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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal.”
Auguste Rodin

Tohtoročné Haličské slávnosti
budú pripomienkou hrnčiarskej tradície

Minulý rok sme si práve
počas Haličských slávností pripomenuli významnú osobnosť Haliče –
Theodora Kosztku-Csontváryho pri
príležitosti 160. výročia jeho narodenia. Tentokrát bude haličská hostina
i možnosťou čo-to sa dozvedieť z bohatej hrnčiarskej tradície. Hrnčiarsky
cech bol veľmi činný a haličská
hrnčina sa predávala i za hranicami
regiónu. Bohužiaľ, je ťažko uveriť,
že dnes už v Haliči hrnčiari nepracujú, hoci v roku 1900 ich tu žilo
a tvorilo až 86. Hrnčiarsky cech bol
v Haliči založený už v roku 1726,
mal vlastné zvykoslovie, jedinečnú
ľahko identifikovateľnú tvorbu
a vďaka hrnčiarskym priekupníkom
bolo haličské výrobky možné nájsť
i na jarmokoch v Budapešti či Viedni.
Dnes naň môžeme už len spomínať
prostredníctvom
názvu
ulice,
niekoľkých hrnčiarskych domov,
ktoré sa ešte zachovali a, samozrejme,
vďaka hrnčiarskym výrobkom, ktoré
sa i dnes nájdu nielen v múzeách po
celom Slovensku a Maďarsku, ale
i v mnohých haličských rodinách.
Vďaka úspešnej projektovej žiadosti

v grantovom
programe Obce
bližšie k vám,
ktorý vyhlásil
Nadačný
fond Slovenskej sporiteľne
v Nadácii Pontis, sa budú
môcť
všetci
návštevníci
Haličských
slávností
zoznámiť s bohatou históriou
haličského
hrnčiarstva
prostredníctvom
panelovej výstavy
inštalovanej
vo vestibule kultúrneho domu v spolupráci s Novohradským múzeom
a galériou v Lučenci. Neostane však
len pri teórii, pretože v rámci remeselného jarmoku si budete môcť
pozrieť hrnčiarov a iných remeselníkov priamo pri práci. Aj preto
tohtoročné slávnosti nesú podtitul

„...s vôňou hliny“. Ktovie, možno
práve osobné stretnutie s hlinou
a tvorbou hrnčiarov prebudí v komsi
lásku k hrnčiarstvu a po mnohých
rokoch sa o Haliči bude opäť hovoriť
ako o hrnčiarskej obci.
Mgr. Alexander Udvardy
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Deň detí na detskom ihrisku
Počasie ako na objednávku,
kopec atrakcií, výborná nálada
a krásne ceny potešili všetky deti,
ktoré prišli v sobotu 7. júna na
detské ihrisko na námestí. Skákací
hrad praskal vo švíkoch a deti si dobre zasúťažili aj pri jazde zručnosti
na kolobežkách. Počas celého programu mohli hlasovať za najkrajšie
legovýtvory na Haličskom Legáčovi.
Aby neboli smädné, minerálku a
malinovky pre deti poskytol Hotel Clavis. Víťazi získali krásne
lego ceny a veríme, že o rok z nich
niečo pekné opäť postavia. Hasičská
technika takmer neodolala záujmu
detí, lebo každý si chcel vyskúšať,
aké je to sedieť v hasičskom aute.
Námestím sa okrem hasičských
ozývali i policajné sirény, ale to len
na ukážku pre všetkých, ktorých
zaujali policajti, ktorí tiež medzi
deti zavítali. Počas celého programu
boli pre deti pripravené aj tvorivé
dielne Adky Haškovej a deti zaujala
i lesná pedagogička z Lesov SR, š.
p., OZ Kriváň. Veľkú radosť mali
deti z vystúpenia čmeliaka Smejka
a lienky Tanculienky, ktorí deťom
zaspievali a spolu s nimi si i zatancovali. Deti sa okrem cukrovej vaty
a maľovania na tvár mohli potešiť

aj rôznymi zvieratkami z balónov,
ktoré priamo na ihrisku vyrábal veselý ujo bábkar, aby potom mohol
spolu so svojou kolegyňou predviesť
deťom bábkové divadielko – rozprávku Kráľ Drozdia brada. Potom
už nasledovala dlhá a bohatá tombola, v ktorej žiadne dieťa neobišlo
naprázdno. Za toto veľmi vydarené
podujatie patrí naša vďaka naším
sponzorom: IMET, a. s., Hotel Clavis, Pekáreň Halič, s. r. o., Lustroj, s.
r. o., SVOMA, s. r. o., e-shop www.

Počúvanie rozprávok na detskom ihrisku

nasobchodik.sk, TSV papier, Papiernictvo ESV Plus, s. r. o., Potraviny
Fresh Halič – pani Adka Lalíková,
Autoservis Peter Belko, Lesy SR, š.
p. OZ Kriváň. Vďaka za pomoc patrí
všetkým, ktorí k zdarnému priebehu
peknej akcie prispeli. Pekné stavebnice Lego v Haličskom Legáčovi
získali za svoje kolektívne práce
aj veľká trieda materskej školy
a školský klub detí II. oddelenie.
Mgr. Alexander Udvardy

Vystúpenie Haličana počas váľania mája
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Rodinná hrobka Forgáchovcov na haličskom cintoríne
sa dočkala komplexnej obnovy
Pohrebná kaplnka na cintoríne je vzácnou ukážkou šikovnosti
majstrov kamenárov. Aj na nej však
zub času, ale i vandali zanechali
stopy. Drobné úpravy obec vykonala
už v roku 2002, no
odbornejší zásah
a komplexnejšiu
rekonštrukciu
sme
previedli
v
uplynulých
mesiacoch. Prvé
reštaurátorské
práce prebehli na
jeseň minulého
roku. Išlo o
hrubé
čistenie
tlakom vody od
machu a prachu.
Od apríla tohto
roku
čistenie
pokračovalo. Murivo ako aj strecha boli ošetrené
špeciálnym
prípravkom proti
usádzaniu machu a húb. Napriek
tomu, že hrobka nie je zapísaná medzi
kultúrnymi pamiatkami, všetky práce
boli vopred odkonzultované s pracovníkmi Krajského pamiatkového

úradu. Obec si dala vypracovať aj
statický posudok a vykonali sa i sondy, ktoré vylúčili, že by vznik prasklín
a škár na hrobke spôsobovali korene
vzácnych cypruštekov vysadených

pred hrobkou. Paradoxne za vznikom
prasklín môže byť práve vzácna strecha, ktorá tým, že je veľmi ťažká
a v kombinácii s nedostatočne spevneným násypom, mohla zapríčiniť

roztlačenie kamenných článkov. Tieto poruchy však nie sú tak závažné,
že by ohrozovali statiku hrobky.
Okrem prác na kamenných článkoch,
boli inštalované aj kované mreže do
okien na miesto
v minulosti vandalmi zničených
sklenených
vitráží.
Návrh
mreži urobil pán
Július
Mojžiš
a po odsúhlasení
pamiatkármi ich
zhotovil pán Jaroslav Tóčik. Práce
na hrobke previedla firma Stucco z Lučenca.
Úprav sa dočkal
i kamenný múrik
okolo
hrobky
spolu s kovaným
oplotením. Celkové
náklady
opravy hrobky boli
vo výške 7310,- €.
Mgr. Alexander Udvardy

Starosta informuje
Už
dlho
sa
hovorí
o rekonštrukcii verejného osvetlenia v našej obci. Aj v predošlých
vydaniach
Haličských
zvestí
sme písali o tom, že obec bola so
žiadosťou o nenávratný finančný
príspevok úspešná. Prečo sa teda
projekt ešte stále nerealizuje?

Obec Halič bola povinná zo
zákona obstarať dodávateľa stavby
formou verejnej súťaže. Prvú verejnú súťaž nám Slovenská inovačná
a energetická agentúra odporučila
zrušiť. Druhé verejné obstarávanie
cez vestník úradu pre verejné obstarávanie sme začali v mesiaci sep-

tember 2013. V tejto dobe sú všetky
dokumenty z druhého verejného obstarávania na kontrole v Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúre
v Košiciach. Realizácia stavby by sa
mohla začať v druhej polovici augusta 2014. Verejnú súťaž vyhrala, a teda
dodávateľom stavby by mala byť
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skupina dodávateľov PROTECHSTAV, s. r. o. – Žilina a MONDEXelectric, s. r. o. – Banská Bystrica.
Obec vytvorila priestranstvo pre uskladnenie biologicky
rozložiteľného odpadu, BRO
odpad je možné priniesť i do
veľkoobjemového kontajnera. Ako
sa tento spôsob zberu BRO prejaví
v rozpočte obce a poplatkoch za
vývoz odpadu?
Predpokladáme, že v tomto
roku nás zriadenie dočasnej skládky biologického odpadu, nákup
kompostérov a zvoz biologického
odpadu na skládku biologického
odpadu bude stáť 8 300,- €. Z toho
by sa obci malo vrátiť 3 250,- € za
nákup kompostérov, na ktoré obec
prispela 50 %. Predpokladám, že pri
schvaľovaní rozpočtu na rok 2015
sa poplatky za vývoz odpadu mierne navýšia za účelom čiastočnej
kompenzácie nákladov za biologický
odpad.
V tomto roku si občania
mohli zakúpiť i kompostéry na
domáce kompostovanie. Ako hodnotíte záujem občanov o kompostovanie?
Kompostéry pre občanov
sme kúpili v počte 123. Polovicu
ceny dotovala obec zo svojho
rozpočtu. Myslím že pre občana to
bolo veľmi výhodné. Na odpredaj
máme ešte cca 12 ks. Záujem o ich
kúpu prejavili občania aj z iných
obcí. Samozrejme sme ich odmietli
odpredať. Ich nákup dotujeme len pre
občanov s trvalým pobytom v našej
obci. Veľa rodín už roky spracováva
biologický odpad doma na tradičných
hnojiskách a teraz sa môže odpad
spracovávať už aj v kompostéroch.
Všetko sa však skompostovať nedá.
Choré a chemicky ošetrované rastliny do kompostu nepatria. Treba
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ich zlikvidovať. Za účelom pomoci občanom a v prípade veľkého
množstva bioodpadu rozmiestňujeme
po obci veľkoobjemové kontajnery, aby tam mohli umiestniť svoj
prebytočný biologický odpad. Nájdu
sa však občania, ktorí nosia do kontajnera skoro celé vyrúbané stromy,
domový odpad ako papier, plasty
handry, plienky a všetko možné od
výmyslu sveta. Ani trochu sa nehanbia. V prípade že ich prichytíme pri
čine, hrozí im pokuta do výšky 166,€. Som presvedčený, že väčšine
občanom záleží na peknom a zdravom životnom prostredí a postupne
do správneho nakladania s bioodpadom sa zapoja všetky rodiny žijúce
v našej peknej obci.
Aké
sú
momentálne
možnosti obce na získanie
finančných
prostriedkov
na
investičné akcie?
Možnosti nielen našej obce
na získanie finančných prostriedkov
sú v tomto roku obmedzené hlavne
z dôvodu len pomalého rozbiehania
nového programovacieho obdobia na
roky 2014 až 2020. Z uvedeného vyplýva, že nové výzvy na investičné
aktivity financované z eurofondov by
mali podľa našich informácií začať
vychádzať len na jeseň v tomto roku.
Ak sa niečo financuje z eurofondov
v tomto roku, tak sú to akcie ešte nezrealizované z predchádzajúceho programovacieho obdobia. Aj naša obec
by mala zrealizovať rekonštrukciu
verejného osvetlenia v tomto roku
z prostriedkov EU odsúhlasených
v predchádzajúcom programovacom
období. Podobne Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť B.Bystrica
začne s realizáciou stavby Halič, kanalizácia a ČOV 3, stavba na jeseň
v tomto roku. V rámci stavby sa
vybuduje úplne nová čistička odpadových vôd s novou technoló-

AKTUALITY
V nedeľu 11. mája pre
svoje maminky a starké pripravili
program deti zo Základnej školy s
materskou školou v Haliči spolu so
žiakmi Súkromnej základnej umeleckej školy v Lučenci-Opatovej a
ukážkou spoločenských tancov sa
predviedla aj tanečná škola Dance
Attack z Lučenca. Prítomným
sa prihovoril aj zástupca starostu
obce. Škôlkari si nacvičili veselé
pásmo zložené z básní, krátkej
scénky a tanca. Deti sa predviedli aj ako Bambuľky a Mačičky.
Peknú pieseň venoval mamám aj
spevokol Srdiečko. Každá mamina a starká si okrem zážitku z
pekného programu odniesla aj
pekné srdiečko, ktoré vlastnoručne
vyrobili žiaci našej školy.
So záujmom sa opäť stretol i autobusový výlet do divadla
vo Zvolene. Tentokrát účastníci
videli komédiu v duchu tradičného
situačného humoru Lekárske
tajomstvo (Ray Cooney) v réžii
Martina Kákoša.
Podobne ako tomu bolo
i na ostatnom území Slovenska,
aj Haličania dali pred účasťou
na voľbách do Európskeho parlamentu prednosť inému programu. Volebná miestnosť bola
otvorená 24. mája 2014 od 7.00
do 22.00 hod. Z celkového počtu
1348 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo len 145 voličov, čo
predstavuje volebnú účasť 10,75
%. Platných odovzdaných hlasov
bolo 139.
V družnej nálade, pri
pohári vína a za tónov hudby sa
nieslo pekné podujatie Váľanie

				
mája. Síce v chladnom počasí,
no predsa sme sa na námestí
zišli v hojnom počte. Predstavilo
sa novovzniknuté hudobné trio
manželov Fízerovcov a Zola Rubinta, neskôr i do tanca zahrala Hudobno-spevácka skupina
Haličan. Potom už nič nebránilo
tomu, aby naši “mládenci” mája
povalili.
Na našej základnej škole
nadviazali na peknú tradíciu a
tohtoroční deviataci z tried pani
učiteľky Hruškovej a pána učiteľa
Galáda si urobili krásne tablo.
Pochváliť sa ním prišli aj na
obecný úrad, kde od nich tablo
dočasne prebral zástupca starostu
Mgr. Alexander Udvardy, aby si
ho mohli pozrieť všetci občania
a návštevníci obce vo vestibule
kultúrneho domu. Pri odovzdávaní
tabla deviataci i zaspievali. Momentálne si tablo môžete pozrieť
v priestoroch základnej školy.
Prázdninové dni sa deťom
pokúsila skrášliť i kultúrna komisia zorganizovaním počúvania
rozprávok na detskom ihrisku.
Deti pozorne počúvali rozprávky
z čarovnej skrinky na lavičkách
a tie, ktoré už nevedeli obsedieť,
rozbehli sa na preliezky a rozprávku počúvali aj tam. Každý
deň počas týždňa na deti čakala
iná rozprávka.
Hoci ochotnícke, ale zato
predstavenie na vysokej úrovni
predviedli 12. júla v kultúrnom
dome divadelníci z Lupoče.
Haličskému publiku sa predstavili
s hrou Zajace, ktorej nechýbal
humor, dramatický náboj, ani
šteklivé scény.
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giou a v Haliči sa ešte vybuduje
kanalizačný zberač na Ul. partizánskej a na spojnici ulíc Osloboditeľov
a Moyzesovej. Stará Halič bude odkanalizovaná celá a splašky budú
čistené na čističke odpadových vôd
v Haliči. V tomto roku sa snažíme
získať finančné prostriedky hlavne zo
štátnych fondov, ale chceme použiť aj
vlastné finančné prostriedky. Žiadosť
o nenávratné finančné prostriedky
máme na MŽP SR, kde sa snažíme
z environmentálneho fondu získať
dotáciu na Kultúrny dom Halič,
rekonštrukciu strechy, zateplenie
fasády a výmenu okien. Stavebné
povolenie na uvedenú stavbu už bolo
vydané. Realizácia stavby by sa mala
začať v roku 2015. Žiadosť máme
podanú aj na MŠ SR za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy
a obvodového plášťa telocvične
ZŠ s MŠ Halič. Žiadosť o získanie
nenávratných finančných prostriedkov máme aj na MF SR.
Čo bude vybudované
v tomto roku?
V mesiaci máj t. r. sme vybudovali dočasnú skládku biologického odpadu v časti areálu ZŠ s MŠ
Halič a športového areálu z rozpočtu
obce. V tomto roku by mala byť zrealizovaná rekonštrukcia verejného
osvetlenia v celej obci spolu s výmenou podperných bodov na lokalite
Halič – Stred. Finančné prostriedky
sú poskytnuté z európskych fondov. V mesiaci jún sme dokončili
rekonštrukciu grófskej hrobky na
cintoríne v Haliči z rozpočtu obce.
V mesiaci júl t. r. bolo vybudovaná
nové hygienické zariadenie pre materskú školu, za účelom rozšírenia
kapacity materskej školy na 3 triedy.
Akcia bola financovaná z rozpočtu
obce. V mesiaci august až september t. r. by mala byť zrealizovaná
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spevnená plocha pri židovskom cintoríne aj za účelom príležitostného
parkovania osobných motorových
vozidiel počas pohrebov. Stavba
bude financovaná z rozpočtu obce.
V akej fáze je momentálne
cyklistický chodník do Lučenca?
V roku 2013 bola vypracovaná projektantom špecialistom na
dopravné stavby Technická štúdia
pre realizáciu samostatnej komunikácie pre nemotorovú dopravu
– cyklistický chodník Lučenec,
Ľadovo, Halič. V tomto roku podali
mesto Lučenec a obec Halič žiadosť
o nenávratné finančné prostriedky na
zabezpečenie financovania projektovej dokumentácie – vykonávacieho projektu pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby. Na projektovej
dokumentácii by mali práce začať na
jeseň v tomto roku, teda tak aby sme
spolu s mestom boli pripravení ísť
do realizácie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z prostriedkov
EU, keď bude zverejnená výzva na
predkladanie žiadostí o NFP.
Aký je váš postoj k projektu golfového ihriska v lokalite
haličskej pasby?
Môj postoj je jednoznačný.
Som za odpredaj obecného pozemku
v záujme rozvoja cestovného ruchu v našej obci. Jedná sa o parcelu
vzdialenú od zastavaného územia
obce cca 5 km. Územný plán obce
Halič, ktorý má obec vypracovaný
a schválený poslancami obecného
zastupiteľstva, nepočítal s využitím
tejto parcely pre ďalší rozvoj obce.
Môžeme byť len radi, že sa našiel
investor, ktorý chce na uvedenej parcele vybudovať golfové ihrisko za
nemalé peniaze. Väčšia časť z uvedenej parcely je nevyužívaná a je
zarastená kríkmi a náletovými drevinami. My uvedenú parcelu nechce-
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me predať, len aby sme ju predali.
Pri predaji musíme postupovať
v zmysle zákona o majetku obcí.
Musíme vyhlásiť verejnú obchodnú
súťaž, kde budú presne pomenované
podmienky, za akých chceme uvedenú parcelu odpredať. Okrem ceny
jednou z hlavných podmienok bude,
že táto parcela sa odpredáva len za
účelom vybudovania golfového areálu. Ak by táto podmienka nemala byť
splnená, obec bude mať možnosť od
zmluvy odstúpiť. Aj finančné prostriedky ktoré by obec získala prípadným odpredajom, by sa využili len
pre ďalší rozvoj obce a to na výkup
pozemkov na lokalite Horné pole (za
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pekárňou), kde chceme budovať bytové domy a pripraviť pozemky pre
individuálnu bytovú výstavbu. Toto
je môj názor. Rozhodovať ale budú
poslanci.
Pristúpi obec k výstavbe
bytových domov na Hornom poli?
V akom časovom horizonte by pripadala do úvahy individuálna bytová výstavba?
Obec v súčasnosti sa snaží
odkúpiť jednu parcelu pri pekárni,
ktorá je majetkom SR v správe Slovenského pozemkového fondu. Na
tejto parcele by práve podľa územného plánu zóny mali byť postavené

3 bytové domy. V mesiaci jún 2014
bolo vydané územné rozhodnutie
o umiestnení stavieb 3 bytových
domov ako podmienka SPF Bratislava, aby mohol uvedenú parcelu
odpredať. Predpokladám, že do majetku obce sa parcela dostane ešte
v tomto roku. Potom už novozvolení poslanci a starosta obce sa budú
musieť rozhodnúť akou formou budú
zabezpečovať výstavbu bytových domov a za akých podmienok tak, aby
boli prijateľné pre investora stavby,
ale aj pre občanov, ktorí prejavia
záujem o tieto byty.

Voľby do orgánov samospráv obcí – komunálne voľby
Predseda parlamentu Pavol
Paška vyhlásil na voľby do orgánov
samospráv obcí (komunálne voľby)
na deň 15. 11. 2014. Právo voliť
starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva obce Halič majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí
majú v obci Halič trvalý pobyt a
najneskôr v deň volieb dovŕšia 18
rokov veku. Prekážkou vo výkone
volebného práva je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z
dôvodu ochrany zdravia ľudí, výkon
trestu odňatia slobody, pozbavenie
alebo obmedzenie spôsobilosti na
právne úkony. Za poslanca obecného
zastupiteľstva môže byť zvolený
volič, ktorý nevykonáva trest odňatia
slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho
spôsobilosť na právne úkony nie je
obmedzená. Za starostu obce môže
byť zvolený volič, ktorý najneskôr v
deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má
aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony,

alebo jeho spôsobilosť na právne
úkony nie je obmedzená.
Pre voľby POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
podáva kandidátnu listinu osobitne
za každý volebný obvod politická
strana, politické hnutie, koalícia
politických strán a politických hnutí
alebo nezávislý kandidát. Politická
strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických
hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca
v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie najneskôr
55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného
na kandidátnej listine. Nezávislý
kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch
zapisovateľovi miestnej volebnej
komisie najneskôr 55 dní predo
dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listi-

ne musí byť pripojené vlastnoručne
podpísané vyhlásenie nezávislého
kandidáta. Súčasťou kandidátnej
listiny je petícia podpísaná voličmi
podporujúcimi jeho kandidatúru,
v podmienkach obce Halič musí
petícia byť podpísaná minimálne 100
voličmi.
Pre voľby STAROSTU obce
podáva kandidátnu listinu politická
strana, politické hnutie, koalícia
politických strán a politických hnutí
alebo nezávislý kandidát. Politická
strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických
hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca
v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi
miestnej volebnej komisie najneskôr
55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie
kandidáta uvedeného na kandidátnej
listine. Nezávislý kandidát doručí
kandidátnu listinu osobne v dvoch
rovnopisoch zapisovateľovi miest-
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nej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.
j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť
pripojené vlastnoručne podpísané
vyhlásenie nezávislého kandidáta.
Súčasťou kandidátnej listiny je
petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru, v podmienkach obce Halič musí petícia byť
podpísaná minimálne 100 voličmi.
Ku kandidátnej listine na funkciu
starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie
starostu obce podľa osobitného
zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov) – získanie aspoň stredného vzdelania
(§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon). Dokladom osvedčujúcim
získanie aspoň stredného vzdelania sú: výučný list, vysvedčenie
o záverečnej skúške, záverečné
vysvedčenie alebo vysvedčenie
o maturitnej skúške. Ak má kandidát
vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu
o získaní vyššieho vzdelania.
Redakcia
Haličských
zvestí v súvislosti s voľbami do
orgánov samosprávy oznamuje,
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že v snahe umožniť kandidátom
na starostu a poslanom možnosť
čo najširšej prezentácie u potenciálnych voličov, vydá pred
voľbami začiatkom novembra
mimoriadne vydanie Haličských
zvestí. Uzávierka mimoriadneho
vydania bude 27. októbra a noviny
vyjdú počas prvého novembrového
týždňa. Kandidáti môžu uverejniť
svoj program v textovej forme s fotografiou bezplatne.
(Informácie o voľbách boli
prevzaté zo stránky Ministerstva
vnútra SR a upravené pre podmienky
Obce Halič. Pozn. redakcie)
RR

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 11. 4. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o príprave
a realizácii investičných akcií v obci
Halič v najbližšom období.
2. Žiadosť firmy IMET a. s. Bratislava o odkúpenie (dlhodobý prenájom) obecnej parcely č. E-KN, ktorá
sa nachádza v katastrálnom území
obce Halič za účelom vybudovania
golfového ihriska.
3. Žiadosť Márie Fízerovej o pridelenie priestorov pre rómsky klub.
4. Informáciu od firmy IMET a.
s. Bratislava, že dňa 6. septembra
2014 usporiadajú prehliadku zámku
s malým posedením pre cca 70 ľudí
– rodinných príslušníkov. Obecné
zastupiteľstvo zároveň upozorňuje,

že stavba ešte nie je skolaudovaná
a preto je potrebné z úrovne investora a majiteľa zámku zabezpečiť
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo
k úrazu.
5. Správu o výsledku následnej
finančnej kontroly, predmetom ktorej
boli dotácie pre hudobnú skupinu
Haličan za roky 2011 – 2013.
B/ Súhlasí:
1. S používaním symbolov obce na
propagačných predmetoch p. Radoslava Mojžiša.
2. So skrátením zeleného ostrovčeka
v strede Ulice M. R. Štefánika.
3. So sprístupnením multifunkčného
ihriska pre deti do 15 rokov v čase
voľna, t. j. od 14:00 do 17:00 hod.
za
podmienok
požadovaných
dodávateľom ihriska (vhodná obuv).
4. S bezplatným prenájmom sály za
účelom uskutočnenia prednášky historika Ing. Pavla Dvořáka, dňa 16. 5.

2014.
5. S bezplatným prenájmom Podzámockého námestia z dôvodu konania
motorkárne 31. 5. 2014 od 9:00 hod.
do 16:00 hod.
C/ Schvaľuje:
1. Podľa §-u 9a, odst. 8 písm. b/
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
predaj novovytvoreného pozemku
parcela č. C-KN 52/7, zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 64 m2,
ktorá tvorí priľahlú plochu k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve kupujúcich a pozemok svojím
využitím tvorí nedeliteľný celok so
stavbami a pozemkami vo vlastníctve kupujúcich a bol kupujúcimi
dlhodobo užívaný.
2. Predaj pozemku pre kupujúcich:
Ján Koristek, rod. Koristek, nar.
1. 9. 1945, Osloboditeľov 6, 985
11 Halič, SR, Mária Koristeková,
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rod. Vinarčíková, nar. 14. 8. 1949,
Osloboditeľov 6, 985 11 Halič, SR.
3. Kúpnu cenu za predávanú
nehnuteľnosť vo výške 18,- € za 1
m2, čo je za odpredávanú výmeru
64 m2 suma 1 152,00,- € (slovom:
Jedentisícstopäťdesiatdva Eúr).
4. VZN obce Halič č. 3/2014 o
označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb v
obci Halič.
5. VZN obce Halič č. 4/2014 o určení
názvu verejného priestranstva.
6. VZN obce Halič č. 5/2014 o
poskytovaní sociálnych služieb, o
spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby.
7. VZN obce Halič č. 6/2014 o
vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase
volebnej kampane vo voľbách do
Európskeho parlamentu.
8. Spolufinancovanie projektu „Digitalizácia kina z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu SR“ z
obecného rozpočtu vo výške 10 % v
prípade pridelenia finančných prostriedkov na uvedený projekt.
9. Plat hlavnej kontrolórky obce
Halič od 1. 1. 2014 vo výške 127,- €
mesačne.
10. Plat starostu obce Halič od 1. 1.
2014 vo výške 2 338,- € mesačne.
11. Plat zástupcu starostu obce
Halič od 1. 4. 2014 vo výške 300,- €
mesačne.
12. Vyčlenenie sumy vo výške 1 500,€ z rozpočtu obce Halič v roku 2014
na plat hospodára TJ Slovan Halič.
D/ Žiada:
1. Starostu obce, aby písomne upozornil p. Milana Jašku, aby v lehote
1 mesiaca zabezpečil nepriepustnosť
žumpy a
zdržal sa vypúšťania
splaškov na pozemok p. Karola
Jašku.

Uznesenia
z 3. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 13. 6. 2014
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič
za 1. – 4. mesiac 2014.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Halič za 1. – 4. mesiac 2014.
3.
Informáciu
starostu
obce
o investičných akciách.
4. Informácie z komisií: školstva,
kultúry, športu, detí a mládeže,
ekonomickej, stavebnej, verejného
poriadku, obchodu, dopravy a cestovného ruchu.
5. Informáciu kontrolórky obce Halič
p. Nátonovej o kontrole v TJ Slovan
Halič.
B/ Súhlasí:
1. Aby znalecký posudok na odpredaj
obecnej parcely č. E-KN 696 dala
vypracovať obec Halič.
2. Aby počas futbalového campu
bolo deťom poskytnuté multifunkčné
ihrisko bez poplatku.
3. S poskytnutím autobusu a s vyplatením sumy 200,- € na prepravu
detí a organizáciu turistického tábora
pre Klub slovenských turistov.
4. Prenájmom parkovacieho miesta pre p. Martu Matuškovú na Ul.
družstevnej medzi bytovkami č. 1
a č. 3 do 31. 12. 2014.
5. S umiestnením garáže prenosnej,
nie plechovej pre p. Jána Káku, Ul.
družstevná č. 8, ktorá môže byť umiestnená vedľa prenosnej garáže p.
Matúšku.
6. Súhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ
s MŠ Halič o 8 000,- € na prevádzku
školských zariadení v r. 2014. Zmena
môže byť vykonaná v auguste 2014
pri celkovej úprave rozpočtu.

7. Súhlasí s poskytnutím finančných
prostriedkov vo výške 43,- € na
športovú akciu Zumba maratón pre
Klub moderného cvičenia.
C/ Schvaľuje:
1. Poplatky za stánok počas
Haličských slávností bez pripojenia
na elektrický prúd vo výške 8,- €,
za stánok s pripojením na elektrický
prúd vo výške 10,- €.
D/ Žiada:
1. Starostu obce, aby požiadal
Okresný
dopravný
inšpektorát
v Lučenci o posúdenie možnosti
osadiť asfaltový retardér na Ul.
23. januára z dôvodu vybudovania
detského ihriska.
2. Starostu obce, aby požiadal Okresný
dopravný inšpektorát v Lučenci
o určenie hlavnej a vedľajšej cesty na
Ul. budovateľov na križovatke s Ul.
osloboditeľov. Následne zrealizovať
osadenie dopravného značenia.
3. Starostu obce o zrealizovanie
úpravy ostrovčekov na Ul. M. R.
Štefánika bez zbytočného odkladu.
4. Starostu obce o včasnom informovaní poslancov, kedy budú rokovania
s firmou IMET za účelom odpredaja
obecného pozemku prebiehať, aby sa
na nich mohli zúčastniť aj poslanci.
5. Starostu obce, aby zabezpečil
zverejnenie úplného znenia návrhov
všetkých zmluvných dokumentov
týkajúcich sa odpredaja pozemku
E-KN 695 na internetovej stránke
obce Halič.				
E/ Nesúhlasí:
1. Aby obec Halič vydala kladné
stanovisko k výstavbe rodinného
domu na Hornej Telke pre p. Henrietu Kubaliakovú, bytom Lučenec,
Nová č. 1589/1.
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Oceňovanie najlepších žiakov
a učiteľov haličskej školy
Tak ako po minulé roky,
pred koncom školského roka, 25.
júna, sa v malej sále zišli žiaci, ktorí
v školskom roku 2013/2014 dosiahli
najlepšie výsledky. Medzi pozvanými bola i pani učiteľka Mgr. Jana
Poltárska, ktorá si pri príležitosti
odchodu do dôchodku po odpracovaných 28 rokoch na
našej škole z rúk
starostu prevzala
ďakovný
list
za celoživotnú
o b e t a v ú
a tvorivú pedagogickú prácu,
ktorou prispela
k všestrannému
rozvoju
vzdelanosti a osobnosti
detí
navštevujúcich
Základnú školu s
materskou školou
v Haliči. Na návrh
riaditeľa školy si ocenenie Najlepší
učiteľ školského roka 2013/2014
prevzala pani učiteľka Mgr. Emília
Hrušková. Inovatívnymi formami
a metódami výchovno-vzdelávacej
práce dosahuje veľmi dobré výsledky
vo vyučovaní matematiky a chémie.
Má dlhodobo v správe 2 kabinety.

Zabezpečuje zapájanie sa žiakov do
prírodovedných súťaží a pripravuje
ich na ne. V tomto školskom roku
sa pod jej vedením žiaci 9. A triedy
zapojili do okresnej matematickej
súťaže „NÁBOJ JUNIOR 2013“,
v ktorej v silnej konkurencii obsadili 4. miesto. Súčasne pripravovala

žiačku V. Fajčíkovú na okresné kolo
chemickej olympiády a následne
krajské kolo, do ktorého úspešná
žiačka postúpila. V celoslovenskom
testovaní žiakov 9. ročníka, ktorých
5 rokov vyučovala matematiku, dosiahli vzdelávateľní jednotlivci veľmi
dobré výsledky. Prítomným sa priho-

voril zástupca starostu. Po drobnom
pohostení si všetci ocenení žiaci prevzali tričká s nápisom Najlepší žiak
šk. roku 2013/2014.
Prehľad ocenených žiakov:
Kristína Belková 1. A, Lenka
Graňová 2. A, Jozef Žigo 2. B, Mirka
Gréčová 3. A, Lukáš Koštialik 3. A,
Eva Kučerová 3.
A, Diana Rajprichová 4. A,
Lucia Peťková
4. A, Bianka
Oláhová 5. A,
Nina Tóčiková
5. A, Michaela
Kiapešová 7. A,
Nikolas Mrtvík
7. A, Stanislava
Želonková 7. A,
Mário Marcinek
7. A, Nina Sláviková 7. A,
Nikoleta Malatincová 8. A,
Martina Karáseková 8. A, Peter
Gembec 8. A, Viktória Fajčíková 9.
A, Matej Zdechovan 9. A, Radoslava
Želonková 9. A, Jozef Belko 9. A,
Adrián Lalík 9. A.
Mgr. Alexander Udvardy

SUPERTRIEDA 2014
Vyhlasovateľom
projektu
Supertrieda je Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Hlavným
cieľom je zvyšovať kultúrnosť detí,
učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť
sa zo života. Taktiež je potrebné
skvalitňovať vzťahy v detských

kolektívoch, motivovať deti k vzájomnej tolerancii, empatii, spolupráci a schopnosti si pomáhať. A práve
pomoc iným bola hlavnou témou IX.
ročníka. Žiaci základných a stredných škôl si pripravovali scénické
predstavenia, ktoré prezentovali

na súťažných celodenných festivaloch v krajských mestách po celom
Slovensku. Celoštátne finále víťazov
krajských kôl sa uskutočnilo v Bratislave. Dňa 22. 5. 2014 sa krajského
kola v Banskej Bystrici zúčastnili aj
žiaci našej školy z 2. B, 7. A a 9. A
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triedy. Do celoštátneho kola 19. 6.
2014 postúpili siedmaci so svojím
predstavením Elixír pravdovravnosti. Druháci získali v krajskom kole
cenu poroty za výborné kostýmy
a pieseň „Kamarát, kamarát“
v predstavení Lienkine narodeniny.

Siedmaci získali cenu poroty za autorské piesne a deviataci získali cenu
za súdržnosť kolektívu v scénke
Zvláštna trieda. Poďakovanie za
úspešnú reprezentáciu žiakov našej
školy patrí predovšetkým Mgr. K.
Gálovej za koordináciu projektu na

základnej škole, triednym učiteľom,
pani R. Padúchovej za pomoc pri
tvorbe scenárov a všetkým tým, ktorí
pomohli realizovať priebeh tejto
akcie.
Mgr. Adriana Bošková
(www.zshalic.edupage.org)

Úspechy našej žiačky
V tomto školskom roku
ukončila 9. ročník Viktorka
FAJČÍKOVÁ. Žiačka, ktorú nezlákala vidina špeciálnych lievikov
v iných školách. Na vyučovaní sa
stala bystrou pozorovateľkou, vnímavou, rýchlo chápala nové vzťahy.
Učí sa rýchlo, má originálne nápady,
vynikajúcu pamäť. Svojou usilovnou
prácou pod vedením skúsených
vyučujúcich získala v našej škole
nasledovné úspechy:
– úlohy TESTOVANIA 9 z M
vyriešila na 100 % a zo SJL na 96
%.
– CHEMICKÁ OLYMPIÁDA –

3. miesto v okresnom kole a stala
sa úspešnou riešiteľkou i krajského
kola, kde obsadila 23. miesto.
– GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – získala 2. miesto a zúčastnila
sa i krajského kola.
– DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – 4.
miesto v okresnom kole.
– členka družstva, ktoré obsadilo 4.
miesto v okresnej súťaži v matematike NÁBOJ JUNIOR 2013.
– členka kolektívu, ktorý postúpil
do krajského kola v súťaži JAZYKOVÝ KVET (divadlo v anglickom
jazyku).
– podieľala sa na tvorbe amatérskeho

filmu, ktorý reprezentoval našu školu
na FESTIVALE FYZIKÁLNYCH
FILMOV v Bratislave.
– zapojila sa so svojou triedou do
projektu SUPERTRIEDA, kde deviataci získali cenu za súdržnosť
kolektívu v scénke Zvláštna trieda.
Viktorka
sa
prihlásila
študovať do Gymnázia B. S. Timravy
v Lučenci, kde bola prijatá bez prijímacích skúšok ako druhá najlepšia.
Prajem jej, aby sa jej i v novom
prístave darilo tak ako v našej škole.
PaedDr. Ľubica Beňová

LETOM STREDOVEKOM
Spomienky na obdobie
stredoveku vidíme všade na okolí
v našom kraji. Aj naša škola sa
nechala strhnúť dejinami a aktívne
sa zapojila do projektu Letom
stredovekom, ktorý organizoval
hrad Modrý Kameň. My žiaci 6.
a 7. ročníka, sme vypracovali referát
o štyroch spoločenských vrstvách
žijúcich na hrade v stredoveku na
hodinách dejepisu a informatickej výchovy. Potom sme s pani
učiteľkami A. Boškovou, E. Hikkerovou a Ľ. Markovou zavítali na
hrad Modrý Kameň. Tu sme sa premenili na rytierov, pekárov, sluhov,
šľachticov, obuvníkov a vyskúšali
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sme si úskalia života na hrade. Zaujala nás aj výstava bábik a katakomby,
v ktorých sme objavili salamandry

škvrnité. Na záver našej návštevy
sme si vychutnali výhľad z hradieb
Modrého Kameňa a potúlali sme sa
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aj po Veľkom Krtíši. Odchádzali sme
spokojní a hlavne bohatší o nové
zážitky.
žiak 6. A

Rok v našej škôlke
V školskom roku 2013/2014
navštevovalo materskú školu 46 detí.
Materská škola mala dve oddelenia
a to triedu malú, do ktorej chodili deti
od 3 do 5 rokov a triedu predškolskú,
ktorú navštevovalo 24 detí vo veku 5
až 6 rokov. Práca s deťmi bola krásna, ale veľmi náročná. Veď zvládnuť
20 detí, každé inej osobnosti, povahy, temperamentu nie je prechádzka
ružovou záhradou. Kolektív pani
učiteliek to však svojou vytrvalou
a odbornou prácou zvládal a naša
práca priniesla ovocie. Prvé jesenné mesiace sú ťažké z hľadiska
adaptácie nových detí. Prvé dojmy
sprevádzajú slzičky, plač a vzdor
u malých detí. Väčšie deti prichádzajú do predškolskej triedy, kde sú
na ne kladené vyššie nároky a pani
učiteľky ich musia pripraviť na zápis
do prvého ročníka. Tieto tri mesiace si

vyžadujú veľa trpezlivosti a obetavej
práce pani učiteliek. Dôkazom sú
deti, ktoré si pomáhajú, neubližujú
si, rešpektujú pravidlá, prostredníctvom edukačných aktivít spoznávajú
svet okolo seba. Krátkym veršom:
“Do školičky chodím rád, čaká ma

v nej kamarát. V škôlke dobrý život
máme, učíme sa zabávame.” sa prenesieme ďalšími tromi mesiacmi. Toto
obdobie majú deti v škôlke najradšej.
V decembri čakajú na Mikuláša, vyzdobujú si triedu, vianočný stromček
a čakajú na Ježiška a darčeky.
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Naučia sa veľa zimných básní, piesní
o Mikulášovi, Vianociach a snehuliakovi. Deti sú už samostatnejšie,
zvládajú edukačné aktivity, zvládnu
prvé grafomotorické listy, vedia
opísať svoje pocity pomocou pani
učiteliek, dramatizujú detské rozprávky. Na jar sa všetko prebúdza
zo zimného spánku, a tak aj my
s jarným slniečkom tvoríme, veselo
sa hráme a učíme. Poznávajú jarné
kvety, domáce zvieratá, chrobáky,

hmyz, navštívime s deťmi knižnicu,
čítame si rozprávky, básničky, hráme
hudobno-pohybové hry, oslávime
Veľkú noc a našim mamičkám pripravíme krásny program k ich sviatku.
Ani sa nenazdáme a máme tu leto,
obdobie hier a radovánok. V júni
oslávime Deň detí, deti sa zapoja
do športovej olympiády, predškoláci
sa rozlúčia s materskou školou. To
je len jedna z mála vecí, čo nám
a hlavne Vám a vašim deťom mater-

ská škola ponúka. Rok v materskej
škole uplynie ako voda, pre deti sú
pripravené vždy nové a nové aktivity, ktoré pre ne pripravujú ich pani
učiteľky. Lebo pravda je taká, že
to čo vaše deti potrebujú, sa naučia
v materskej škole, a tá im dá hlboký
základ do ďalšieho života. Milé
detičky, prajeme Vám pekné leto
a po prázdninách sa opäť uvidíme.
Tešia sa na Vás vaše pani učiteľky.
Silvia Chebeňová

Domov pri rybníku a jeho jubilant
náš rodák Mgr. Bohumil Outrata

Časť Moravy nazývaná
Haná patrila medzi najúrodnejšie.
Toto jej predurčilo stať sa sídlom
mnohých šľachtických ale neskôr
aj iných majetnejších častokrát aj
mníšskych rádov (dominikániek).
Jedným z takýchto sa stal i dodnes
nazývaný „Zámok pri rybníku“ (dnes
Domov u rybníka Víceměřice),
ktorý je príspevkovou organizáciou
obce v okrese Prostějov. Domov
u rybníka je jedinečný, pretože spĺňa
v súčasnosti toľko zdôrazňované
snahy o integráciu postihnutých,
ktorá sa má prejavovať nielen v detstve, ale počas celého života a najmä
doteraz málo zdôrazňovanú a realizovanú starostlivosť v dospelom a seniorskom veku. V domove
žijú dospelí muži v podmienkach
chráneného bývania, odkázaní na
starostlivosť ošetrujúceho personálu.
Podľa svojich možností pracujú v hospodárstve domova, v košikárskej dielni a pomáhajú pri iných obslužných
prácach. V niekoľkých oddeleniach
sú ubytovaní muži i ženy odkázaní
na celodennú opateru a zdravotnícku starostlivosť (najnovšie bolo

zriadené oddelenie pre „Alzheimerov“). Toto zariadenie je skutočne
jedinečné a obdivuhodné, pretože
ho dokáže sprevádzkovať obec
s menej než 600 obyvateľmi.
V tomto domove žije aj náš rodák
a dopisovateľ do HZ Mgr. Bohumil Outrata. Tohto roku sa dožil
požehnaných 85 rokov a jeho narodeniny (14. 6.) zapadli do osláv 90.
výročia založenia Domova. Bola
to veľká slávnosť aj pre samotnú
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obec, pretože sa spojilo niekoľko
významných udalostí ako ich opísal
aj „Prostějovský Večerník“ z ktorého
vyberáme. Okrem už spomínaného
významného výročia Domova boli
to oslavy: sv. Floriána – patróna
hasičov a 70. výročia Dobrovoľného
hasičského zboru vo Viceměřiciach

so svätením ich novej zástavy, ktorú
posvätil sám mons. Ján Graubner,
olomoucký arcibiskup. Pri tejto
príležitosti p. arcibiskup zavítal i do
Domova a vysvätil kaplnku a zvon
sv. Anny. Za toto bohumilé dielo sa
vo veľkej miere zaslúžil najmä náš
rodák, ktorému k jeho požehnanému
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jubileu a do ďalších rokov želáme,
aby naďalej svojou prítomnosťou
a neúnavnou iniciatívou bol vzorom
pre všetkých užívateľov Domova.
Nech ho pán Boh opatruje a pomáha
mu.
PhDr. Anna Borešová

Kaplička sv. Anny žije
Několik desetiletí opomíjená
a před zraky kolemjdoucích skrytá, tisknoucí se ke zdi zámeckého
parčíku, stála bývalá márnice, občas
využitá jako márnice pro zemřelé
chovance kláštera řádových sester sv. Dominika ve Víceměřicích.
Několik obětavých a dovedných
rukou ji přetvořilo na malinkou,
ale líbivou kapličku, nabízející
se k posezení, zamyšlení, usebrání a modlitbě všem obyvatelům
současného domova. Nedávno uplynulý měsíc máj, už tradičně cílený k
uctívání a vzývání Matky Boží, nás
přesvědčil, že myšlenka i realizace

na vytvoření této malé sakrální architektury nebyly marné. Kaplička
žila bohatým duchovním životem.
Během měsíce se tu uskutečnilo 18
“májových” pobožností s celkovou
účastí devadesáti uživatelů domova.
Už dnes se těšíme na naše odpolední
setkání nepočetného společenství
při modlitbě posvátného růžence v
měsíci říjnu, na která nás už snad
bude svolávat hlas nově ulitého a na
jméno sv. Anny požehnaného zvonu
v malé campanele nad vchodem do
kapličky.
Mgr. Bohumil Outrata

OSOBNOSTI HALIČE
Ján XIX. Forgách
Gróf János Forgách von
Ghymes und Gács sa narodil v Haliči
24. októbra 1870 v rodine grófa Antona Forgácha. Stredoškolské štúdiá
absolvoval v Kalksburgu (dnes tiež
súčasť Viedne) a vo Viedni, univerzitné štúdiá v Paríži a v Budapešti.
Jeho manželkou sa v Budapešti
v roku 1908 stala Gabriela Lovassy
de Szakál. V roku 1890 pôsobil ako
hlavný slúžny sudca Novohradskej župy. Po získaní titulu doktor

práv v roku 1891 nastúpil na diplomatickú dráhu. V roku 1892 pôsobil ako atašé na veľvyslanectve
v Bukurešti, v roku 1892 pôsobí na
veľvyslanectve v Sankt Peterburgu,
od roku 1899 v Hágu, v roku 1902
v Konštantinopole. V roku 1903 pôsobil v Sofii, v 1904 na veľvyslanectve
Talianskeho kráľovstva. V roku
1905 sa stal mimoriadnym vyslancom v Brazílii až kým nebol v roku
1907 prevelený do Belehradu, kde

v roku 1908 zohral významnú rolu
počas Bosnianskej krízy. Žiaľ, tu
sa i sám zdiskreditoval počas tzv.
Friedjung procesu, ktorý zahŕňal
falšovanie dokumentov súdneho procesu vlastizrady v Záhrebe, čo viedlo
až k jeho profesionálnemu exilu vyslanca v Drážďanoch v roku 1911.
K návratu do veľkej politiky mu pomohol jeho dobrý priateľ z mladých
čias, gróf Berchtold, ktorý sa v roku
1912 stal ministrom zahraničných
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vecí a Jána Forgácha menoval za
štátneho tajomníka na ministerstve. Spolu s grófom Hoyosim,
Berchtoldovým šéfom úradu bol
jedným z tzv. skupiny mladých
rebelov, mladých diplomatov,
ktorí presadzovali tvrdší postoj
monarchie v zahraničných otázkach. Počas júlovej krízy v roku
1914 hral Forgách významnú
úlohu pri prípravách rakúskouhorského ultimáta po atentáte v
Sarajeve a bol hlasným zástancom vyhlásenia vojny Srbsku.
Považovaný za talentovaného
a ambiciózneho sa Forgách na
svojej pozícii v Ballhausplatze
(dodnes sídlo rakúskeho federálneho úradu vlády) udržal až do
roku 1917, kedy bol prevelený

rakúsko-ukrajinskej
mierovej
zmluvy po vzniku boľševickej
Ukrajinskej ľudovej republiky
9. februára 1918. Forgách rýchlo
pochopil, že tento tzv. „chlebový
mier“, ktorý mal riešiť problémy
monarchie s dodávkou potravín,
bol len ilúziou. V Kyjeve zostal až do novembra 1918, keďže
situácia na Ukrajine sa stávala
čoraz viac chaotickou. Za svoje
výsledky získal viacero štátnych
vyznamenaní. Po skončení vojny
sa utiahol na odpočinok. Zomrel v Budapešti 25. septembra
1935, no pochovaný je na našom
haličskom cintoríne.

do Kyjeva, kde stál pri podpise

Mgr. Alexander Udvardy

Knižnica priateľská k deťom
Na začiatku bola myšlienka,
na ňu nadviazal dobre spracovaný
projekt, ktorého autorom bol Mgr.
Alexander Udvardy, Ministerstvo
kultúry SR poskytlo financie vo výške
950,- € a obec poskytla povinných 5
% na dofinancovanie. To bol začiatok
realizácie detského kútika v knižnici,
ktorý sa stretol s veľmi dobrou
odozvou. Zaujímavé kreslá, pestré
stoličky, stolík, poličky, stavebnica
lego, interaktívne koberčeky a nové
knihy, to všetko vyčarilo prekvapený úsmev na detských tváričkách.
Obecná knižnica sa aj takýmto spôsobom snaží zaujať čitateľov, a preto
okrem výpožičiek kníh a podujatí poriadaných v knižnici ponúka najmä
najmenším čitateľom aj zaujímavý
priestor na čítanie a hranie. Deti toto
vybavenie upúta už na prvý pohľad
a mnohokrát sa stáva, že sa im ani
nechce odísť. Snažíme sa aj o pravi-

delný prísun nových a zaujímavých
kníh, preto veríme, že doterajší
čitatelia nám zostanú verní a pribudnú aj noví. Venovať deťom priestor

a čas sa vždy oplatí. Ony sa nám
za to odmenia svojou šikovnosťou
a múdrosťou.
M. Veselovská
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Rozlúčili sme sa s pánom Ondrejom Pivkom

„Stále sa hovorí, že život
je krátky, ale človek môže mnoho vykonať, keď ho vie správne
využiť.“ Aj tieto slová Johanna
Wolfganga
Goetheho
odzneli
v smútočnom príhovore starostu
obce na pohrebe dlhoročného herca
haličského ochotníckeho divadla
či predsedu dobrovoľných hasičov
– pána Ondreja Pivku. Zosnulý

Ondrej zanechal za sebou mnoho
vykonaného, správne využitého,
čo je pre nás hodné nasledovania. Zdobila ho málo vídaná, obdivuhodná skromnosť. Videli sme
ho vo viacerých divadelných hrách
naštudovaných haličskými ochotníkmi, s ktorými šíril dobré meno
obce i za hranicami okresu. Veľké
zásluhy mu možno pripísať aj v ob-

novovaní tradície dobrovoľného
hasičského zboru a za rôzne aktivity, ktorými prispieval k rozvoju obce. 27. apríla 2012 mu bola
udelená i Cena starostu obce Halič
za dlhoročnú verejnoprospešnú
činnosť v oblasti kultúry a DHZ
v Haliči.

Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení: Renáta Horváthová, Sarah Horváthová,
Dominik Horváth, Alžbeta Krajčiová, Štefan Krajči,
Martina Jenátová, Vanesa Jenátová, Július Mertvík,
Dominika Mertvíková, Ján Šimonek, Erika Balážová,
Želmíra Kováčová, Gabriela Demeová, Róbert Béreš,
Erika Lenčová, Michal Lenč, Sofia Snopková, Vanesa
Balagová, Janka Bystrianska, Michal Bystriansky, Ing.
Zuzana Mihóková, Mgr. Zuzana Šandulová
Odhlásení: Laučíková Lenka, Lukáš Bokor, Melcherová
Iveta, Adriana Kanátová, Patrik Kanát, Tomáš Gergišák,
František Bystriansky, František Bystriansky ml., Stanislava Melichová, Erik Melich, Lilly Melichová, Ľubica
Molnárová, Ingrid Barcajová, Beatrica Barcajová, Andrej
Barcaj, Monika Benčíková, Katarína Brťková, Marian
Gabľas, Matej Jezný, Maroš Kanát, Martin Kováč, Dominik Náton, Silvia Nátonová, Anita Potočná, Vladimír
Potočný, Dáša Vanzálová, Jarmila Zoldová
Uzavreli manželstvo: Ing. Ján Jackuliak a MUDr.

Marianna Baňovská, Mário Néki a Jana Kamenská, Ján
Neupauer a Marcela Podhorová, Ing. Martin Kokavec
a Ing. Dana Stašáková, Jaroslav Turčan a Mgr. Petra Borovcová, Zoltán Kováč a Radka Záslavová, Mgr. Karol
Mihók a Ing. Zuzana Silvestrová, Robert Vanzál a Dáša
Oláhová, Stanislav Rubint a Mária Tuchtejová
Narodili sa: Martin Neupauer, Patrik Nosáľ, Simona
Gregušová, Michaela Dojčiarová, Vladimír Oláh, Michaela Váleková, Andrej Leo Mrtvík, Michal Štulrajter,
Peter Milka
Umreli: Augustín Horváth, Renáta Látková, Pavel Kubaliak, Ing. Emil Pavlovič, Anna Punková, Ján Oláh, Pavel
Pavlík, Tibor Juhász, Anna Bánomová, Zuzana Peťková,
Viera Petianová, Jozef Rekšák, Andrej Pivka, Marta Tomanová
Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 5. 8.
2014 je 1659.

Kysnutá bábovka plnená čerešňami
Suroviny: 360 g hladkej múky, 25 g droždia, 2 vajcia, 80 g masla, 180 ml mlieka, 350 g čerešní, 2 lyžice práškového
cukru, štipku soli, 2 lyžice kryštálového cukru.
Postup: Droždie rozpustíme vo vlažnom mlieku s trochou kryštálového cukru a so štipkou soli a necháme na
teplom mieste vykysnúť. Vajcia, hladkú múku, maslo, práškový cukor a vykysnutý kvások spolu vymiešame na
hladké cesto a necháme ho 20 minút nakysnúť na teplom mieste. Čerešne umyjeme, osušíme a zbavíme kôstok.
Vykysnuté cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske. Na rozvaľkané cesto rozložíme pokrájané čerešne, posypeme
kryštálovým cukrom a zvinieme. Cesto mierne stočíme a uložíme do väčšej bábovkovej formy, ktorú sme dobre
vytreli maslom alebo olejom. Necháme 10 minút podkysnúť, vložíme do vyhriatej rúry a upečieme dozlatista.
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Z činnosti TJ Slovan Halič
Družstvo mužov skončilo v
okresnej súťaži LC prvej triedy na
siedmom mieste s počtom bodov 33
po desiatich výhrach, troch remízach
a trinástich prehrách. Musím však
pripomenúť, že v našom mužstve hrá
najlepší strelec súťaže, Michal Nosáľ,
ktorý strelil 24 gólov. Družstvo dorastu skončilo v krajskej súťaži štvrtá
liga skupina D na poslednom mieste
so ziskom siedmich bodov. Toto postavenie v tabuľke sa odzrkadlilo tým,
že chlapci mali málo skúseností s takouto súťažou, a preto do budúcnosti
je prioritou posilniť káder dorastu.

Letná príprava mužov bola nasledovná: turnaj v Haliči 12. 7. 2014
za účasti družstiev TJ Slovan Halič,
FK Stará Halič, Družstevník Mičiná,
MŠK Podrečany. Výsledky turnaja:
Slovan Halič - Podrečany 1:1 po
penaltách 5:4, Stará Halič - Mičiná
2:3, zápas o tretie miesto: Stará Halič
- Podrečany 2:1, finále: Slovan Halič
- Mičiná 2:2, po penaltách 1:3. 19.
7. 2014 sme vycestovali na turnaj do
Mičinej, kde po výsledkoch Slovan
Halič - Šalková 3:1, Mičiná - Slovan Halič 1:0, sme obsadili celkové
druhé miesto. 26. 7. 2014 sa odohral

turnaj v Starej Haliči a po výsledkoch
Slovan Halič - Sklabiná 5:0, Stará
Halič - Slovan Halič 1:1, po penaltách 4:3, sme obsadili aj do tretice
druhé miesto. Dorastenci odohrali v
letnej príprave dva prípravné zápasy,
keď porazili na domácom trávniku
Veľkú nad Ipľom 3:0 a prehrali v
Bušinciach 4:2. Po dlhšom čase sa
nám podarilo prihlásiť do súťaže aj
žiakov a budú reprezentovať obec v
druhej triede LC okresu.
Andrej Hučka

Rozlosovanie jesennej časti – I. trieda, dospelí

Rozlosovanie jesennej časti – dorast
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4. maratón v štýle zumby
S prvými teplými dňami
usporiadal 23. mája 2014 Klub
moderného cvičenia – ženy Halič
už tradičný štvrtý tanečný maratón v štýle zumby na miestnom
multifunkčnom ihrisku. Tanec,
chytľavá hudba, skvelá atmosféra
a pálenie kalórií počas troch hodín
priviedlo aj tento rok na ihrisko ženy
rôznych vekových kategórií. Všetky
si chceli otestovať svoju kondíciu
a zároveň sa zabaviť skvelými latino
tancami ako sú salsa, merengue, chacha alebo bachata. Na maratóne nemohol chýbať ani milý hosť – Ľubka
Pavlovičová, inštruktorka latino
dance a piloxingu z Lučenca so svojimi cvičenkami. Pre ženy z Haliče
bol piloxing príjemným spestrením
cvičenia a zároveň aj skúškou, či
okrem tanca zvládnu aj niečo fyzicky
náročnejšie. Počas maratónu si ženy
postupne zacvičili väčšiu časť zostáv, ktorých sa za tie roky nazbieralo
už vyše 60. Danka, Mary a Iva počas
predcvičovania prilievali svojimi
úsmevmi elán do ďalšieho cvičenia
a veselým pokrikovaním vyburcovali všetky ženy k výkonu, za ktoré si
všetky zaslúžia pochvalu. V priebehu
školského vyučovania v telocvični
ZŠ a MŠ v Haliči a počas jari a leta sa

na multifunkčnom ihrisku za 19 rokov pravidelného cvičenia vystriedalo už veľa cvičeniek. Pretože na
pohyb nikdy nie je neskoro, pozývame medzi fanúšičky zdravého
pohybu formou tanca ďalšie, ktoré
chcú stráviť hodinu plnú hudby, latina a iných zaujímavých krokových
variácií a prekvapiť možno aj samé
seba. Množstvo ľudí má obavy, že
jeho kondička takú dávku cvičenia
nezvládne. Mýlite sa! Po skúsenostiach vieme, že aj začiatočník, ktorý

si tanec v štýle zumby zamiluje,
zvládne cvičenie a bude sa tešiť na
ďalšiu hodinu. Úsmevy na tvárach
žien po maratóne hovorili za všetko
– zvládli sme to a tešíme sa na ďalší
ročník! Za občerstvenie vo forme
ovocia a minerálok ďakujeme Obecnému úradu Halič, za požičanie šatne
zase vedeniu TJ Slovan Halič.
Iva a Rena
Klub moderného cvičenia

Haličská stovka
Tak ako každý rok, aj tento
klub usporiadal našu už tradičnú,
májovú Haličškú 100-ku a Detskú
25-ku. V piatok poobede bol zraz
na Podzámockom námestí, kde ich
privítal náš vedúci p. Jonáš a zástupca starostu p. Udvardy. Prišli turisti z
Bratislavy, Trnavy, Tlmáč, Žiliny,

Divína a samozrejme naši Haličania.
Cezpoľní boli 15-ti a naši 13-ti. Pripravený mali nočný tábor nad Polichnom, kde mohli prespať a pochutiť
si na kapustnici . Ráno sa pustili
na ďalšiu polku trate. Na konci ich
čakal výborný gulášik a pivečko,
účastnícky list a spoločná fotografia.

Deti nastúpili na trať v sobotu, tiež
na námestí. Stade sa vyviezli autobusom na Budinú k salašu a stade
pokračovali peši po svojich. Veď tak
sa to aj patrí. Účasť bola hojná. Detí
bolo 23 a dospelých 17. Pripojili sa
k nám aj bežci, ktorí si trať prebehli. Boli štyria a jeden náš Haličan
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J. Beňovský, ktorý trasu pozná.
Bežkalo sa im vraj fajn. Deti mali
ako každý rok pripravené sladkosti
a na vrchu Braliec si mohli opiecť
slaninku. Stade sme pokračovali do
Haliče. Tesne pred cieľom nás trošku

KULTÚRA

pokropil dáždik, ale to za odmenu
asi.:-) V cieli si deti tiež pochutnali
na guláši, dostali účastnícke listy a
mapy Haliče. Všetko prebehlo ako
malo a za to ďakujeme všetkým,
ktorí to pripravili – sponzorom, p.

Turekovi a samozrejme turistom
veľkým aj malým, veď bez nich by
to nešlo. Turistike zdar!
B. B.

Nové knihy v Obecnej knižnici Halič
Martinovičová, Eva: Na sociálnej sieti; Vitalle, Sofia: Seduktor;
Berseneva, Anna: Znovuzrodená pre
lásku; Cook, Robin: Nano; Cornwell, Patricia: Posteľ z kostí; Brown,
Sandra: Mrazivý závan; Bockoven,
Gergia: Rok, ktorý všetko zmenil;
Kleypas, Lisa: Dažďová cesta vo
Friday Harbore; Duran, Meredith:
Lásky sa už nebojím; Brown, Sandra: Dvojičky; Becnel, Rexanne:
Dohadzovačka; Feather, Jane: Dlhá
cesta k oltáru; McEwan, Ian: Solar;
Fulsom, Don: Nixonove najtemnejšie
tajomstvá; Moss, Kate: Citadela;
Christer, Sam: Odkaz kameňov
Stonehenge; Young, Samantha:
Dublin Street; Karpaty, Miroslav:
Moderné paleo; Redmerská, J. A.:
Radšej nikdy; Thomas, Valerie:
Čarodejnica Vinnie; Rees, Laurence:
Nacisti; Rees, Laurence: Temná
charizma Adolfa Hitlera; Banášová,
Adela: Zabudnuté slovenské rozprávky; Chris, Peter: Najväčšie objavné cesty očami zvedavcov; Sheldrick, Daphne: Africký príbeh lásky;
Scherhauferová: Predajná láska; Anthorny, Mark: Nelúčime sa navždy;
Horján, Viktor: Zápisky z teplého
domu; Morel, Alex: Prežiť; Werfold,

Mark: Moderné aranžovanie kvetín;
Stutz, Phil: Nástroje; Arutunyan,
Anna: Putinovo tajomstvo; Wolf,
Robb: Paleo diéta; Bachmann, Stefan: Vyvolený; Zafón, Carls Ruiz:
Zajatec neba;O´Reilly, Bill: Atentát
na Kennedyho; Rimová, Andrea:
Amnestia na zradu; Austene, Jane:
Anna Elliotová; Gondolová: Cesta
snívajúcej ženy; Coulter, Catherine:
Farárova nevesta; Min, Anchee:
Červená vášeň; Bickomr, Barbara:
Dotknúť sa hviezd; Šimulčíková,
Jana: Druhý muž; Pilsner, Mia: Bolo
to z lásky; Rebrová, Soňa: Ema;
Proctor, Candice: Milujem ťa; Folex,
Gaelen: Môj neodolateľný gróf;
Čertík, Jozef: Dodatok k ruži; Lange,
Kelly: Klebety; Gajdošík, Peter: Zvieratko pre Tadeáša; Gajdošík. Peter:
Striga zo strojovne; Gajdošík, Peter:
Pavúčikove dobrodružstvá; Medek,
Zdeno: Čiernobiela dúha; Kleypas,
Lisa: Hlas srdca; Potter, Alexandra:
Daj si pozor na želania; Ondriová,
Ivana: Detský plač v podkroví; Pronská, Jana: Kliatba; Ako žijú zvieratká
v lese; Kele, František: Milan Rastislav Štefánik; Všetko o kúpeľni; Všetko
o kuchyni; Gajdošík, Peter: Zverinec
na siedmom poschodí; Lindgren,

Astrid: Nebezpečný život detektíva
Blomkvista; Janovic, Tomáš: Ukradni tri vajcia; Keyes, Marian: Melón;
Almond, David: O chlapcovi, ktorý
plával s piraňami; Walliams, David:
Babka gaunerka; Walliams, David:
Chalan v sukni; Goscinny, René:
Prázdniny malého Mikuláša; Gosciny, René: Mikulášove prestávky;
Lazárová, Mária: Ema a ružová
veľryba; Dán, Dominik: Básnik; Earhart, Kristin: Veľká jablková farma
1 – 3; Gudule, Anne: Nočná gazela;
Vandewiele, Agnes: Divé zvieratá;
Hopkins, Cathy: Do raja tadiaľto 1;
Brezina, Thomas: Tajný pes Bello
Bond. Prípad č. 1; Greene, Niamh:
Listy láskozradcovi; Brezina, Thomas: Šialené! Som superstar! Nagyová, Zora: Jozef Klinda, Životné
prostredie...; Kasaj, Boris: Ten dom
je jedna veľká katastrofa; Loderová,
Ludmila: Žabka Žblnka; Bieliková,
Marcela: Každý má šancu; Brož,
Oldřich: Alík a jazvec; Thomas,
Jerry D.: Detektív Zack; Dominic,
Marc: Malý kúzelník; Apsley, Brenda: Zvieratká sa hrajú; Kanon, Joseph: Istanbulský pasažier; Cahalan:
Mozog v plameňoch; Gennadievič:
Rozprávkové počítanie

POĎAKOVANIE

OZNAM

Hudobno-spevácka skupina HALIČAN
ďakuje Obecnému úradu v Haliči za finančnú dotáciu v sume 300,- € za účelom činnosti skupiny
HALIČAN.

Dňa 21. 8. 2014 o 16:00 hod. si v haličskom
cintoríne pripomenieme výročie úmrtia haličskej
rodáčky, spisovateľky a bojovníčky za demokraciu
– Hany Ponickej.
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Letný turistický tábor
Pohyb človeka v prírode a
jeho vzťah k nej je úplne prirodzený.
Je taký starý, aké je staré ľudstvo.
Avšak v dnešnej dobe deti málo
spoznávajú krásy okolo seba,
pretože ich čas pohlcujú hry na mobiloch, tabletoch a počítačoch. A tak
sa členovia komisie kultúry, športu,
školstva, detí a mládeže pri OZ obce
Halič rozhodli v spolupráci s členmi
Klubu slovenských turistov
SOKOL Halič
zorganizovať
prvý ročník
„Denného
turistického
tábora pre deti
a
mládež“.
Plány sa stali
skutočnosťou
a v dňoch
7. – 11. júla
2014 sa každé
ráno stretávalo 17 detí,
ktoré spolu s
turistickými
sprievodcami vyrážali
do prírody.
Osobitosťou tábora bolo jeho zameranie na turistiku po blízkom okolí.
V Haliči sme nastúpili na autobus,
ktorý nám poskytla obec (za čo
veľmi pekne ďakujeme) a odviezli
sme sa na miesto nášho turistického
štartu. Prvé naše kroky viedla modrá
turistická značka a doviedla nás na
hrad Šomoška. Druhý deň sme sa
odviezli za mesto Zvolen a zdolali
sme žltou značenú trasu na Pustý
hrad. V stredu sa s nami počasie
trošku zahrávalo, ale ani slabý dážď
nás neodradil a my sme sa vybrali

po zelenej značke na náučný chodník „Muránsky hrad“. Je pravda, že
sme zmokli, ale náš pekný turistický
zážitok z nás dážď nezmyl. Záver
tábora bol pre deti najväčším lákadlom. Vo štvrtok sme išli z Budinej na
Bralce, kde sme si spoločne na obed
opiekli špekáčiky. Po krátkom oddychu sme zišli nad Polichno a tam
nám starší turisti pomohli postaviť

stany. A my sme sa tešili na noc,
tak povediac pod holým nebom. Ale
ráno už bolo smutné, tak ako počasie,
pretože sme vedeli, že prišiel čas
povedať si AHOJ a náš spoločný
týždeň turistiky sa skončil. Deti boli
prekvapené, že niečo také pekné je
tak blízko nich a ani o tom netušili.
Bolo to pre nich dobrodružstvo,
niečo nevšedné, čo bežne nezažijú.
Tento druh trávenia prázdninového
času detí je čoraz viac vyhľadávaný.
Záujem pritom nie je len na strane
rodičov, ale aj u samotných detí.

Možno by sa zdalo, že takýto tábor
nebol finančne nákladný, ale opak
bol pravdou. Z poplatku 20,- € na
týždeň bolo ťažko pokryť cesty autobusom (na čo nám prispela obec),
vstupné poplatky, teplý obed a pitný
režim detí. Dospelí sprievodcovia a
dozor aj so zdravotnou službou pracoval bez nároku na odmenu. Veľká
vďaka v mene všetkých detí patrí
členom KST
Sokol: Igorovi Kokavcovi,
Pavlovi Jonášovi,
Mariánovi
Hikkerovi st.
a tiež členkám
DC seniorov
pani Božene
H i k k e r ovej a Márii
Rapčanovej.
O sprievodné slovo po
turistických
trasách a zdravotný
stav
mladých turistov sa starala Eva Svoradová. Radosť detí bola pre nás taká
inšpirujúca, že nás to podnietilo k
aktivite, zaoberať sa plánmi turistických trás na budúce leto. Nebránime
sa zorganizovaniu ani pobytového
tábora, ale to by si našu činnosť mali
dať do rozpočtu starosta i poslanci
OZ obce Halič.
Mgr. Eva Svoradová
členka komisie kultúry, športu,
školstva, detí a mládeže
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