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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Hnev často bráni mysli, aby poznala pravdu.”
											
Problémy riešme
rozumne a s rozvahou

Sme občanmi obce,
ktorá
obrovským
tempom napreduje, mení sa
k lepšiemu, rozrastá a rozvíja sa. Táto skutočnosť by  nás
všetkých, mala spájať. Žiaľ,
pri riešení problémov nie je
to vždy tak. Neraz sa stáva,
že nedokážeme chápať, alebo správne pochopiť toho
druhého. Koľkokrát máme

pocit, že nás nepochopenie svojho okolia postavilo do úlohy poškodeného,
ukrivdeného. Aj toto je život.
Avšak nie každá pravda môže
byť prijateľná, nie všetko, čo
je podľa práva v poriadku, je
spravodlivé, každé rozhodnutie je nielen za niečo, ale
zároveň aj proti niečomu...
Ak viazne rozumná vzájomná komunikácia, ktorá
by naštartovala hľadanie
východísk,
konštruktívne
riešenie vzniknutých situácií,
potom nastupuje osočovanie,

rozpory sa prehlbujú, čo je na
škodu veci, lebo trpia obidve
zainteresované strany, obidva
tábory, ktoré takto vznikajú.
Napriek tomu všetkému sme
presvedčení, že obidvom
stranám rovnako osud obce
leží na srdci. Hoci žijeme
v demokratickej spoločnosti,
kde každý má právo slobodne vyjadriť svoj názor,
nesnažme sa očierňovaním
toho druhého stavať seba na
piedestál. Dejiny nás učia, že
v jednote je sila.                               
RR

Centrum obce pred rekonštrukciou
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Vianočný koncert
Na zvýraznenie vianočnej
atmosféry zorganizoval obecný
úrad v podvečer 26 . decembra
2009 (na Štefana), tak ako každý
rok v tomto období,   tradičný
Vianočný koncert v Rímsko-katolíckom kostole v Haliči. Kostol,
zahalený do  sviatočného  oparu a
nálady, ožil vystúpením ženského
speváckeho kvarteta Harmony
z Veľkého Krtíša. Na koncert zavítalo mnoho občanov. Všetkých
prítomných privítal starosta obce
p.  Rehanek.  Po úvodnom predstavení a privítaní p. Šimonovej,
vedúcej kvarteta, sa   začali
rozliehať nádherné tóny a melódie
slovenských a zahraničných

Fašiangy
V posledný fašiangový
víkend pred popolcovou stredou
13. a 14. februára 2010 zorganizoval obecný úrad v spolupráci s Haličským občianskym
združením fašiangový sprievod obcou a karneval pre deti.
Fašiangové obdobie od Troch
kráľov po Popolcovú stredu bolo
v minulosti vyplnené najmä svadbami a zábavami. Posledná zábava sa v utorok skončila o polnoci,
kedy „pochovali basu“, pretože
v čase predveľkonočného pôstu
sa žiadne zábavy nekonali. V poslednom období sa aspoň časť
fašiangových tradícií zachováva
vďaka dedinskej skupine Haličan.
Každý rok sa koná fašiangový  
sprievod obcou, v ktorom sa
tento rok okrem skupiny Haličan
zúčastnilo aj viacero masiek
a občanov. Pri prechádzaní de-

SPRAVODAJSTVO 		
piesní a kolied,
ktoré ozvláštnili
piesne, ktorých
autorkou
je
p. Šimonová.
Klavírny doprovod podčiarkol
krásne melódie
piesní. Striedali
sa bloky piesní,
s príjemnými
vianočnými
slovami
p.
Šimonovej.
Účinkujúci
sa
postarali o silný zážitok, ktorý
posilnil a predĺžil atmosféru
vianočného obdobia. Po odznení
poslednej skladby a   dlhotrvajúcom potlesku sa starosta obce  
poďakoval
účinkujúcim
so
želaním, že sa určite v budúcdinou boli počastovaní   a obdarení výslužkou v hostinci Pod
gaštanom, Zbrojnici a viacerými
obyvateľmi obce. Keď vyšiel
gazda alebo gazdiná z domu,
fašiangovníci sa zastavili, boli
pohostení pálenkou, ponúknutí
koláčmi a niečo im položili aj do
vozíka. Za to gazdinú a gazdu
povykrúcali v tanci. Po ukončení
sprievodu sa účastníci sprievodu
občerstvili a zabavili v malej sále
kultúrneho domu. V nedeľné popoludnie  14. februára sa uskutočnil
vo fašiangovo vyzdobenej veľkej
sále kultúrneho domu detský
karneval. Deti poobliekané do
najrôznejších masiek netrpezlivo
očakávali, čo sa bude diať. Celým
programom ich sprevádzala Lucka
Horváthová. Členovia Haličského
občianskeho združenia pripravili
rôzne súťaže pre deti, a výhercov
aj ocenili. Okrem súťaženia sa
neustále tancovalo. Do tanca hrala hudba, sprevádzaná farebným

nosti stretneme a zaželal všetkým
prítomným príjemné prežitie
najkrajších sviatkov v roku.
Výťažok z koncertu bol poukázaný na účet Nemocnice Ladislava Dérera v Bratislave.
E. Bánovská
osvetlením,    ktoré mali na starosti p. učitelia Galád a Kokavec.
Po súťažiach bolo vybraných
a ocenených 10 „najkrajších“
masiek, lebo každá maska bola
krásna. Ostatným neoceneným
maskám
boli
porozdávané  
časopisy, omaľovánky a drobné
sladkosti. Deti sa v priebehu karnevalu, aby nabrali sily, občerstvili
pripraveným ovocným čajom
a závinmi. Ceny a občerstvenie
sponzorsky venovali Mediapress
Lučenec, Pekáreň Halič p. Vetrák,
Pekáreň Superpek p. Kučerová,
Kvetinárstvo p. Klimentová,
Kvetinársvo p. Kozová, Rozličný
tovar p. Ružinská, Rozličný tovar
p. Žiaková   a Kaderníctvo Maja  
p. Luptáková, za čo im ďakujeme.
Na záver predovšetkým ďakujeme
všetkým maskám a dúfame, že
každé detské srdiečko odchádzalo
z karnevalu spokojné a s túžbou
prísť o rok zas.
E. Bánovská
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Fašiangový sprievod

Zamyslenie
Milé dámy, vážení páni,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám.
Dnes z  médií počúvam, že žijeme
v hektickom, búrlivom čase. Ja
to skôr vnímam tak, že súčasná
doba je doba, v ktorej sa strácajú
základné ľudské hodnoty a nahrádza ich vnímanie len svojich potrieb. Žijeme len raz a je dôležité
pochopiť, že je prvoradé zachovať
si ľudskú dôstojnosť. Človek
pre svoju realizáciu   potrebuje
priestor, je úžasné ak každý jednotlivec takýto priestor má, má
svoj domov, rodinu, priateľov,
príbuzných, blízkych ľudí, ktorí
spolu vytvárajú spoločnosť, alebo
jednoducho povedané, ak vie, že
niekam patrí a niekoho má. Dúfam, že moje riadky pochopia
mladé dámy, matky, staré mamy,
otcovia, ktorí odchádzajú na
týždňové – dvojtýždňové turnusy
za prácou, odchádzajú s úzkosťou
a vracajú sa s pocitom, vraciam
sa domov. Domov - priestor, kde
patrím a sú tu moje deti, manžel/
ka, rodičia. Pracujem v obecnom
zastupiteľstve od roku 2007, ako
poslankyňa, členka ekonomickej
komisie.  Pristupovala som  a budem pristupovať k úlohám s maxi-
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Fašiangový karneval v kultúrnom dome

málnou zodpovednosťou a snahou
zabezpečiť prospech občanov bez
rozdielu, tým chcem povedať
rovnocenne – nestranne. Nie,
nebudem teraz písať podrobný
rozpis s kalkuláciou nákladov na
vynaložený výkon, teda prínos
pre občana, teraz len poviem, že
obecný rozpočet je súčet príjmu a
súčet výdaja, teda obrazne povedané, môžeme si dovoliť to, na
čo máme. Žijeme v reálnom čase
a počujeme z médií, aké problémy
majú
obecné
zastupiteľstvá
s udržaním chodu obecných úradov, základných škôl /krátenie
podielových daní/. Obec Halič
i v tomto čase patrí k obciam,
ktorá aktívne pracuje. Vedomosť,
odbornosť, rozvážnosť sú vlastnosti podpísané pod ukončenými
stavbami v obci, či spomeniem
kanalizáciu, plynofikáciu, dom
smútku, rozsiahla rekonštrukcia
školy, športový areál, chodník,
cesty – kritizované, ale tu je tá
rozvážnosť, robiť nové asfaltové
potery tam, kde nie sú ukončené
inžinierske siete pod povrchom,
asfaltovať ulicu na ktorej býva
jedna rodina, pred ulicou,   kde
býva rodín viac? Uvedené stavby
boli realizované za účelom skvalitnenia každodenného   života

všetkých občanov. Áno, súhlasím,
že  každý  má vlastný názor a nemusí súhlasiť s ostatnými. Dočítala
som sa názor „uspal obec“ pána
autora o vyššie uvedených   aktivitách   obce z novozriadeného
časopisu v článku „Prečo som
sa stal nežiaducim občanom
Haliče“ a musím konštatovať, že
prinajmenšom odvážna kritika,
pre mňa samu otázka, rozumie
kritizujúci rozsahu kritizovanej
práce, má kritizujúci záujem naozaj o prospech občana?
Antónia Bukovenová

Nezabúdame
   Dňa 22. januára sme usporiadali
spomienkový sprievod k pomníku padlých v 2. svetovej vojne,
kde sme položili kyticu vďaky
z príležitosti 65. výročia oslobodenia obce Halič. Položením kytice,
minutou ticha a príležitostnou
básňou sme vzdali  úctu  padlým  
hrdinom. Pietneho aktu sa
zúčastnili zástupcovia obce, žiaci
základnej školy pod vedením
riaditeľa školy Mgr. D. Šimova
a jeho zástukyne PaedDr. Ľubice
Beňovej. Za SZPB bol prítomný
predseda miestnej odbočky  
p. Karol Podhradský.
B. Hochholcerová
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Prečo som sa stal nežiadúcim občanom Haliče –
reakcia na článok Jozefa Pročka
Je to už 18 rokov, čo sme sa
s p. Ďurdíkom st. a ďalšími občanmi
podieľali na vzniku Haličských zvestí.
Vždy bolo našou snahou to, aby obecné
noviny slúžili všetkým občanom, čiže
aby do novín mohol prispievať každý
občan. Uznesením poslancov obecného
zastupiteľstva, po určitých negatívnych
skúsenostiach, bolo rozhodnuté, že
v novinách sa nebudú uverejňovať
anonymné články a články kontroverzné,
kde budú bez dôkazov napádaní jednotliví
občania obce.  Po článku Jozefa Pročka
zverejneného na internete a zverejneného
v Pročkom vydávaných  novinách, ktoré
začali byť vydávané pod hlavičkou jeho
občianskeho združenia rok pred komunálnymi voľbami, mi ale neostáva
nič iné, len reagovať na jeho výmysly,   klamstvá a demagógiu. Prepáčte
mi za tieto výrazy, ale to čo dokázal
Jožo Pročko vyprodukovať vo svojom
článku sa inak nazvať nedá. Ale poďme
pekne po poriadku a konfrontujme názory pána Pročka zverejnené v jeho
novinách „Haličan“ pekne od začiatku.
Hneď v úvode svojho príspevku p. Jozef
Pročko píše, že celé sa to začalo jeho
prihlásením sa na trvalý pobyt do obce
Halič. Áno, má skoro pravdu. Nezačalo
sa to hneď, ale po niekoľkých mesiacoch jeho trvalého pobytu.   Na obecný
úrad sa   písomne obrátil Okresný súd
v Lučenci  s otázkou, ako často sa p. Jozef
Pročko zdržiava v Haliči. Pracovníčka
obce, ktorá má na starosti evidenciu
obyvateľstva, oznámila súdu, že p. Jozef
Pročko   je v obci prihlásený na trvalý
pobyt a v obci sa zdržiava   nepravidelne. Asi po týždni p.Pročko prišiel na
obecný úrad  s krikom, že to čo napísala
pracovníčka úradu a ja ako starosta obce
som podpísal, je klamstvo a vynadal
pracovníčke úradu a mne do pí..., ku..,
a kok... Tu začalo prvé nedorozumenie
s Jožom Pročkom. Druhé a najvážnejšie
nedorozumenie a vznik nepriateľstva
nielen voči mne, ale aj proti väčšine poslancov obecného zastupiteľstva vznikol
podanou žiadosťou p. Pročka o kúpu
časti námestia  a parkov obce pri soľnom
úrade a nad soľným úradom, kde sa
nachádzajú pamätníky, z toho jeden
pamätník druhej svetovej vojny. Obecné

zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Jozefa
Pročka o kúpu časti obecných parkov,
ktoré sú súčasťou námestia. Poslancami
obce bolo konštatované, že na centrálnu
časť obce bola v roku 2007 spracovaná
a poslancami obecného zastupiteľstva
schválená urbanisticko-architektonická štúdia v zmysle požiadavky schváleného územného plánu obce. Na
základe uvedeného a v zmysle „Plánu
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Halič“, obec pristúpila
k vypracovaniu projektovej dokumentácie na stavbu „Regenerácia verejnej
hmotnej infraštruktúry centra obce
Halič“. Súčasťou uvedeného projektu  je
námestie pri nákupnom stredisku, park
pri hasičskej zbrojnici, parky za domom
kultúry a pri katolíckom kostole až po
rodinný dom p. Labúna, park pri soľnom
úrade a park nad budovou bývalej základnej školy v Haliči. V čase prerokovávania  žiadosti p. Pročka už bola obecným
úradom postúpená žiadosť na MV a RR
SR Bratislava cez sprostredkovateľský
orgán sídliaci na VÚC B.Bystrica. Jednou z hlavných podmienok úspešnosti
projektu je podmienka, aby investor,
teda obec, vlastnila všetky pozemky, na
ktorých sa má stavba realizovať. Táto  
podmienka   platí   pre všetky   stavby
realizované a financované z prostriedkov EU. Poslanci pri hlasovaní zobrali
na vedomie i tú skutočnosť, že toto historické námestie patrilo vždy do majetku
obce, bolo prístupné všetkým občanom
obce a na uvedené plochy si v minulosti nenárokovala ani rodina grófa
Forgácha. Takéto rozhodnutie poslancov obecného zastupiteľstva p. Pročko
nevie stráviť. Od tej chvíle sú poslanci
a hlavne ja, jeho nepriateľmi č 1. Trikrát
sa zúčastnil na rokovaní obecného
zastupiteľstva a trikrát sa to skončilo
jeho monológom, krikom, nadávaním
na  poslancov a používaním maximálne
neslušných výrazov. Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 12.06.2009
č.uzn. E/1, bola žiadosť o kúpu časti námestia   o rozlohe 1583 m2 zamietnutá.
Žiadosť o stavbu, regeneráciu - obnovy
centra bola podľa oznámenia MV a RR
SR úspešná. Predpoklad začatia stavby je v jarných mesiacoch tohto roka.

V tejto mojej reakcii na článok Jozefa
Pročka píšem v takom poradí, ako písal
p. Pročko, svoj článok, teda skáčem od
jednej problematiky do druhej. Chcem
ale upozorniť na tú skutočnosť, že p.
Pročko vo svojom kritickom článku vždy
zdôrazňuje, že starosta obce nechcel
predať, starosta obce má dvojaký meter,
starosta obce predal nehnuteľný majetok, starosta obce schválil predaj majetku. Pán Pročko, alebo nepozná zákony,
alebo považuje všetkých občanov našej
obce za občanov menejcenných, ktorí
nevedia rozmýšľať, nepoznajú zákony
a ON môže napísať čokoľvek, obviniť
človeka z čohokoľvek, lebo keď to
povie ON, musí to byť vždy pravda.
Obec pri nakladaní s majetkom obce
(kúpa, predaj, spravovanie) musí vždy
postupovať v zmysle platných zákonov  a  
to zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, ale aj v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce. Z uvedených zákonov, ale aj Zásad hospodárenia...vyplýva, že o predaji, alebo kúpe
nehnuteľného majetku /stavby, pozemky/ vždy rozhodujú poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovaním tajným, alebo
verejným. Starosta nemá hlasovacie
právo a v zmysle prijatého uznesenia len
následne zabezpečuje vypracovanie kúpnej, resp. kúpnopredajnej zmluvy a tento
materiál predkladá na vklad do katastra
nehnuteľností. A teraz sa posuňme
k tomu, hádam najdôležitejšiemu,
k tomu čo pán Pročko verejne tvrdí a šíri
ústnym aj písomným podaním. Predaj
nehnuteľností, ktoré mu predala obec
a on ich kúpil za nehorázne vysokú
cenu. Podľa neho odkúpil pozemky, kde
sa nachádzala bývalá požiarna zbrojnica
aj spolu so stavbou zbrojnice, požiarnej
veže a dvoch garáží s požiarnou jamou,
citujem slová a tvrdenie J. Pročka za  
„780.-Sk za 1m2“. V týchto novinách
si môže každý prečítať všetky odfotené
kúpne zmluvy, kde obec Halič odpredávala svoj majetok Jozefovi Pročkovi.
     1. Prvá zmluva je z roku 2002, kde
obec odpredávala Jozefovi Pročkovi,
Jánovi Kupcovi a jeho manželke Ing.
Elene Kupcovej do bezpodielového
spoluvlastníctva kupujúcich, každému
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v ideálnej polovici, budovu bývalej
požiarnej zbrojnice aj s priľahlými
nehnuteľnosťami   spolu o výmere 605
m2 za kúpnu cenu 250 000,- Sk. Zo znaleckého posudku, vypracovaného znalcom Ing. Vladimírom Kondrlíkom vyplýva, že hodnota stavby bez pozemku
je v sume 195.000,-  Sk. Znamená to, že
pozemok o výmere 605 m2, obec menovanému odpredala za 54.500,- Sk, čo je
za 1m2 -  90,10 Sk.
2. Druhá kúpna zmluva je
z roku 2005, kde obec odpredávala
Jozefovi Pročkovi a Jánovi Kupcovi do
bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich, každému v ideálnej polovici nezastavané pozemky pri bývalej
požiarnej zbrojnici o výmere 81 m2 za
cenu 8.100,-Sk. Z uvedeného vyplýva,
že za 1m2 zaplatili 100,- Sk.
3. Tretia kúpna zmluva je
z roku 2007, kde obec odpredala Jozefovi Pročkovi pozemok, ktorý sa nachádzal na Ul. zámockej. Jednalo sa
o obecný pozemok, ktorý sa nachádzal
v strede parcely, ktorú odkúpil   Pročko
od bývalého majiteľa. Išlo o parcelu
o výmere 48 m2, ktorú obec z uvedeného dôvodu nevedela využiť a preto
ju odpredala za 4 800,- Sk, teda za 100,Sk za 1m2.
Toto je celá pravda o odpredaji
pozemkov Jozefovi Pročkovi a o cene
ktorú p. Pročko zaplatil Obci Halič. Teda
nie 780,-Sk za 1m2 ako to všade hovorí
J.Pročko.  Aj na tomto prípade si môže
občan utvoriť svoju mienku o serióznosti a pravdovravnosti Joža Pročka. Čo sa
týka pozemkov, ktoré odpredala obec
súčasným majiteľom zámku, je pravda,
že poslanci schválili odpredaj pozemkov
po 30,-SK za 1 m2. Išlo o viac menších
parciel, ktoré sa nachádzali v zámockom
areáli nad Ulicou zámockou a pod známou
gaštanovou alejou. Tu treba zdôrazniť,
že tieto parcely do roku 1990 patrili štátu
a tvorili a aj tvoria súčasť chráneného zámockého parku. Pravdivosť uvedeného
si môže každý občan overiť na obecnom
úrade. Tieto pozemky sú v zmysle územného plánu obce a v zmysle Rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky v ochrannom pásme súboru
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a na týchto pozemkoch je zákaz
akejkoľvek stavebnej činnosti. Tieto
pozemky môžu byť využívané len ako
parkové plochy. Nie sú to teda stavebné
pozemky. Musím ale upozorniť, že je

veľký rozdiel, či predávate   pozemky,
na ktorých sa môže realizovať výstavba, alebo predávate pozemok, ktorý má
vopred určenú funkciu, je pamiatkármi
chránený a je zakázané na ňom stavať.
Ďalšou veľkou témou p. Pročka je moje
ničnerobenie, zaostávanie našej obce za
ostatnými obcami /len nepovedal ktorými/. Ako, vážení občania, určite viete, že
vždy v decembrovom vydaní Haličských
zvestí vyhodnocujem volebný program,
ktorý bol prijatý a odsúhlasený poslancami OZ na roky 2007-2010. Len v krátkosti zhrniem   väčšie aktivity obce za
posledné volebné obdobie.
Rok 2007:
- Halič kanalizácia a ČOV 2.stavba.
V tomto roku sa prestavalo na stavbe
14.970.200,-Sk. Celkový RN stavby
bol vo výške 31.809.144,- Sk. Finančné
prostriedky boli získané zo zdrojov EU.
- Rekonštrukcia vodovodného potrubia
na Ul.hrčiarskej s domovými prípojkami
v objeme 2 950.000,-Sk.
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií
po realizácii kanalizácie / Ul.zelená,
23.januára, Hviezdoslavova, Krížna,
časť Ulice budovateľov, Úzka ul./ v objeme 2.300.000,-Sk.
- Vybudovanie dielne a garáže pre
nákladné vozidlo v kotolni ZŠ s MŠ
Halič
- Oplotenie časti areálu ZŠ s MŠ Halič
a športového areálu
- Výstavba detského ihriska v školskom
areáli
- Oprava domu smútku po veternej
smršti
-  Postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia
- Oprava exteriéru budovy hasičskej
zbrojnice
- Pomoc finančná aj pracovná pri
prestavbe budovy bývalej synagógy
Projekčná
príprava
stavieb  
Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
Chodník pre peších Halič – cintorín,
- Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou školy, to znamená odkúpenie týchto pozemkov od pôvodných
majiteľov.
Rok 2008:
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie na
Ul. hrnčiarskej, časť Ulice budovateľov,
oprava asfaltovej plochy na námestí
a rekonštrukcia časti Ulice športovej,
všetko v hodnote 900.000,- Sk.
- Obnova dvoch historických obecných
studní na Ul. Ľ.Štúra a pri katolíckom
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kostole v hodnote 155.000,- Sk, na to
sme získali nenávratný finančný príspevok v objeme 90.000,- Sk od Slovenskej
agentúry životného prostredia.
- Výmena svietidiel verejného osvetlenia za nové a úsporné v hodnote 50.000,Sk.
- Podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MV
a RR SR na stavbu „Rekonštrukcia
základnej školy s materskou školou
Halič- zateplenie fasády, výmena okien
a rekonštrukcia sociálnych zariadení“ vo
výške 25.252.606,74 ,- Sk, z toho 5%
zabezpečuje obec zo svojho rozpočtu.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „ Obnova priestranstva
a hmotnej infraštruktúry centrálnej časti
obce Halič.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „ Výstavba chodníka na
Ul.mieru smerom na Lučenec“.
- Pomoc finančná aj pracovná pri
prestavbe budovy bývalej synagógy.
- Výrub starých a chorých stromov na
Ul. mieru a v cintoríne
- Napojenie budovy domu kultúry na novovybudovanú kanalizáciu.
- Napojenie obecného zdravotného
strediska na novovybudovanú kanalizáciu.
- Výmena svietidiel verejného osvetlenia
za nové a úsporné.
Rok 2009 :
- Výstavba chodníka pre peších na Ul.
mieru smerom na Lučenec s rozpočtovým
nákladom  67.741,-€. Chodník bol financovaný z rozpočtu obce.
- Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v centre obce v hodnote 7.385,-€. Bezpečnostný kamerový
systém bol financovaný z rozpočtu
obce. V roku 2010 sa bude pokračovať
v rozširovaní tohto systému aj do ďalších
častí obce.
- Obnova dvoch historických obecných
studní na Ul. zelenej v hodnote 5.577,€, z toho SAŽP B.Bystrica   poskytla
nenávratný finančný príspevok vo výške
3.319,- €.
- Zakúpenie autobusu, ktorý bude
v správe obecného úradu a bude k dispozícii nielen športovcom, ale všetkým
organizáciám pôsobiacim v obci.
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie
na Ul. osloboditeľov z finančných prostriedkov obce vo výške 18.505,- €.
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v športovom areáli v objeme 3.816,- €,
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z toho 2.987,-€ poskytlo ako nenávratný
príspevok MF SR v rámci programu „
Individuálne potreby obcí“.
- Výstavba viacúčelového ihriska
v športovom areáli s umelým povrchom
pre športy- basketbal, volejbal, malý futbal, tenis, nohejbal, korčuľovanie v prípade priaznivých podmienok. Stavba bola
skolaudovaná v roku 2010 s rozpočtovým
nákladom 91.002,- € z toho Úrad vlády
SR poskytol nenávratný finančný príspevok vo výške 39.833,-€.
- Poskytnutie finančnej podpory vo výške
4.500,- € z rozpočtu obce pre evanjelickú
cirkev za účelom   ukončenia prestavby
synagógy na evanjelický kostol.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom komplexnej modernizácie verejného osvetlenia v našej obci.
Aj táto stavba by mala byť financovaná
z prostriedkov EU prostredníctvom MH
SR.
- Začatie stavby „ Rekonštrukcia
Základnej školy s materskou školou
Halič-výmena okien, zateplenie fasády
a rekonštrukcia sociálnych zariadení“.
Celkové oprávnené výdavky na stavbu
sú vo výške 881 463,30,-€.Stavba bude
ukončená v roku 2010.
- Oznámenie MV A RR SR zo dňa
23.9.2009, že naša projektová žiadosť
na stavbu „Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry   centra obce Halič“
s rozpočtovým nákladom 915.770,63 €
(27.588,505,97Sk) bola úspešná. Stavba
sa zaháji v roku 2010.
Spolu za roky 2007 – 2009, teda tri roky
volebného obdobia bol v obci Halič investovaný a prestavaný objem finančných
prostriedkov vo výške 1.878.056,00 €, t.
j. 56.578.307,- Sk.
Rok 2010:
- Predpoklad začatia stavby „Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce Halič“, s rozpočtovým nákladom
915.770,63 € (27.588,505,97Sk). Stavba
bude financovaná 95% z finančných
prostriedkov EU a 5% z prostriedkov
obce Halič
- Vybudovanie chodníka pre peších od
haličského cintorína po prvý dom na Ul.
mieru. Rozpočet stavby je cca 59.749,- €
a bude uhradený z rozpočtu obce.
- Ukončenie stavby „Rekonštrukcia
Základnej školy s materskou školou
Halič – výmena okien, zateplenie fasády
a rekonštrukcia sociálnych zariadení.
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie
a jej odvodnenie na Ul. B.S.Timravy.

- Rekonštrukcia vodovodu v centre
obce a na Ul. zámockej v hodnote cca.
100.000,- €. Finančné zdroje poskytne
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
B Bystrica.
Zriadenie
klubu
dôchodcov
s možnosťou zabezpečenia dennej hygieny v budove obecného zdravotného
strediska.
- Príprava projektovej dokumentácie –
„Rekonštrukcia zdravotného strediska –
vybudovanie domova dôchodcov v obci
Halič“.
- Predloženie   projektovej žiadosi na
MH SR za účelom získania finančných
prostriedkov z fondov EU za účelom
komplexnej rekonštrukcie verejného
osvetlenia v našej obci s rozpočtovým
nákladom vo výške 263.262,70 €.
V roku 2010 je predpoklad prestavania
finančných prostriedkov 1.169.178,00 €.
t.j. 35.22.656,- Sk. Z uvedeného vyplýva,
že posledné volebné obdobie, teda roky
2007 – 2010 sa v obci Halič prestavalo,
resp. sa prestavia 3.047.233,72 €, t.j.
91.800.963,- Sk. Toto je prehľad aktivít
obce za posledné volebné obdobie. Naše
aktivity v roku  2010 nie sú presné,  a preto tento rok budeme komplexne hodnotiť
až v mesiaci december t.r. Z uvedených
aktivít vyplýva, že naša obec spolu
s obcou Divín čerpá najviac finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov
EU a štátnych fondov v rámci okresov
Lučenec a Poltár. Je len zarážajúce
a smutné, keď občan obce ako p. Jozef
Pročko tieto výsledky znevažuje, bagatelizuje a pritom sa nehanbí používať
lož, len aby vyzdvihol seba ako spasiteľa
obce spolu so svojím novovzniknutým
občianskym združením. Ľudia sú však
všelijakí. Dokonca aj takí ktorí vidia len
seba, svoj prospech a radi iným ubližujú.
Vo svojom článku Jozef Pročko ďalej
konštatoval, že 60 % ciest je v katastrofálnom stave, ale podľa neho niektoré cesty
boli za jedno volebné obdobie vyasfaltované viackrát. Myslím,   že práve po
vybudovaní kanalizácie obec vykonala
rekonštrukciu viac ako 65 % miestnych
komunikácií, spolu  s  lokalitou  Haličstred,   ktorej miestne komunikácie boli
zrekonštruované v roku 2006. Prioritou
poslancov boli ulice, kde býva najväčší
počet občanov. Môžem ubezpečiť p.
Pročka, že na rad príde aj Ul. lipová, kde
má postavený dom, ale práve na tej ulici, Ulici zámockej a B.S.Timravy najskôr
musí byť vykonaná rekonštrukcia vodo-

vodu, aby sa zbytočne nevyhadzovali peniaze. Poslanci obce vždy svojim hlasovaním odsúhlasujú miestne komunikácie,
ktoré treba najskôr opraviť. Pritom, ako
dobrí hospodári, musia brať do úvahy aj
tú skutočnosť, či miestna komunikácia
sa nebude v najbližšej dobe rozkopávať.
Som veľmi zvedavý, ktorú ulicu -miestnu
komunikáciu obec asfaltovala v jednom
volebnom období viackrát. Určite to vie
len p. Pročko. Ja ani poslanci to nevieme.
Ale každé zavádzanie sa v predvolebnej kampani, ktorú už p. Pročko začal,
hodí. Jozef Pročko sa ďalej sťažuje, že
sa nevie dostať do telocvične základnej
školy. Podľa mojich informácií, ktoré mi
poskytol riaditeľ školy, do telocvične má
prístup každá organizácia, alebo skupina
občanov, ktorá má uzatvorenú nájomnú
zmluvu so Základnou školou a materskou školou Halič. Jozef Pročko podľa
informácií riaditeľa školy takúto zmluvu
nemá uzatvorenú, a preto by sa nemal
sťažovať. Alebo pre p. Pročka neplatia
žiadne pravidlá? Ďalšími ohováraniami J.Pročka   je,   že mu bolo zakázané
moderovať Haličský búčov, že niekto
zakázal niekomu jeho voliť za poslanca
VUC a poslanci a starosta si vyplácajú
paušálne odmeny. Prvými dvomi obvineniami sa ani nebudem zapodievať.
Len chcem pripomenúť p. Pročkovi, že
poslanci obecného zastupiteľstva nikdy
od roku 1990, keď zo zákona 369/1990
Zb. vznikli obce, neschvaľovali paušálne
odmeny starostovi obce. Bol som to práve
ja, čo som v denníku Pravda kritizoval
takúto prax na  niektorých obciach resp.
v mestách. Redaktor pravdy Š.Rimaj tento článok uverejnil asi v roku 2006. Toto
je ďalšie klamstvo nášho spoluobčana  p.
Pročka. Ale účel svätí prostriedky. Toto
všetko čo je tu napísané,  viem dokázať,
a preto som zvolil trochu tvrdší slovník.
Ale aj p. Pročko si musí uvedomiť, že je
len normálnym občanom obce, tak ako
my všetci a ako pre nás, tak aj pre neho
platia zákony. Moju reakciu na článok
Jozefa Pročka chcem ukončiť týmto:
Nie je v mojom záujme šíriť nepravdu
a nepokoj medzi občanov obce len preto,
že som starosta a možno budem chcieť
znovu kandidovať na túto funkciu. Viem
si v pokoji vypočuť aj kritické názory
občanov   na dianie v obci a snažím sa
z pripomienok poučiť. Počúvam aj názory  ľudí napr. bývalých rodákov, ktorí
už nebývajú v našej obci, ale aj občanov
z   okolitých obcí, okresov a krajov,
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prostriedkov zo štrukturálnych fondov
EU. Veď všetky investované finančné
prostriedky, ktoré sme za posledné roky
získali a bolo ich nemálo, sa investovali
do majetku obce, ktorý slúži pre potreby
všetkých občanov.Tieto výsledky hovoria o dobrej tímovej práci, ale aj o tom,
že do zveľaďovania obce sú zapojení
nielen pracovníci obecného úradu, ja
ako starosta a poslanci obce, ale aj ľudia,
ktorí majú dlhodobé skúsenosti, známosti a chcú obci pomôcť bez toho, žeby videli za tým svoj osobný prospech. Pýtam
sa, do akého majetku investuje svoje
finančné prostriedky v obci Halič p.
Pročko? Len a len do svojho súkromného
majetku. Ale na tom nie je nič zlé, veď je
súkromný podnikateľ. Na záver chcem
odkázať p. Pročkovi: Mne vôbec nevadí,
že chceš kandidovať za starostu obce,
alebo tam chceš dostať svojho človeka

a svojich poslancov za účelom, aby sa
robilo to, čo povieš Ty. Mne vadí spôsob,
akým to chceš dosiahnuť. Klamstvami,
ohováraním, slovným napádaním poslancov a mňa a podceňovaním súdnosti
väčšiny občanov obce. Ja ako starosta
obce, nechcem svoj čas venovať písaniu
článkov, ktorými budem obhajovať svoju
činnosť vo funkcii starostu. Celý svoj čas
chcem venovať tak, ako to bolo doposiaľ,
práci pre našu obec, k spokojnosti jej
väčšiny obyvateľov. Ja si nepotrebujem
robiť volebnú kampaň preto, lebo som si
ju začal robiť  hneď prvý deň po mojom
zvolení za starostu obce svojou prácou.
Výsledky mojej práce a práce poslancov
nech posúdia občania v komunálnych
voľbách.
V. Rehanek

veľmi  krátky čas, ale kto ich nemá, ten
musí rozmýšľať,   čo opraví ako prvé  
a každý rok pokračuje na ďalšej oprave.
Bývam v obci Halič 19 ro- Takto postupuje po schodíkoch aj naša
kov. Poslankyňou som necelých 12 obec. Keby občania chodili na verejné
rokov. Počas týchto rokov sa v obci obecné zastupiteľstvá, tak by si urobili
udialo veľa zmien, ktoré možno každý lepší obraz o situácií v obci, že starosobčan ani nevníma, lebo   sa už berú tovi a   poslancom   nie je ľahostajný
ako samozrejmé, napr. čistička od- život v obci, pochopili by,  napr.  prečo
pad. vôd, kanalizácia, plynofikácia, sú niektoré ulice už opravené a niekoprava niektorých ciest, rekonštrukcia toré budú opravené až po rekonštrukcií
ZŠ, rekonštrukcia DS, vybudovanie námestia, lebo by sa zbytočne 2-krát
viacúčelového ihriska, chodníka pre rozkopávali. Často sa stáva, že niektorí
peších na Ul. mieru, rekonštrukcia ľudia počujú jednu informáciu z OZ
kultúrneho domu, zdravotného stredis- odtrhnutú z   kontextu, pretvoria si ju
ka a iné. Niekto si myslí, že   je to   podľa seba, poprípade ju spoja s inou
málo, že   je to   nič.   Vždy sa v obci informáciou, vzíde z toho informáopravovalo  toľko, na čo boli peniaze, cia, ktorá sa dostane medzi   ľudí ako
aby obec nebola veľmi zadlžená, ale zaručená správa, ktorá je mylná, neaby išla dopredu. Keď prišla možnosť pravdivá. Ľudí to dezorientuje a nevečerpať peniaze z európskych fondov, dia, komu alebo čomu majú veriť. A
tak sa zvažovalo, či bude obec schop- poslanci sa potom len čudujú, lebo na
ná prispieť 5% z vlastných zdrojov   OZ to vôbec tak nebolo podané. „Napr.
ako spoluúčastníčka a ak áno, tak  pán medzi  ľuďmi  kolujú informácie , že
starosta sa snažil podávať projekty aerobik by mal byť v telocvični zaa vybavovať ich (čo nebolo vždy ľahké), darmo, lebo ženy tam nič zlé nerobia.
len aby ich čo najviac bolo  úspešných. No  nájom telocvične je pre všetkých
Cestujem občas po   celom Slovensku rovnaký, či sú to volejbalisti,  aerobik,
a pozorujem aj iné obce a myslím si, že a iní športovci – elektrickú energiu a  
tá naša je na tom, v porovnaní s inými, teplo potrebujú   jedni aj druhí a ZŠ
na veľmi dobrej úrovni. Netvrdím, že   ich musí  zaplatiť  zo svojho rozpočtu  
nemôže byť ešte lepšia. Myslím si, že s a sama ledva prežíva.“ A takýchto
údržbou obce  je to ako s domom. Kto prípadov je strašne veľa.   Každý
má peniaze, vie si celý dom opraviť  za človek  má na problém iný názor. Po-

slanci sú  len ľudia a často rozhodujú
o dôležitých veciach, možno nie vždy
rozhodnú tak, aby to vyhovovalo
úplne   všetkým, ale to je jednoducho
nemožné, lebo 100 ľudí- 100 názorov.  
Bolo by dobré,   keď niečo neoverené  
počujeme, alebo s niečím nie sme
spokojní, overiť si či je to naozaj tak a  
radšej sa  prísť informovať o situácií,
prípadne navrhnúť riešenie a nie iba
kritizovať a ohovárať ako sa v obci  
nič nerobí.  Myslím si, že keď je vôľa,
riešenie sa vždy nájde. A vôľa   vždy
bola. OZ sa zaoberalo každým problémom, sťažnosťou, návrhom, ktoré boli
podané na OZ. Ale je niekedy ťažko
komunikovať s človekom, ktorý má
určitý  problém,  ale  je presvedčený,
že len ten jeho názor na riešenie je
najlepší a často si ani nechce vypočuť
názor iného, a s iným riešením ako je
jeho, ani nepočíta. Najnovšie praktiky
typu „bumerang“ nikam nevedú, iba ak
k vytvoreniu dvoch táborov. A to nikto
nechce. Ak sa máme ako obec posunúť
dopredu, treba sa lepšie počúvať(aby
sme pochopili súvislosti), snažiť sa
spolupracovať a otvorene komunikovať
medzi sebou, vážiť si človek človeka,
zbytočne si neubližovať, veď každému
z nás ide o jednu  vec - o blaho našej
obce a ľudí žijúcich v nej.

ktorí navštevujú našu obec aj preto, že
p. Pročko ako podnikateľ a majiteľ,
naozaj robí dobrú pizzu a ponúka kvalitné služby. Ja sám odporúčam mojím
známym, ktorých mám po celom Slovensku, aby navštívili pizériu  J. Pročka.
V drvivej väčšine sa však stretávam
len s pozitívnym hodnotením našej
obce, ktorá patrí medzi najčistejšie
a najupravenejšie aj vďaka pracovníkom  
na aktivačnej  činnosti. Naša obec patrí
medzi najviac sa rozvíjajúce aj   vďaka
tomu, že sme schopní čerpať finančné
prostriedky z fondov EU, štátnych fondov, ale aj viacročnému dobrému hospodáreniu s finančnými prostriedkami
obce, o čom svedčí aj vytvorený rezervný
fond obce. Viacerí starostovia obcí, ktoré
sú veľkosťou podobné našej obci, alebo aj väčšie, sa k nám chodia poradiť,
hlavne čo sa týka čerpania finančných

Obec očami poslankyne

Mgr. Mária Fajčíková
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Postrehy občana neposlanca
Slovo je podľa mňa
jeden vzácny poklad. Slovom
sa dá pochváliť, poďakovať,
povzbudiť... ale aj ublížiť. Slovom
môžeme manipulovať, narábať
ako vieme a chceme. Hlasno,
krikom, potichučky... Svojím
článkom chcem zareagovať na
niektoré nesprávne tvrdenia Mgr.
Joža Pročka v občasníku HOZ
Haličan. Ako občan a člen komisie
školstva, kultúry a športu sa
pravidelne zúčastňujem na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Zasadnutia sa konajú pravidelne
s pripraveným programom, ktorý
sa vždy týka záujmov obce ako
takej, občanov obce ako i činnosti
v obci fungujúcich organizácií.
Starosta i poslanci riešia veci
s rozvahou, konštruktívne a tak,
aby zadosťučinili obci a uspokojili záujmy väčšiny občanov. Takmer na každom zasadnutí sa riešia
investičné programy, z ktorých
mnohé sú pred dokončením alebo
sa rozbiehajú. Nakoniec, kto chodí
s otvorenými očami, má možnosť
tieto zmeny v obci pozorovať.
Môžeme sa o tom presvedčiť
i na internetovej stránke obce či
dočítať v obecnom občasníku.
Nazdávam sa, že prehnal i čo sa
týka stavu komunikácií v obci,
pretože neobstojí tvrdenie, že 60
% komunikácií je v nevyhovujúcom či dokonca   katastrofálnom
stave, je to skôr naopak. Reagujem tiež na kritiku sprístupnenia
telocvične základnej školy, pretože
nepoznám školu v okolí a v meste
Lučenec, ktorá by bola sprístupnená verejnosti v ktoromkoľvek
čase. Možná je dohoda s vedením
školy, čo sa týka tréningov alebo

Ulica zámocká, objekt J. P. (vodu káže, víno pije)
iných aktivít. Nuž ako nestranný
pozorovateľ rokovaní obecného
zastupiteľstva presvedčivo tvrdím,
že sú plodné a vecné, neobstojí
tvrdenie Mgr. J. Pročka, že pán
starosta dokonale uspal obec a darí
sa mu v presadzovaní latentnej
politiky mŕtveho chrobáka. Naozaj sa nič neurobilo? Čo také už
vidieť za Haličským občianskym
združením? To však už nechám na
posúdenie občanom našej obce.
Milan Rapčan

Kto je obec?
Dotkol sa ma článok
v občasníku Haličan, ktorým
pisateľ posudzuje obec jednostranne podľa toho, že si náš
občan musí platiť za využívanie
viacúčelového
ihriska
–
športového areálu. Súhlasím
s tým, že je to náš majetok, ale
pisateľ by si mal uvedomiť, koľkí
občania našej obce budú športový
areál využívať. Dane platíme
všetci, starí či mladí, no športovať

naozaj nebudeme všetci. Občania
stredného i staršieho veku sa
však radi prídu pozrieť na tých
mladých ľudí, ktorí nebudú sedieť
v krčmách, ale sa budú venovať
športu. Myslím si, že to poslanci
zvážili, hospodár nie je tam nato,
aby skúmal, či ide o Haličana alebo nie, nakoniec ani futbalisti nie
sú len z našej obce. Je smutné, že
občan svojej obce takto jednostranne posudzuje a nevidí resp.
nechce vidieť reálny obraz dnešnej
obce v porovnaní s minulosťou.
Možno preto, že sa prisťahoval
už do napredujúcej obce, ktorej
vývoj nestagnuje, ako si niektorí
myslia. My skôr narodení i tí vzdialení rodáci, ktorí prichádzajú
do svojho rodiska len sporadicky,
najobjektívnejšie
dokážeme
porovnať, ako sa obec zmenila.
B. Hochholcerová
Je našou povinnosťou ovládnuť svoj
charakter... Náležite podľa toho žiť je
naše veľkolepé umelecké dielo. Všetky
ostatné veci, vládnuť, hromadiť poklady, stavať, sú prinajväčšom drobné prídavky a rekvizity.
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Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 12. riadneho zasadnutia OZ konaného
dňa 11. 12. 2009
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:

trol v zmysle schváleného plánu
činnosti hlavného kontrolóra na
rok 2010.

D/ Nesúhlasí:
1. S prenájmom priestorov v budove bývalej materskej školy pre
Violu Váradiovú.

Uznesenia
z 1. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
15. 01. 2010

1. Návrh programového rozpočtu
obce Halič na roky 2011 a 2012.
2. Informácie z komisií: ekonomickej a obchodu, dopravy a cest.
ruchu.
3. Návrh programového rozpočtu
ZŠ s MŠ Halič.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

B/ Schvaľuje:

A/ Berie na vedomie:

1. Zmenený rozpočet obce
k 11.12.2009 v príjmovej časti
o + 903.455,- € a vo výdavkovej
časti o + 856.009,- €, rozpočet
celkom činí v príjmovej časti
1.941.846,- € a vo výdavkovej
časti 1.382.218,- €.
2. Programový rozpočet obce
Halič na rok 2010, príjmy vo
výške 1.782.275,- € a výdavky
vo výške  1.284.420,- €.
3. Programový rozpočet ZŠ s
MŠ Halič na rok 2010, príjmy vo
výške 17.260,- € a výdavky vo
výške  515.115,- €.
4. VZN obce Halič č.7/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území
obce Halič.
5. Dotatok č.1 k VZN obce Halič
1/2009 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby.
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na rok 2010.
7. Štvrťročné odmeny pre starostu
obce vo výške 38,33 %, zástupcu
starostu 23,33 % a hlavného kontrolóra 22,78 %.
8.
Finančné
prostriedky
z rozpočtu obce vo výške 1.779,€ / 54.196,67 Sk na montáž kamier, ktoré budú umiestnené na
viacúčelovom ihrisku.

1. Správu o činnosti TJ Slovan
Halič za rok 2009.
2. Informácie z komisií: ekonomickej, komisie školstva, kultúry
a športu a sociálnej komisie.
3. Sťažnosť p. Béreša ohľadom
zlého stavu cesty k jeho domu na
Ul. hrnčiarskej.
4. Sťažnosť p. Jozefa Beňovského
ohľadom poškodenej cesty ku
garážam.

C/ Poveruje:

1. Ing. Hujovú vykonaním kon-

B/ Súhlasí:
1. S časovým harmonogramom
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva v roku 2010.

C/ Schvaľuje:
1. Zmluvu č. 1 O nájme a podnájme nebytových priestorov
uzatvorenú podľa ustanovení
zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov   medzi
Obcou Halič   a OZ TJ Slovan
Halič.
2. Odpredaj novovzniknutých
parciel, vymedzených GP č.
35133899-88/2009 a to č. parcely KN-C 848/14 o výmere 315
m2 a parcelu 848/15 o výmere 16
m² , spolu 331 m2. Uvedené parcely sú vo vlastníctve Obce Halič
a užívajú ich vlastníci uvedení na
LV č. 421 a to: Štefan Adamec,
Čiližská č. 5003/10, Bratislava

- Vrakuňa, Viliam Tesař Ing.,
Rúbanisko II/42, Lučenec, Mária
Lehotská, r. Tesařová, Tatranská
č. 14, Žilina, Jozef Tesař, Továrenská č. 27, Lučenec, Anna
Klindová, r. Adamcová, Znievska
č.12, Bratislava, Peter Adamec,
Bayview 238, Pincourt, Kanada.
Zo spoločnej výmery uvedených
parciel bude odpočítaných 108
m2 t.j. výmera novovzniknutej
parcely KN-C 62/5 o výmere
108 m2, ktorú užíva obec Halič
a ktorá vznikla z parcely KN-C č.
62 – záhrada a ktorej majiteľmi
sú Štefan   Adamec, Čiližská č.
5003/10, Bratislava - Vrakuňa,
Viliam Tesař Ing., Rúbanisko
II/42, Lučenec, Mária Lehotská,r.
Tesařová, Tatranská č. 14, Žilina,
Jozef Tesař, Továrenská č. 27,
Lučenec, Anna K lindová, r.  
Adamcová, Znievska č.12, Bratislava, Peter Adamec, Bayview
238, Pincourt, Kanada.Uvedené
parcely KN-C 848/14 a KN-C
848/15 po odpočítaní výmery
parcelného čísla 62/5, spolu
o výmere 223 m2 odpredáva
obec kupujúcim za cenu 11,6 € /
m² , t.j. spolu za 2.586,80 €.
3. Milana Rapčana za hospodára
viacúčelového ihriska a za dopravného referenta obecného
autobusu.

D/ Volí:
1.Karola Podhradského, Ul. Ľ.
Štúra 245/27, Halič a Pavla Adamíka, Ul. mieru 505/ 61A , Halič
za prísediacich Okresného súdu
Lučenec, kde budú zastupovať
Obec Halič.

E/ Ruší:
1. Uznesenie B/4 zo dňa 12. 11.
2009.

Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
12. 02. 2010

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:

1. Vyhodnotenie rozpočtu obce
Halič za rok 2009.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ
s MŠ Halič za rok 2009.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Halič za rok 2009.
4. Informácie o výsledku verejného obstarávania dodávateľa
stavby Regenerácia verejnej
hmotnej infraštruktúry centra
obce Halič.
5. Informácie z komisií: ekonomickej, komisie verejného poriadku a komisie školstva, kultúry
a športu.
6. Správu o kontrolnej činnosti
za rok 2009 prednesenú Ing. Editou Hujovou.
7. Dve možnosti firmy Svoma
na vybudovanie miestnej komunikácie Ulice úzkej.
8. Žiadosť n.o. Jožo Pročko
deťom o oslobodenie od dane
z nehnuteľností.

B/ Súhlasí:
1. Aby sa v prípade, že ObZ
TJ Slovan Halič nepodpíše nájomnú zmluvu medzi Obcou
Halič a ObZ TJ Slovan Halič,
pozastavilo jeho financovanie
obcou.

C/ Schvaľuje:
1. Schodok rozpočtu Obce Halič
k 31.12.2009 vo výške – 62.982,0
€a jeho vysporiadanie vyrovnaním z prebytku rozpočtov
minulých rokov.
2. Záverečný účet obce Halič za
rok 2009 bez výhrad.
3. Cenu za odpredaj palivového
dreva z prebytočného majetku
obce vo výške 23,0 €/m³.

D/ Ruší:
1. Uznesenie B/5 zo dňa 08. 04.
1993.
=======================
Múdri ľudia hovoria, pretože
majú čo povedať. Hlúpi preto,
lebo by chceli niečo povedať.
(latinské citáty)
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Úspech, ktorý potešil
Európa v škole je medzinárodným projektom spojeným so
súťažou. Súťaž je postupová a je
určená deťom a mládeži vo veku
6 – 19 rokov. Gestormi projektu sú
medzinárodné organizácie: Rada
Európy, Európsky parlament,
Komisia Európskej únie a Európsky kultúrny fond. V Slovenskej
republike projekt podporuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Motto 57. ročníka súťaže  
Európa v škole v školskom roku
2009/2010: „Môže existovať ostrov blahobytu v mori chudoby?
Sme na jednej lodi.“   je príspevkom projektu k Európskemu
roku proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu. Témou pre 1. stupeň ZŠ
bola slovenská ľudová rozprávka
„O troch grošoch“. Rozprávka
je veľmi aktuálna aj dnes, dáva
návod ako rozumne hospodáriť
s peniazmi a učí nás najmä láske,
zodpovednosti, úcte a iným cnostiam. Z jedného groša máme žiť v
prítomnosti , druhý groš je splácanie lásky svojim rodičom, ktorí
nás vychovali a tretí je pôžička
pre naše deti, investovanie do ich
výchovy, vzdelania. Táto téma
bola priblížená žiakom aj v našej
ZŠ na hodinách literárnej výchovy a čítania. Téma ich oslovila,
zaujala a nasledoval čas nápadov,
príprav, vyberanie techniky až
po samotnú realizáciu. Boli sme
milo prekvapení tohtoročnou bohatou účasťou súťažiacich. Do
celoslovenského kola v tomto
školskom roku postúpili z obvodového kola, ktoré sa konalo
v Lučenci, dve literárne práce: 1.
miesto obsadila báseň P. P. Hlivku
a 2. miesto D. Svoradovej obidve
práce zo 6. A triedy pod vedením

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
p. uč. Kováčikovej a  tri výtvarné
práce: 1. miesto kolektívna práca
F. Hlivku, R. Koristeka, N. Haranzovej zo 4. A triedy, 2. miesto z II.
stupňa postúpila práca A. Berkyho
zo špeciálnej triedy   a 3. miesto
kolektívna práca P. Oláhovej, G.
Baraovej z 3. B triedy   pod vedením pani učiteliek Mgr. M.
Bernátovej, Mgr. M. Fajčíkovej
a Mgr. I. Šuranovej. Z takéhoto
úspechu máme veľkú radosť,
srdečne im blahoželáme   a prajeme veľa podobných úspechov
v ich tvorivej činnosti pod vedením svojich učiteľov a držíme
palce v ďalšom kole súťaže!
Mgr. Mária Fajčíková
PaedDr. Ľubica Beňová

Cesta srdca
Videl som chlapca kľačať pred obchodom.
Držal ruky a čakal.
Prešiel som okolo tým vchodom
a ďalej svoju cestu hľadal.
Šiel som ďalej, no tvár jeho
mal som stále pred sebou.
Spomenie si niekto na neho?
Zamyslím sa sám nad sebou.

Kráľovná
Ďaleko od áut, od vlakov,
prebýva kráľovná zázrakov,
vo svojom svete obrázkov,
s hlavou plávajúcou v oblakoch.
Pretože zábavná a vtipná je,
aj vymýšľanie vtipov hračka je.
Priatelia ju radi majú,
lebo zlé slová jej ústa nepoznajú.
Od radosti jej srdce skáče, tančí,
aj svoje kresby si do zošita tlačí.
Mame pomáha a pritom veselá je,
vždy rozdávať lásku prichystaná je.
Lebo láska je kráľovná, je to mocný
kľúč!
Všetky zlaté brány sveta jej pomôže
odomknúť.
Netreba jej majetok, ani drahé šaty,
stačí jej len všetkým dobre priať
a mať túžbu čo najlepšou sa stať.
Viktória Fajčíková

Keď srdce bolí
Každému dieťaťu je veľká beda,
keď ho postihne hlad a bieda.
A ešte ako v tom najhoršom sne
sa pod nôžkami zemička zatrasie.
Útulný príbytok zmení sa v prach,
dieťatku v očkách zrkadlí sa strach.

Nie je hladný či smädný?
Nie je mu zima?
Kľačí tam celé dni?
To nikomu nechýba?

V sekunde stratí bračeka, sestričku,
nenájde dokonca otecka, mamičku.

Chcel by mu pomôcť, ale...
Mám svoju cestu.
Aj keď musím ísť ďalej,
vraciam sa späť k tomu miestu.

Nôcka sa pomaly schyľuje,
dieťatko stále samo je.

Áno, je tam a očami prosí.
Kúpil som rožok a rukavice dal.
Odvtedy ich ten chlapec nosí,
veľkú radosť z nich mal.
Mali by sme dobré skutky robiť.
Nielen občas, ale vždy keď môžeme.
Aj nejaké to slovo stratiť.
Nikdy nevieme, ako veľmi tým
pomôžeme.

Zlomená ručička ani tak nebolí,
ako ten pocit, že pri ňom nik nestojí.

Kdeže si zloží boľavú hlavičku,
keď nemá pri sebe otecka, mamičku?
Keď úsvit prederie sa tmou,
skloní sa niekto nad hlávkou strapatou.
Pohladká, poteší dušičku,
opatrí a podá vodičku.
Nie je to otecko, mamička, brat,
no človek s dobrým srdcom – záchranár.
Dajana Svoradová

				

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ				

Fašiangy v škole

Lyžiarsky výcvikový kurz

Fašiangy, čas karnevalov,
masiek, smiechu i radosti. Tak
tomu bolo aj v našej škole. Keď
sa žiaci 1. stupňa pod vedením
svojich učiteľov v maskách zvŕtali
v karnevalovom rytme. Ceny pre
najkrajšie a najvtipnejšie masky
boli zakúpené z finančných prostriedkov rodičovského združenia.
Tanec, hudba, dobrá nálada – taký
bol náš karneval.

V
školskom
roku
2009/2010 je len jedna trieda
siedmeho ročníka, takže aj záujem o lyžiarsky výcvik bol zo
strany žiakov a ich rodičov menší.
K tomuto stavu neprispeli ani
negatívne vplyvy finančnej krízy
aj v rodinách našich siedmakov. P.
uč. Luptáková, ktorá každoročne
tento výcvik organizuje, preto
volila inú, netradičnú formu,
aby aspoň tí žiaci, ktorí majú
vzťah k lyžovaniu, mali možnosť
zdokonaliť sa v tomto peknom
zimnom športe. S intaktnými
žiakmi a ich rodičmi sa dohodla,
že za priaznivých snehových podmienok budú denne dochádzať na
Látky. Takáto možnosť sa naskytla koncom januára a žiaci v dňoch

Zrekonštruovaná budova
ZŠsMŠ a
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26. 01. - 29. 01. mali možnosť si
dosýta zalyžovať. Veľkú pomoc
nám poskytli sestričky zo Starej
Haliče - konkrétne poskytnutím
dopravy ich mikrobusom, za čo
sme im mimoriadne povďační.
Žiaci pod vedením p. uč. Luptákovej odchádzali denne o 8.°° hod.
a vracali sa okolo 16°° hod. Výcvik bol náročný aj z dôvodu silnej zimy a novonapadnutého snehu. O svah sa prevádzkovatelia
denne starali a ceny vlekov boli
prijateľné. Žiaci výborne zvládli
techniku lyžovania, prežili zaujímavú formu výučby v prírode a
mali z nej radosť. Aj v budúcnosti
je takáto forma zabezpečenia
lyžiarskeho výcviku veľmi reálna a to z dôvodu nízkeho počtu
detí, ktorí majú o výcvik záujem
a podstatne nižších finančných
výdavkov spätých s výcvikom.
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Výsledky 1. ročníka súťaže “Haličský Štoplík Hany Ponickej“
Miestny odbor Matice slovenskej a Základná
škola s materskou školou v Haliči na počesť Hany
Ponickej, našej rodáčky, spisovateľky, slovenskej
prozaičky, prekladateľky, publicistky a autorky literatúry pre deti a mládež   uskutočnila 9. decembra
2009 1. ročník literárno-výtvarnej súťaže „Haličský
Štoplík Hany Ponickej“. Poslaním tejto súťaže je
podporovať, rozvíjať a prezentovať mladé talenty v prednese poézie a prózy, zhodnotiť a oceniť
najlepšie výtvarné práce. Porota v zložení: p. B.
Hochholcerová, p. Mgr. J. Kováčiková, p. Mgr. D.
Jezný a p. Moravčík vyhodnotila najlepších žiakov:

2. KATEGÓRIA

1. KATEGÓRIA

Najlepší žiaci boli odmenení diplomami, malými
vecnými cenami. Srdečne im blahoželáme a prajeme  
veľa nových tvorivých nápadov do 2. ročníka tejto
súťaže.
PaedDr. Ľ. Beňová

1. miesto
2. miesto
3. miesto
   

Peter Gembec
Dominika Belková
Vivien Diškanová
Samuel Gonda

4. A
3. A
2. A
2. A

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Dajana Svoradová
6. A
Alexandra Šuľajová 5. A
Adrián Lalík             5. A

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Špeciálna trieda 1. - 4. roč. Strom
slovenských múdrostí
1. B trieda
Štoplík
4. A trieda
Cesta časom
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Tešíme sa na jar!
     Opäť je tu jar. Jedno z najkrajších
ročných období, ktoré sa považuje
za zrod nového života. Príroda sa
zobúdza, rodia sa mláďatká, ľudia
sú plní optimizmu a majú veľa
nových nápadov. Aj v našej materskej škole je to tak. Deti sa tešia
príchodu jari a na nové nápady
svojich pani učiteliek. Školský
rok 2009/2010 bol pre nás plný
nových zmien a začiatkov. Naplno sme začali pracovať podľa
nového školského vzdelávacieho
programu, ktorý sme nazvali.
„Zdravkom.“ Z neho čerpáme
výchové ciele a vzdelávame naše
deti, vedieme ich k zdravému spôsobu života, k prírode a hrdosti
k svojej vlasti a obci. „Zdravko“
nie je len školský dokument,
ale aj náš „maskot“ , ktorý bdie
a stráži našu MŠ vo dne i  v noci.
Po príchode do našej MŠ vás
privíta s košíkom ovocia a predstaví šikovné ruky našich detí.
Deti poznávajú aj svoju dedinu
Halič. Chodievame na vychádzky

Vít Ilek (25. 6. 1925 –
11. 12. 2009)
náš rodák dopísal svoju poslednú marginálku
Sobotienka ide. Už sa s ňou
nestretnem.
Frajerôčky štyri, kdeže ste? Čo ja
viem.
Cesta zarúbaná. Po nej už pôjdu
iní.
Tou cestou krížovou peknučkej
domoviny.
		
V
haličskej
matrike
zapísaný
ako
Víťazoslav
Ilek, narodený 26. júna 1925

okolo jej významných budov ako
sú: kultúrny dom, synagóga, kostol a iné. Spolu s „Historkom“
si deti zhotovili nástenku, na
ktorej okrem výtvarných prác sú
aj obrázky týchto budov Haliče.
Naše deti radi chodia do MŠ,
radi spoznávajú nové veci, hravou formou sa učia a vzdelávajú,
získavajú poznatky z prírody, zo
spoločenského prostredia, kultúry.
To svedčí aj o tom, že úspešne
zvládli zápis do 1. ročníka ZŠ.

Navštívili sme aj knižnicu, kde
nám pani Veselovská pripravila zaujímavé knihy, prečítala
príbeh o zvieratkách a zahádala
si s našimi deťmi hádanky. A čo
nás ešte čaká? Sviatky Veľkej
noci, Deň matiek, Deň detí,
športová olympiáda a rozlúčka
s predškolákmi. Na záver vám
s našimi deťmi želáme peknú
Veľkú noc, dievčatám veľa vody
a chlapcom bohatú oblievačku.

rodičom Anne Ilekovej, rodenej
Urikovičovej a Júliusovi Ilekovi.
Neskôr oficiálne krstné meno mu
rodičia zmenili na kratšie Vít.
Svoje detstvo až do roku 1938
prežíval v Haliči, kedy sa rodina,
vzhľadom na neblahé politické
udalosti, musela odsťahovať na
Moravu. Študentské roky  strávil
na Morave a v roku 1945 maturoval na Obchodnej akadémii
v Třebíči. Počas svojho aktívneho života najviac času venoval
písaniu ako novinár, redaktor
a spisovateľ. Pôsobil v Lidových
novinách v Brne, Olomouci a nakoniec v Bratislave, kde sa natrvalo usadil. Najdlhšie pôsobil v  

Československej televízii a v rozhlase ako dramaturg, textár básnik,
redaktor; rozhlasový redaktor a
spisovateľ. Najznámejším sa  stal
ako textár populárnych piesní a ku
koncu života ako glosár – svojimi marginálkami. Čo je pre nás
Haličanov ale najvzácnejšie, že sa
ku svojej rodnej Haliči vždy s láskou hlásil. Ako častý dopisovateľ
HZ sa so svojimi spomienkami
zo svojho najkrajšieho obdobia detstva   podelil   so súčasníkmi,
pričom si nezabudol všímať aj
zmeny, ktoré sa za tú dobu udiali.
Pri listovaní HZ   som   bola   dojatá   s akou   láskou, humorom,
ale i znalosťou vecí si na udalos-

S. Chebeňová a uč. MŠ
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ti spred niekoľkých desaťročí
spomínal. Vždy ma dojímala aj
jeho nekonečná láska k svojej
mamičke, ktorú si každý v Haliči
vážil, najmä pre jej vynikajúce
umenie vyčariť tie najchutnejšie
a najkrajšie zákusky. Verím, že
evergreeny Víta Ileka – „Pod
Akropolou“, „Nič krajšieho nepoznám“, „Ja dávno, ešte malá“,

Mgr. Bohumil Outrata
v zozname národných
autorít ČR
Do zoznamu národných
autorít ČR v pražskej Národnej
knižnici v roku 2009, pribudlo
i meno nášho rodáka a súčasného
dopisovateľa HZ. Pod menom
Outrata Bohumil nachádzame
síce krátky zápis, ale čo je
najdôležitejšie, že je tam uvedené, že sa narodil v našej Haliči.
V tomto krátkom zápise je uvedený ako pedagóg, autor vlastivedných kníh farský a obecný kronikár v Nezamysliciach

Prvé kino v Haliči
    Blížili sa Veľkonočné sviatky.
Bolo to asi v roku 1934 – 1935,
pretože som ešte nechodil do
školy. Moja mamička sa rozhodla, že k môjmu sviatočnému
oblečeniu, bude treba kúpiť i
nové topánočky. Mali to byť tie
biele sandáliky, ktoré sa jej tak
veľmi páčili. Boli vyložené vo
veľkom výklade novej predajne  
obuvi u Baťu. Táto predajňa bola
len nedávno postavená na prvej
ulici a vzbudzovala nemalý záujem Haličanov, pretože na tú dobu
mala neobvyklý tvar a dokonca
bola poschodová. V dolnej časti

„Môj manžel“ a ďalšie, ktoré sa
zaradili do zlatého fondu slovenskej tanečnej a populárnej hudby,  
budú ešte dlho rozveseľovať aj
našich potomkov. Vít Ilek svojím
rozsiahlym životným dielom
právom patrí do zoznamu slovenských kultúrnych osobností.
Sme hrdí, že táto osobnosť sa
narodila v našej Haliči a že tým aj

zoznam našich osobností sa obohatil. Meno nášho rodáka ostane
navždy v pamäti nás všetkých,
ktorí sme ho poznali a postaráme
sa o to, aby sa s ním zoznámili aj
naši potomkovia – česť jeho nehynúcej pamiatke!
A. Borešová
ddd

a skautský činovník. Obšírnejší
záznam obsahuje Slovník osobností východní Moravy (Valašské
Athény) – záznam uvádzame
v plnom znení:
OUTRATA Bohumil – publicista
* 14. června 1929 Halič (Slovensko)
Studoval na gymnáziích v
Kroměříži a v Bruntále a prázdninový učitelský kurz v Olomouci.
Učil v Rudné pod Pradědem, v
Jelení, Velké Štáhli, v Rýmařově a
v Havířově. Při zaměstnání vystudoval Vyšší pedagogickou školu v
Opavě a Pedagogickou fakultu v
Ostravě. Jako důchodce začal v
Nezamyslicích psát obecní kroniku i farní kroniku, stál u zrodu
obecního zpravodaje i zpravodaje

farnosti, publikuje na stránkách
Hanáckého kalendáře a napsal
knihy Staletí života, Dřevnovice v
proměnách času, 100 let kapličky
Panny Marie u Nezamyslic, Pan
děkan, Staleté dědictví otců,
Nezamyslice a místní část Těšice
a Drobné sakrální stavby na
Prostějovsku. Od roku 1945 pracoval ve skautu a nebo v turistickém oddíle.
Za
vysoké
uznanie   celoživotnej práce na poli
výchovy a kultúry nášmu rodákovi
srdečne gratulujeme a s hrdosťou
ho zaraďujeme medzi významné
osobnosti Haliče.
A. Borešová

bola predajňa a na poschodí kompletný byt pre vedúceho predajne. Na kučeravú hlavičku s dlhými anjelskými vláskami som
dostal biely plátený klobúčik   a
už som s nechuťou cupkal vedľa
mamičky pre nové topánočky. V
tomto novom obchode som ešte
nikdy nebol. Prekvapene som
sa pozeral na veľký výklad, nad
ktorým bolo veľké „tienidlo“  
proti slnku (markíza), taká   aké
mali  len lučenecké obchody. Nad
dverami sa neozval zvonček ako u
pani Göőzovej alebo v obchode u
Švarcov, ale akosi divne zadrnčal
elektrický zvonček. Vnútrajšok
vypĺňali kovové poličky a regále
preplnené škatuľami a vystavený-

mi topánkami rôznych tvarov a
veľkostí. Pekná „pani Baťová“
(v Haliči známa len pod týmto
menom) nás s úsmevom privítala a mamičky sa hneď opýtala,
čím by mohla poslúžiť. Mňa posadili na krásnu kovovú stoličku
a namiesto rozhovoru  ma zaujali
pohyblivé obrázky na akejsi sklenenej stene (obrazovke)  drevenej
„bedničky“, ktorá stála na nízkom
stolčeku v rohu predajne. Tam
prebiehala krvavá bitka   medzi
dobre vyzbrojenými vojakmi a
malou skupinkou bosých mužov v
rozodratých nohaviciach a dlhých
košeliach s farebnými ručníkmi
omotanými okolo hlavy. Až po
niekoľkých desaťročiach som si
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uvedomil, že som vtedy sledoval
„prvé kino v Haliči“. Na obrazovke sa odohrávala jedna z bitiek
fašistickej talianskej armády proti
vtedajšiemu Habešu - 1934 (dnes
Etiópia). Po troch rokoch som
sa dostal už ako školák   do sály
Klimového hostinca, kde  bolo na

VÁŽENÍ HALIČANIA
Aj keď som z Haliče preč
dobrých štyridsať rokov, stále ma
zaujíma, čo je nové a ako sa žije
v „mojej“ rodnej dedine. Haličské
zvesti si vždy so záujmom
prečítam a mám ich snáď všetky
odložené. Internetovú stránku
obce tiež často navštevujem.
Prvé čo tu na nej uvidíte je fotografia obce. Je zarážajúce, že
podľa tohto vyobrazenia Halič
leží v „tieni“ hasičskej zbrojnice
a aby to bolo ešte zaujímavejšie
obrátenej, ako sa hovorí zadkom
na predok. Svojou žiarivou farbou
zatieni aj zámok a tvári sa ako
najdôležitejšia a najzaujímavejšia
vec v dedine. Neviem, čí to bol
nápad, ale je to slušne povedané
hrozné. To snáď nemyslíte vážne?
Čo sa týka obsahu stránky,  mohla
by byť pestrejšia a aktuálnejšia,
aj keď predpokladám, že z obecného rozpočtu je to ťažšie
realizovať... V obci je ešte jedna
internetová stránka a ešte jeden
časopis ktoré súdiac podľa obsahu nemajú s ničím a s nikým
problém. To čo som tam videla,
čítala a počula mi vyrazilo dych.
S čím začať? Haličské Občianske
Združenie – veľkolepé plány,
predsavzatia a program písaný
predvolebným perom  a to všetko
pod forgáčovským heslom o jednote. Koľkí z vás videli túto internetovú stránku? Koľkí z vás

stene zavesené veľké plátno a pomocou kľuky sa točil premietací
prístroj, ktorý na plátno prenášal
film. Zbytočne sa pýtate čo to
bolo? Pamätám si len, že tam po
ulici pobiehali akýsi muži v cylindroch a čiernych sviatočných
oblekoch a hádzali si veľké torty
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do nosov. Ja som plakal nad tým,  
že také dobroty končili na chodníku. Ostatní sa ale nehorázne rehotali. Bolo to nedávno len pred
sedemdesiatimi rokmi.
B. Outrata

Do světlé mísy měsíce
vykročila krasavice
nebyla to parádnice,
jen černá a bílá
zdobí tělo
a nápadná chocholka její čelo.
Mistr akrobat je v letu
kdo by neznal známou - čejku.
B. Outrata

Kachna divoká
Nad tmavou hladinu jazera
barevný kačer se vznes.
Neletěl za sluncem,
do neznáma se vydal
svou milou družku hledá,
kterou mu dnes
jeho sok unes.
Celou noc hlídal,
vetřelce střežil, stačila chvilička,
fŕŕŕŕ a byla pryč kačička.
B. Outrata
ju čítali? Nevidela som v diskusnom fóre ani jeden seriózny
príspevok týkajúci sa činnosti a
programu HOZ. Avšak zato toľko
jedu, špiny a ohovárania pokope
len tak hocikde neuvidíte. Na
stránke HOZ sa dozviete hlavne
o predstaviteľoch obce, susedoch
a ak máte smolu, tak aj o sebe
veci, ktoré sa tu nedajú citovať.
Tí „odvážnejší“ si tam môžu
anonymne vyliať žlč a očierniť,
koho len chcú. Takto si predstavujú   slobodu   prejavu a kritiku   prispievatelia   – znevažovať

dlhoročnú prácu jedného či viacerých spoluobčanov a urážať ich
do krvi. Slušní ľudia sa k sebe takto nesprávajú, veď tu skoro každý
každého pozná. A to všetko na internete, nech sa o tom dozvie hoci
aj celé Slovensko! Hanba na sto
rokov pretože stokrát vyslovená
lož sa stane pravdou. Mimochodom, už sme mali v tomto štáte
jednu stranu založenú pre voľbu
jedného prezidenta. Áno, scenár
HOZ mi pripadá ako urobený cez
jej kopírovací papier. Ináč je ale
internetová stránka pestrá a pre
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niekoho možno aj vtipná – a to
všetko pod taktovkou producenta,
režiséra, herca, kritika a spasiteľa
v jednej osobe. A ani kamera sa
nemusí skrývať. Na vlastné oči tu
môžete vidieť dym nad obcou! Tí
čo pália lístie a podobne, dymia,
ale smrad v dedine robí niekto
celkom iný. To čo sa za výdatnej podpory „videa z našej obce“
a   krásneho, farebného, vtipného
občasníka Haličan šíri obcou je
horšie ako rakovina. Šíri sa to in-

Hlúpy Jano
Ja som taký hlúpy Jano,
Do školy som chodil málo.
Percentá som neštudoval.
Viem len, že sto je všetko.
Päťdesiat, polka by som povedal
a šesťdesiat to je mnoho.
Počty sú aj pre Vás námaha,
strelím nech je dáka zábava.
Idem trochu za dedinu, vonku.
Vidím dym, ľudia spaľujú, či pália
samohonku?
Treba im v tom brániť- riadne
vynadať.
Nevadí, že v jarku od limbaša je sto
fliaš
a tam zas pohodené vrecia plné
plastu.
V tých našich domácnostiach veľa
chlascú!
A či azda toľko veľa fliaš
nevyhodil z domácnosti niekto
z nás?
Veď čo, obec to musí raz upratať.
Platím dane tak o čo sa mám starať.
Medzi ľuďmi, v krčme slýcham.
Máme žiť družne, nedeliť sa, držať
spolu.
Spolužitie, zábava, práca chýba
nám.
Keď sa však stretnú dvaja rôzneho
názoru,
jeden je k...., a druhý má smolu.
Dedinka v údolí, biele domčeky,
nechajte nám aspoň naše oči.

RÔZNE

ternetom a aj cestou „jedna pani
povedala“ až to zamorí a otrávi
vás – nás všetkých. Celé je to
jedna veľká šou. V takomto programe sú však vždy takí ľudia,
ktorí vedia o čo ide, takí, ktorí
tušia o čo ide, ale väčšina tých,
ktorí sú dobehnutí, podvedení a
zosmiešnení. Do ktorej skupiny
patríte? Musím však dodať, že
majster – zabávač to robí dobre –
tak ako vždy.  Zvolebnieva sa. Hovorí sa, že máme takú vládu akú si

„zaslúžime“. Haličania starajte sa
a dbajte o to, aby ste mali správu
obce v dobrých rukách. Takú, akú
si naozaj zaslúžite. Halič pre mňa
znamená stále domov, sen vrátiť
sa „na staré kolená“ domov a je
nočnou morou, kde je obecný úrad
natretý na oranžovo, v erbe pizza
a  namiesto starostu principál.
S pozdravom
Eva Psotková rodená Tureková
Košice

Poďakovanie
Ďakujem môjmu susedovi Petrovi Fajčíkovi mladšiemu za
nezištnú pomoc, ktorú mi preukázal tým, že bol a je ochotný denne
ma voziť do práce. Takých ľudí a najmä takých susedov je dnes málo.
Patrí Ti moje veľké ďakujem.
Mária Chrapanová

Správa o činnosti DHZ
za rok 2009

Po výročnej členskej
schôdzi, ktorá sa konala dňa
7.februára 2009, si členovia DHZ
vytýčili úlohy, ktoré   ich čakajú
v tomto kalendárnom roku. Prvoradou úlohou bolo dobre sa
pripraviť a zorganizovať 8. ročník
hasičskej súťaže O pohár svätého Floriána a zároveň pripraviť
družstvá mužov a žiakov na súťaže
poriadané Územným výborom
dobrovoľnej hasičskej ochrany
v Lučenci. Súťaž O pohár sv.
Floriána sa konala 10. mája 2009
na ihrisku Základnej školy s materskou školou Halič. Súťaže sa
zúčastnilo 14 družstiev, z toho 10
družstiev mužov, 2 družstvá žien
a 2 družstvá žiakov.
Umiestnenie - Muži:
1. Teplý Vrch, 2. Drženice, 3.
Revúčka, 4.   Halič, 5. Rimavské
Napísal hlúpy Jano Brezovo, 6.Lučenec, 7. Točnica,

8. Točnica – dorast, 9. Tomášovce,
10.Tuhár
Ženy: 1. Točnica, 2. Lučenec                              
Žiaci: 1. Halič, 2.  Rimavské Brezovo
Tak ako po iné roky, aj
tento rok sa súťažilo v požiarnom
útoku s dvomi pokusmi. Hoci
naše hasičské družstvo mužov
nezískalo medailu a obsadilo
nepopulárne štvrté miesto, treba
pripomenúť, že zopár mladých
chlapcov odišlo a nahradiť ich inými a zároveň ich zacvičiť, potrvá
ešte nejaký čas. Niektoré hasičské
zbory napr. Teplý vrch, Drženice
majú oveľa výkonnejšie hasičské
striekačky. Mrzí nás i slabšia
účasť na pretekoch. Po iné roky
bola účasť vyše 20 družstiev,
tento rok 14 družstiev, pozvánok
sme poslali 30. Kríza postihla
i hasičské zbory, niektoré sa rozpadli, iné nemohli prísť na preteky
z iných príčin. Uvediem niektoré
z nich - okres Lučenec: Ružiná,
Lovinobaňa, Veľká Ves, Málinec,

						
Utekáč, Podrečany, Stará Halič,
Mašková, - iné okresy: Polomka, Poniky, Vlkanová, Šálková,
Pitelová, Rimavské Zalužany.
Boli to kvalitní súperi. Aj tohto
roku sa strava varila v školskej
kuchyni ZŠ s MŠ Halič, za čo patrí poďakovanie pani kuchárkam.
Zároveň ďakujeme i Mgr. Igorovi
Kokavcovi, ktorý každoročne  
moderuje a oživuje preteky  
peknými pesničkami. Za tradičný
vynikajúci hasičský guláš, bez
ktorého by sme si preteky ani
nevedeli predstaviť, ďakujeme
pánovi Jánovi Kupcovi, Viliamovi Ďurdíkovi a Jurajovi Kostíkovi. Záverečné poďakovanie
patrí Mgr. Dušanovi Šimovovi,
riaditeľovi ZŠ s MŠ Halič za
poskytnutie ihriska, parkoviska
a priestorov na stravovanie. Dňa

ŠPORT						

13. júna sa naše družstvo mužov
v Radzovciach zúčastnilo na previerke pripravenosti hasičských
družstiev v rámci okresov
Lučenec a Poltár a obsadilo tretiu
priečku. V kategórii jednotlivca –
muži nad 35 rokov obsadil Peter
Žigo st. 1. miesto, jeho syn Peter
Žigo ml. v kategórii jednotlivca muži nad 18 rokov do 35 rokov
obsadil 3. miesto. Bohužiaľ po
týchto pretekoch sa činnosť DHZ
v našej obci skončila. Družstvo
mužov sa nezúčastnilo na
žiadnych pohárových súťažiach,
hoci prihlášky prichádzali. Súťaže
Plameň sa žiaci nezúčastnili,
hoci po minulé ročníky boli už
tradičnými účastníkmi. Žiaci mali
záujem, no nemal ich kto pripraviť
na súťaž. Do dnešného dňa neboli
vykonané ani preventívne pre-

Plánované podujatia organizované
obcou do konca roka 2010
- Turnaj v malom futbale – 24. 4. 2010
- 65. výročie skončenia 2. sv. vojny (8. 5. 1945),
položenie vencov k Pamätníku padlých v 2. sv.
vojne – 7. 5. 2010
- súťaž dobrovoľných hasičov O pohár sv. Floriána
9. 5. 2010
- Deň matiek  9. 5. 2010      
- váľanie mája 29. 5. 2010
- haličská stovka – 29. – 30. 5. 2010 - v spolupráci
s KST Sokol Halič
- Medzinárodný deň detí – filmové predstavenie
- ocenenie najlepších žiakov starostom obce – jún
- Haličské slávnosti 14. - 15. augusta 2010
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hliad-ky! Je len na škodu nášho
DHZ, ktorý po rozpade bol pred
deviatimi rokmi oživený. Teraz  
stráca dobré meno, ktoré si krvopotne vybojoval na tréningoch
a potom i na samotných súťažiach.
Má zbierka krásnych pohárov,
ktorá sa nachádza vo vestibule
KD, azda zapadnúť prachom alebo bude výstavnou skriňou našich  
hasičov,   že keď sa im chcelo
súťažiť, patrili v požiarnom útoku
k najlepším v kraji ?!!! Pevne však
verím, že naši hasiči majú v sebe
ešte toľko morálnych síl, že sa
z tejto stagnácie dostanú čím skôr
a budú opäť patriť medzi najlepšie
hasičské družstvá, a to nielen
v okrese, ale i v kraji a tú krásnu
zbierku pohárov ešte rozšíria.
O. Pivka

- volejbalový turnaj O pohár starostu obce Halič 15. 8. 2010    
- 3. výročie úmrtia spisovateľky Hany Ponickej - pietny akt pri hrobe na miestnom  cintoríne a položenie
kytíc pri pamätných tabuliach Hane Ponickej a maliarovi a lekárnikovi Tivadarovi  Kosztka – Csontvárymu - august
    
- SNP – položenie vencov k pamätníku padlých pri
soľnom úrade, v lesíku, na cintoríne  a zapálenie vatry - august
- stretnutie jubilantov v rámci Mesiaca úcty k starším
– október
- Mikulášsky večierok a filmové predstavenie pre
deti - 5. 12. 2010
  
- vianočný koncert (Rímsko-kat. kostol v Haliči) december
- Silvester, vítanie Nového roku 31. 12. 2010

Oznam
Komisia školstva kultúry
a športu pri Obecnom úrade
v Haliči organizuje dňa 24. apríla
2010 turnaj v malom futbale. Účasť
prisľúbili družstvá z Lázy, Veľkej

Vsi, Tomášoviec, zo Žiliny a dve
mužstvá z Haliče. Hrať sa bude
od 9-tej hodiny systémom 2 x 10
minút každý s každým. Rozhodcov a občerstvenie zabezpečia

organizátori. Turnaj sa odohrá na
viacúčelovom ihrisku za každého
počasia. Prvé tri družstvá dostanú
diplom a vecné ceny.
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Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2010 - 2011
mesiac
deň
zber
deň
zber

I.
6.
Č+B
20. 1.
Č+SZ

II.
3.
Č+B
17. 2.
Č+SZ

III.
3.,17.
M+Ž
31. 3.
M+SZ

IV.
14.
M+Ž
28. 4.
M+SZ

V.
12.
M+Ž
26. 5.
M+SZ

VI.
9.
M+Ž
23. 6.
M+SZ

VII.
7.
M+Ž
21. 7.
M+SZ

VIII.
4.
M+Ž
18. 8.
M+SZ

IX.
1.,15.
M+Ž
29. 9.
M+SZ

X.
13.
M+Ž
27. 10.
M+SZ

XI.
XII.
I.
II.
10.
8.
5.          2.
M+Ž
M+Ž   M+Ž   M+Ž
24. 11. 22.12.   19.1.  16.2.
M+SZ M+SZ M+SZ M+SZ

Č = čierna nálepka, platí do konca mes. február 2010 – vývoz 2x mesačne + separ. zber
B = biela nálepka, ktorá platí do konca mes. február 2010 – vývoz 1x mesačne + separ. zber
M = modrá nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marca 2010 do konca mes. február 2011 – vývoz 2x
        mesačne + separ. zber
Ž = žltá nálepka, ktorá platí od začiatku mes. marca 2010 do konca mes. februára 2011 – vývoz 1x
       mesačne + separ. zber
Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade.
Cena za žlté, modré, zelené vrece je 0,26,- € (8,- Sk).
Kuka nádoby je možné zakúpiť na obecnom úrade v cene 28,21,- € (850,- Sk).

Drahí priatelia
Hoci sme cez svätý pôst
viac ako inokedy cítili ťarchu
obety a zriekania sa istých vecí
z lásky k Pánu Bohu, predsa je
čas pôstu vždy časom radosti,
lebo práve malé obety a zriekania sa z lásky nám umožňujú
dosiahnuť naše najväčšie šťastie
– samotného Pána Boha. Práve
malé obety a prijatie kríža
v akejkoľvek podobe sú kľúčom

k nášmu šťastiu a k veľkonočnej
radosti, pretože bez objatia
kríža niet veľkonočnej radosti!
Náš Spasiteľ nám to celkom
jasne ukázal svojím umučením
a zmŕtvychvstaním. Udalosti vo
svete, v práci, v rodinnom a osobnom živote nás častokrát privádzajú k strachu a obavám. Preto ako
veľká útecha a nádej nám zaznejú
slová Zmŕtvychvstalého Krista:
„Pokoj vám, ja som to, aleluja!
Nebojte sa, aleluja!“ Apoštoli pri
pohľade na utrpenie a smrť nášho

Spasiteľa dostali strach a padli do
beznádeje. Zmŕtvychvstalý Ježiš
v jednom okamihu premenil ich
bolesť a strach na radosť a šťastie.
Len pohľad na Zmŕtvychvstalého
Krista, ktorý zvíťazil nad
hriechom a smrťou, nás môže
aj uprostred ťažkostí a trápení
života zachrániť pred strachom
a beznádejou. Vám všetkým,
drahí bratia a sestry, milostiplné
a radostné veľkonočné sviatky!
S kňazským požehnaním
Váš páter František Olach

Omše počas Veľkej noci
Dátum		
28. 3. Ne
29. 3. Po
30. 3. Ut
31. 3. St
01. 4. Št
02. 4. Pi
03. 4. So
04. 4. Ne
05. 4. Po

Slávenie			
Kvetná nedeľa
Pondelok vo Veľkom týždni
Utorok vo Veľkom týždni
Streda vo Veľkom týždni
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

Stará Halič
8.00
18.00
18.00

Halič			
9.00 a 11.00
8.00
17.00
18.00
15.00 a 17.30
19.00
9.00 a 11.00
9.00 a 11.00

Tomášovce
9.00

Ľuboreč
11.15

17.00
18.00
15.00
19.00
9.00
9.00

11.15
11.15

						

Poznámka
Musím reagovať na diskusiu, ktorá bola na výročnej schôdzi
Slovan Halič, konanej dňa 14. 3.
2010, kde padlo podozrenie na
zdravotný stav p. Rapčana, ako
i na jeho neschopnosť, skompromitovanie a vedomé okrádanie
futbalového klubu. Ak si je niekto
vedomý takéhoto skutku a má
o tom dôkaz, je jeho povinnosťou
konať. Nakoľko od 3. 9. 2009
dotyční konali len verbálne a nie
právne, tak práve toto mi zaváňa
nespoľahlivou informáciou, ktorú
majú. S úctou ku všetkým členom,
ktorí niečo vedia a nekonajú.
Jozef Turek
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Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:

Marek Koštialik

Darina Rapčanová
Mária Rapčanová
Anna Uhorkaiová
Barbora Zacharová
Anna Hanesová

Úmrtie:

Odhlásení:				
				

Erika Snopková
Sofia Snopková

Narodení:				
		

Richard Snopko
Matúš Molnár
Viktória Nátonová
Jakub Rác

Rozália Čermáková
Gejza Berky
Ondrej Kašper
Eva Kašperová
Františka Mrvová
Dušan Kamenský
Marian Rosík
Anton Žingor
Arnoštka Lacková
Marta Pračková
Irma Fábryová

Uzavreli manželstvo:
Ján Priatka a Jana Vrábeľová

				

Návšteva v knižnici
Dňa 12. marca 2010, pri
príležitosti Mesiaca knihy, zavítali do obecnej knižnice najmenší
čitatelia   – deti   materskej školy.
Viacerí z nich sa ocitli v kráľovstve
kníh po prvýkrát, no boli medzi
nimi aj deti, ktoré knižnicu aj
so svojimi rodičmi pravidelne
navštevujú. Deti si pozorne
vypočuli rozprávku o zvieratkách
a zbojníkoch a v následnom rozhovore prejavili svoje vedomosti
o živote zvierat. Že sú skutočne
pozorné a múdre, dokázali pri
hádankách a kresbách. Na záver
mali možnosť prezrieť si mnoho zaujímavých, pekne ilustroŽivot nie je ľahký pre nikoho z nás. Čo však s tým? Muvaných detských kníh. Z knižnice
odchádzali s novými zážitkami síme mať vytrvalosť a predovšetkým vieru v samých seba. Mua verím, že takéto stretnutia sa síme veriť, že sme na niečo nadaní a to niečo treba za každú
cenu dosiahnuť.
ešte zopakujú.
M. Veselovská

Marie Curieová

Kino Hviezda Halič uvádza
11. 4. AVATAR
Najväčšia filmová udalosť roka! Avatar otvára pred nami neuveriteľný svet za hranicami našej fantázie, svet stretu dvoch úplne odlišných civilizácií. Novoobjavená vzdialená planéta Pandora je mierumilovné
miesto. Posádka vyslaná zo Zeme objaví pri svojej prieskumnej misii veľmi cenný minerál, ktorý by mal na Zemi
nevyčísliteľnú hodnotu. Prieskumná misia po pristátí na Pandore je ohromená úžasnou rozmanitosťou miestnej
vegetácie. Stromy dosahujú výšky mrakodrapov, svetielkujúci prales je plný nádherných tvorov...
Oscarový režisér James Cameron dostal na plátno svet plný imaginácie a vzrušujúcich tvorov. Sľubuje tiež veľa
akčných bojových scén...
USA, akčný sci-fi, MP, slovenský dabing, 166 min.
16. 5. MIKULÁŠOVE ŠIBALSTVÁ
„Vždy, keď som zo školy priniesol nešťastnú guľu, som hovoril našim, že keď nebudem poslúchať, raz
o mne natočia úžasný film, ale mamička sa väčšinou rozplakala a otecko výhražne zložil noviny, ale to nevadí, ja
ich mám rád aj tak a asi viac ako chalanov zo školy, s ktorými je fakt sranda, neviem, či som vám už o nich hovoril...“. Povedal Mikuláš o filme.
Rodinná komédia s českým dabingom o Mikulášovi a jeho nezbedných spolužiakoch.
Francúzsko, rodinná komédia, český dabing, 91 min., MP
30. 5. KNIHA PREŽITIA
Eli (Denzel Washington), ktorý sa nestal bojovníkom z vlastnej vôle, ale z nutnosti, túži po pokoji a mieri,
ale pokiaľ je k tomu donútený, zničí svojich protivníkov skôr, ako si stihnú uvedomiť, akej osudnej chyby sa dopustili. Dôvodom jeho boja nie sú obavy o vlastný život, ale nádej na budúcnosť – nádej, ktorú opatruje a chráni
už tridsať rokov a je rozhodnutý premeniť ju na skutočnosť. Iba jediný muž v tomto zničenom svete chápe, akú
moc má Eli vo svojich rukách a je rozhodnutý ju získať pre seba...
USA, akčný, dobrodružný, slovenské titulky, 118 min., MP od 12 rokov
13. 6. PREKLIATY OSTROV
Izolovaný ostrov uprostred ocenána. Na ňom prísne strážená psychiatrická liečebňa pre tie najťažšie prípady. A jedna pacientka (šialená vrahyňa), ktorá zmizla a kdesi sa úspešne ukrýva. Na tomto ostrove niečo smrdí
vyzerá to, že liečebné metódy, ktoré tunajší lekári aplikujú na pacientov, nie sú celkom v súlade s Hippokratovou
prísahou...
USA, thriller, slovenské titulky, 138 min., MP od 15 rokov
25. 7. ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
Alica, po svojich dobrodružstvách v Krajine zázrakov, vyrástla v trochu zasnenú a roztržitú, ale aj krásnu
a moderne zmýšľajúcu mladú dámu. Nečudo, že na záhradnej slávnosti v sídle Lorda Ascota ju požiadal o ruku
dedič majetku Hamish Ascot. V rozhodujúcom okamihu však jej pozornosť upúta nečakaný výjav – králik vo veste
a s hodinkami, trieliaci cez lúku. S náhlym vnuknutím opustí Alica prekvapenú spoločnosť a vydá  sa za králikom.
Králičia nora však nie je obyčajná nora a Alica sa prepadáva do fantastického sveta, svojim obyvateľom známeho
ako Podzem. Tu stretáva množstvo prazvláštnych bytostí i starých známych – bláznivého Klobučníka, Bieleho
králika, Plcha, mrazivú Bielu kráľovnú i jej staršiu sestru Červenú kráľovnú, vládkyňu Podzeme...    
USA, dobrodružný – fantazijný, slovenský dabing, 103 min., MP od 7 rokov
Filmové predstavenia začínajú o 18.00 hod.
Zmena programu vyhradená!
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