovateľovi Ing.
Jánovi Ridegovi, ktorý aktívne informoval o hrobke v médiách i v tlači.
Na záver Vám ešte raz
ďakujeme a blahoželáme k mimoriadne záslužnému činu, ktorý je žiaľ,
v obnove aj významných kultúrnych

pamiatok, vo ﬁnančnej réžii obcí dosť
ojedinelý a výnimočný. O to viac
Vám patrí naša vďaka. Veríme, že to
ocení aj naša spoločnosť aspoň v rámci Slovenska. Zároveň sme vďační aj
Dr. Marte Herucovej zo SAV Bratislava, ktorá erudovaným odborným
článkom spropagovala na náš podnet
hrobku v Haliči. Naša vďaka patrí
aj pamiatkárke, kunshistoričke Mgr.
Andrei Moravčíkovej z Okresného
pamiatkového úradu v Lučenci za
odborné usmernenie a spoluprácu.
S pozdravom
Ing. Eduard Jamrich
predseda CSS
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