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Haličskému Mikulášovi
zatancovali snežné
víly aj maličkí
mikulášikovia...

Druhú adventnú sobotu 7. decembra
2019 nám spríjemnili svojou prítomnosťou na Podzámockom námestí
Mikuláš, anjel a čert.
Šikovní žiaci ZŠ a MŠ v Haliči ich privítali krátkym mikulášskym pásmom.

Krach Kačky skomplikoval predvianočné nákupy v Haliči

M

Bielovlasý Mikuláš vystupujúcich aj ostatné haličské deti odmenil balíčkom

nožstvo menších obcí

zrušených predajní Kačka, ktoré prebe-

plným sladkostí. Dospelí si mohli kú-

už od prevzatia pre-

rajú, dlhým rokovaniam s vlastníkom

piť na Mikulášskom jarmoku produkty

dajnej siete CBA reťaz-

budovy a správcom konkurznej pod-

miestnych obchodníkov, zohriať sa pri

com Kačka ostali bez

staty, ako aj potrebe rekonštrukčných

skvelom punči a pochutiť si na fajnej ze-

predajne potravín. Poloprázdne regály

a zariaďovacích prác oznámený až na

miakovej lokši napečenej v Zbrojnici po-

aj v našej predajni dávali tušiť, že úplné

polovicu januára 2020. Prikladáme aj

dávanej s kačacou masťou. Akciu ozvučil

zatvorenie predajne je len otázkou času.

citát z písomného stanoviska spoloč-

a vtipným slovom sprevádzal starosta

Len vďaka prevádzke potravín Lalíkov-

nosti: „Žiaľ, predajňu v Haliči otvoríme

obce. Naše predvianočné trhy podpori-

cov na ulici Mieru nezostali Haličania

len v novom roku 2020. V súčasnosti

la príspevkom a Mikulášovi s balíčkami

bez možnosti nakúpiť si potraviny aj vo

vynakladáme maximálne úsilie a pro-

pomohla aj Komunálna poisťovňa.

svojej obci.

striedky, aby sme proces urýchlili. Ubez-

Na dobrovoľnom príspevku pre ľudí,

Čo sa týka plánovaného termínu

pečujeme Vás, že nám táto situácia nie

postihnutých

otvorenia predajne potravín na námes-

je ľahostajná a veľmi nám záleží na tom,

domu v Prešove sa vyzbieralo 103 €,

tí, ako už iste viete, preberá ju reťazec

aby sme ju čo najskôr vyriešili k spokoj-

ktoré boli poukázané na účet Mesta

COOP Jednota Krupina, avšak termín

nosti zákazníkov.“

Prešov.

otvorenia je kvôli veľkému množstvu

Mgr. Alexander Udvardy

výbuchom

Renata Padúchová

obytného

Prežitý
rok 2019
z pohľadu
starostu

N
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Staré plechové autobusové
zastávky chceme nahradiť
originálnymi autobusovými
čakárňami, ktoré prispejú
k lepšiemu prvému dojmu
z obce.

a konci roka je zvykom

frontovaní, je to, že naši predchodcovia

ľovací proces sú prestavba budovy býva-

ohliadnuť sa za prežitý-

šetrili a my míňame. Stavať, projektovať

lej materskej školy s areálom na obecné

mi udalosťami, úspech-

a investovať bez peňazí asi nedokáže

múzeum a cezhraničnú turistickú kan-

mi, či sklamaniami. Pre

nikto. Mojou snahou však je, aby sa re-

celáriu v spolupráci s mestom Šalgotar-

mňa je i príležitosťou zložiť vám účet

zervy používali len na projekty, kde je

ján (rozpočet 750.000€), výstavba dvoch

za prvým rokom vo funkcii starostu.

možné očakávať návratnosť a znásobe-

bytových domov so 14 bytmi, vrátane

Ako prvé chcem poďakovať všetkým

nie investovaných finančných prostried-

komunikácií a parkovísk na Hornom

spolupracovníkom, ktorí mi vo vykoná-

kov, či už prostredníctvom úspešných

poli (rozpočet 1.659.000€) a do konca

vaní povolania pomáhali a pomáhajú

dotačných programov zo štrukturál-

roka predkladáme ešte žiadosť na zá-

– poslancom, členom komisií, kolektívu

nych či štátnych fondov alebo v podobe

mer prebudovania zdravotného stredis-

zamestnancov a aktivačných pracovní-

technického zhodnotenia nehnuteľné-

ka na Centrum integrovanej zdravotnej

kov obecného úradu, no i všetkým vám,

ho majetku obce. Zapojenie sa do výziev

starostlivosti, v ktorom sa ráta aj so zria-

milí spoluobčania, za vaše podnety, ale

na rozvojové projekty je podmienené

dením denného stacionára (rozpočtové

i za trpezlivosť a zhovievavosť s tým, čo

práve pripravenosťou žiadateľa – jedno-

náklady vrátane vybavenia ambulancií

nebolo podľa vašich predstáv.

ducho povedané, ak nemáte spracova-

650.000€). Práve prípravné dokumen-

Nie všetky zámery bolo možné zrea-

nú víziu, projekt, či stavebné povolenie,

tácie pre tieto predkladané zámery

lizovať, no som rád, že pri konfrontácii

ťažko môžete očakávať, že vám niekto

spolu s vybudovaným chodníkom zhltli

sľubov s realizovanými krokmi, sa už

niečo dá.

najväčšiu časť tohoročného čerpania

tento prvý rok viaceré podarilo splniť

Aj preto neustále sledujeme harmo-

rezervného fondu. V prípade schvále-

alebo aspoň rozbehnúť. Verím, že oce-

nogram pripravovaných výziev a sna-

nia našich žiadostí, nám však bude táto

níte, že obecný úrad sa stal otvorenej-

žím sa využiť každú príležitosť, ktorá sa

investícia preplatená až do výšky 95%

ším a transparentnejším – bol zrušený

pre potreby Haličanov hodí. Najväčšími

nákladov a získame zdroje aj na samot-

nestránkový deň, podnikli sa kroky

pripravenými projektami, ktoré ideme

nú realizáciu stavieb. Samozrejme, ni-

k zlepšeniu fungovania obecného roz-

v najbližšom čase predkladať na schva-

kde nie je záruka, že budeme úspešní.

hlasu s oznamami aj v podvečerných
hodinách či cez víkendy a spustená bola
aj facebooková stránka so zdieľaním informácií aj prostredníctvom sociálnych
sietí. Myslím, že najmä v nadchádzajúcom čase platenia miestnych daní viacerí z vás ocenia možnosť platby kartou na
našom obecnom úrade.
Tento rok sa podarilo zrealizovať aj
stavbu chodníka na ul. Staničnej, na
ktorej pracovali vlastne až traja rôzni
starostovia a tri obecné zastupiteľstvá.
Bol to vlastne aj jediný projekt, ktorý
sme po predchodcoch zdedili dostatočne rozpracovaný, aby ho bolo možné
realizovať. Jeden z kritických názorov,
s ktorými bývam ja i zastupiteľstvo kon-

Vybudovaním nadstavby nad ambulantnou časťou vznikne priestor pre
poskytovanie sociálnych služieb - denné centrum a denný stacionár. Budova bude bezbariérová aj vďaka výťahu. Popri moderných ambulanciách
získame priestor aj na herňu pre mamičky s deťmi.

osvetové akcie, ako aj zavedenie celkom
nového systému zberu odpadu.
Popri plánoch do budúcna je potrebné
riešiť aj nedoriešené veci z minulosti. Postupne sa chceme zamerať na vyriešenie
množstva nelegálnych stavieb, vysporiadanie pozemkov v záujme ďalšieho rozvoja obce. Aj v prípade čiernych stavieb,
nie je cieľom mňa ani poslancov občanov
sankcionovať. Práve naopak, postupne
chceme dať veci na poriadok, čo je v záujme vlastníkov, ktorí si svoj majetok vyV areáli bývalej škôlky vznikne priestor pre stretnutia, koncerty i kaviareň.
Areály nového obecného múzea a zdravotného strediska prepojí pasáž.
Projekty však už budú pripravené a pri

odpočítateľnej položky síce pracujúci po-

ďalších výzvach sa zapojíme opakovane.

cítia na výplatných páskach, na druhej

ďalších počas tohto roka pri-

strane obce strácajú na podielových da-

pravených investičných akcií

niach. Chodníková novela, rast miezd vo

spomeniem

rekonštrukciu

verejnej správe a školstve, prudký nárast

a nadstavbu požiarnej zbroj-

poplatkov za skládkovanie odpadu, obe-

nice (vydané právoplatné stavebné

dy zadarmo a ďalšie opatrenia. Aj preto

povolenie), obojstranný chodník na ul.

väčšina samospráv pristúpila k radikál-

Mieru (vydané právoplatné stavebné

nemu zvýšeniu miestnych daní, či poplat-

povolenie), rozšírenie kapacít mater-

kov za komunálny odpad. Miestne dane

skej školy, štúdia riešenia autobusových

v Haliči zostávajú aj v roku 2020 v pôvod-

zastávok,

bezpečného

nej výške, avšak ak sa situácia nezmení,

priechodu pre chodcov, autobusových

budeme musieť pre rok 2021 miestne

zastávok a chodníka na Telke, rekon-

dane zvýšiť. Tento rok sa nárast nákla-

štrukcia strechy a zateplenie kultúrneho

dov v odpadovom hospodárstve pokú-

domu, či nástupný bod cestovného ru-

sime vyriešiť aj s vašou pomocou zvý-

chu na križovatke pri cintoríne. Aj tieto

šením miery triedenia. Za vyseparovaný

aktivity sa budú realizovať v prípade zís-

odpad neplatíme, preto to, či budeme

kania externých zdrojov financovania,

musieť zvýšiť poplatky za odpad bude zá-

resp. dostatočných vlastných prostried-

visieť práve na aktivite občanov smerom

kov v nasledujúcich rokoch. Majetok

k triedeniu odpadu z domácností. V prie-

obce chceme zveľadiť aj získaním vlast-

behu budúceho roka plánujeme viaceré

Z

vybudovanie

níckych práv k budovám a pozemkom,

sporiadajú a obec získa ďalšie finančné
prostriedky z dane z nehnuteľnosti do
spoločnej kasy na prospech všetkých
občanov. Nepopulárnym, no veľkým
problémom sú i vypustené ploty na verejné priestranstvo, či užívanie verejného
priestranstva bez súhlasu obce, čo chceme tiež postupne riešiť.
Pred nadchádzajúcimi najkrajšími sviatkami v roku vám chcem všetkým popriať
pokojné prežitie Vianoc v kruhu vašich
najbližších, hrejivý pocit zo stretnutí s blízkymi. Želám vám, aby ste sa aspoň počas
vianočných sviatkov stali imúnnymi voči
predvolebnému politickému, často veľmi
zákernému politickému boju. Osobne
si veľmi želám, aby názorové a politické
rozdiely nezasahovali do našich medziľudských vzťahov. Všetkým vám ešte raz
ďakujem za spoluprácu v uplynulom roku
a do nového roka 2020 nám všetkým
želám, aby bol lepší a úspešnejší, no najmä naplnený vzájomným porozumením
a ohľaduplnosťou.

Mgr. Alexander Udvardy,
starosta obce

ktoré historicky k obci patrili – mám na
mysli najmä lesík, kde boli započaté
jednania so štátnymi lesmi, či napríklad
budovu železničnej stanice od Železníc
Slovenskej republiky. Proces prevodu je
dlhodobý a jednania a potrebné právne
kroky na oboch stranách zaberú možno
aj niekoľko rokov.
Sľubný rozbeh aktivít mierne pribrzdia
schválené návrhy zákonov, ktoré obciam
pridávajú povinnosti, zvyšujú náklady,
no na druhej strane uberajú disponibil-

Rekonštrukciou objektu materskej školy sa budove vráti pôvodný

né zdroje na rozvojové zámery. Zvýšenie

vzhľad spred socialistickej prestavby.
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ZŠ s MŠ Halič
Rekonštrukčné práce v telocvični pri ZŠ s MŠ v Haliči v roku 2019

A

j keď to možno z vonku

stali nový šat v podobe nového obkla-

tickej účinnosti budovy. Obec sa okrem

nevyzerá a budova te-

dového materiálu. Cez letné prázdniny

priamych financií s cieľom ušetriť verej-

locvične

neukončenou

bola v malej a veľkej telocvični kom-

né zdroje podieľala na vykonávaných

obvodo-

pletne vymenená palubovka za novú.

rekonštrukčných prácach aj v podobe

vého plášťa už pár rokov pôsobí znač-

Na jeseň prebehla rozsiahla kompletná

drobných stavebných úprav, demon-

ne neesteticky, v roku 2019 vnútorné

rekonštrukcia kúrenia. Boli vymene-

táže podláh, demontáže kúrenia, búra-

priestory prechádzali rozsiahlou re-

né rozvody, radiátory, zdroje kúrenia

cích prác, ktoré vykonávali pracovníci

konštrukciou. Postupne boli zrekon-

a ohrevu teplej vody v celej budove.

obce svojpomocne v celkovom objeme

štruované kompletne sociálne zaria-

Celkovo v roku 2019 obec ako zriaďo-

362 odpracovaných hodín. Zrealizo-

denia v podobe nových rozvodov vody,

vateľ preinvestovala v telocvični 135

vanými investíciami sa výrazne zvýši

odpadových rúr, došlo ku kompletnej

tis. EUR, z toho 94,5 tis. EUR sa podari-

komfort telocvične a v neposlednom

výmene sanitárneho zariadenia. Prez-

lo získať v podobe dotácií na havarijný

rade dôjde k energetickým úsporám

liekárne so sprchami a toaletami do-

stav, modernizáciu a zvýšenie energe-

na energiách.

rekonštrukciu

Zo života ZŠ s MŠ Halič
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Aj na začiatok školského roka 2019/2020
si naši pedagógovia pripravili pre našich žiakov
množstvo zaujímavých a náučných aktivít.

V

októbri sme sa zúčastnili futbalového zápasu
Šk Slovan Bratislava - Wolverhampton. Na Tehelnom poli tento zápas sledovalo viac ako 19 000
detí z celého Slovenska a naši žiaci boli medzi

nimi. Spolu s rodičmi sme sa vydali do podzemia. Navštívi-

žiakov pripravili deň, kedy sa mohli prísť pozrieť na to, ako v

li sme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a prešli sme opuste-

našej škole prebieha vyučovanie, v akých triedach, učebniach

ným Slavošovským tunelom, ktorý má viac ako 2 kilometre.

a priestoroch sa žiaci učia. Strávili sme spolu príjemné a hlav-

V novembri sa v našej škole uskutočnil veľký deň. Boli sme

ne poučné dopoludnie, na ktoré budú ďalej nadväzovať ďal-

svedkami výnimočnej, slávnostnej udalosti - PASOVANIA

šie spoločné akcie ako predprvácke stretnutia či rodičovské

PRVÁKOV. Všetkým prítomným slávnostne sľúbili, že budú s

schôdzky. Na všetkých našich budúcich žiakov a ich rodičov

radosťou do školy chodiť, úlohy a školské povinnosti riadne

sa veľmi tešíme.

si plniť, pravidlá slušného správania dodržia radi a s každým

Viac noviniek a informácií nájdete na stránke:

budú kamaráti. Aj tento rok sme pre rodičov našich budúcich

www.zshalic.edupage.org

Nové knihy v Obecnej knižnici Halič:
Straka, Jaroslav: Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová;
300 slovných úloh pre 4. a 5. ročník; Murín, Gustáv: Dvojhra
bez pravidiel; Černák, Mikuláš: Prečo som prelomil mlčanie; Opremčáková, Števa: Arabská sexzóna; Lacika, Ján:

Poďakovanie
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ ďakuje p. Jarmile Čabovej za dlhoročnú, poctivú a kvalitnú prácu. Za to, že svojím láskavým, materským a vľúdnym prístupom počas svojho

Tatry; Krefeld, Michael: Stratení; Berest, Anne: ako sa stať

dlhoročného pôsobenia ako učiteľka a zástupkyňa ria-

Parížankou nech žijete kdekoľvek; Rusňáková, Nadežda:

diteľa v materskej škole pozitívnym spôsobom ovplyv-

Diktáty pre 5. triedu; Tekelyová, Emma: Dámy, koniec tra-

nila na ceste životom nespočetne veľa ľudských životov.

pasom!; Ako vyniknúť v testoch IQ; Špak, Milan: Osamelé

Ďakujeme a želáme jej, aby na roky strávené v ZŠ s MŠ

cédre; Frankl, Peter: V mene krvi; Pitzorno, Blanca: Domček
na strome; May, Szilvia: Zvieracia nemocnica na Obväzo-

Halič rada a v dobrom spomínala.

vej ulici; Pechočiaková, Drahomíra: Záhadné príbehy spod
Tríbeča; Preussler, Otfried: Malé strašidlo; Habaj, Michal:
Objavné cesty staroveku; Kozmon, František: Vlk; Koláriková Koňariková, Katarína: Na periférii priateľstva; Cvečková,

OZNAM

Alexandra: Je veľryba veľká ryba?; Plauchová, Jana: Úvod do
teórie chaosu; Števková, Mária: O zlatej rybke; Dobšinský,
Pavol: Veľká kniha školáčika; Bodnárová, Jana: Sabínkine
prázdniny; Olrinková, Lucia: Plakať je dovolené; Sepúlveda, Luis: O čajke a kocúrovi, ktorý ju naučil lietať; Dán,
Dominik: Pochovaní zaživa; Olrinková, Lucia: Plakať som
si zakázala; Galambošová, Michaela: Dve ženy; Brezinská
Čuperková, Katarína: Neskrotná; Havranová, Ivana: Oligar-

Na základe úspešného projektu KOMUNITNÉ, KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM
V KNIŽNICI, Obecná knižnica v Haliči získala
finančné prostriedky vo výške 1.000,00 € na
nákup nových kníh.

cha; Hyde Ryan, Catherine: Zober ma so sebou; Šimunek,
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Viliam: Padni, komu padni; Šimunek, Viliam: Nebezpečné
spomienky; Cronin, Justin: Dvanástka; Havranová, Ivana:
Čo nám muži natárali; Havranová, Ivana: Premiérova milá;
Machová, Katarín: Lovec; King, Stephen: Stratení, nájdení;

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia. Realizácia
prebieha od 1. 7. 2019 do 30. 4. 2020.

Manáková Mirka: V pasci Araba; Keleová Vasilková, Táňa: Tri
sestry; Keleová Vasilková, Táňa: Rodinné klbko; Hunterová,
Kristin: Neželaná príťažlivosť; Nesbo, Jo: Lovci mozgov;
Nesbo, Jo: Krv na snehu; Nesbo, Jo: Snehuliak; Červenák,
Juraj: Les prízrakov; Follet, Ken: Krajina slobody; Lasicová, Hana: Oteckovia; Jakeman, Jo: Cukor a bič; Hill, Edwin:

Poďakovanie
Obecná knižnica v Haliči ďakuje Hokejovému klubu Halič za poskytnuté občerstvenie na podujatia konané v Obecnej knižnici.

Zátišie; Ohlsson, Kristina: Klamstvá, ktoré hovoríme; Široká, Zuzana: Černicové dievčatá; Jewell, Lissa: Jednoducho zmizla; Jadroň, Roman: O víle Jarmilke; Kondo, Marie:
Kúzelné upratovanie; MapleDaphne: Psie záchranárky-1;
Faber, Adele: Ako hovoriť, aby nás deti počúvali...; Kepler,
Lars: Lazár; Small, Lily: Zvieratká z kúzelného lesa – Srnka
Sára; Nick, Bruel: Zlá cica sa ide kúpať; Brezina, Thomas:
Tigrí tím – Desivé pazúry; Maple, Daphne: Psie záchranárky; Harbersack, Charlotte: Prosím, neotvárať! Slizké!;
Garcia, Karina: Vyrob si sliz; Clarke, Jane: Doktorka Micka;
Gortner, C. W.: Romanovovská cárovná; Hawcock, David:
Leonardo da Vinci. Fantastické vynálezy; Rose, Amber:
Prvá a druhá svetová vojna; Pižurný, Anton: Biela skrinka.
Kúpu kníh z verejných zdrojov finančne podporil

Fond na podporu umenia

Výstavba chodníka na ulici Staničnej.

HALIČSKÁ ŽELEZNICA

Dudášovci, Žigo, Čaba, Janko Huraj, Janko

DETSKÝMI OČAMI

bratom, M. Čabová, súrodenci Mihókovci

Križo začas aj Emil Huraj, Peter Hrnčiar s
a ďalší, z Lupoče Ondrík Strečko, Juro Čeman, Kokavec a ďalší.
Spomínam si aj na pána Gašpara, ktorý
s presnosťou železničiara vždy vedel, kedy
má z domu odchádzať, aby nezmeškal.
Pre mňa to bol signál, že ako vyjdem z našej brány musím vziať nohy na plecia, aby
som nezmeškala.

Na fotografii vidieť železničné priecestie v blízkosti strážneho domčeka.

M
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V nedeľu bolo na haličskej stanici rušno,
pretože obľúbeným miestom na výlety
a pikniky pre mešťanov bol haličský lesopark, prípadne romantické člnkovanie

ožno sa ešte niektorí Ha-

Spomínam si, že som ešte ani nechodila

ličania pamätajú, keď na

do školy, keď som často cestovala vlakom

svitaní svižné kroky zobú-

s mamičkou do Lučenca (často chodila k

Nostalgický koniec haličskej lokálky sa

alebo posedenie pri haličskom rybníku.

dzali ešte spiacich Haliča-

zubárovi) a namiesto hlavnej stanice sme

blížil, keď na cestách (i keď boli veľmi praš-

nov. To sa na stanicu ponáhľali robotníci

vždy vystupovali a nastupovali na zastávke

né) začali čoraz viac premávať nákladné

pracujúci vo fabrike v Opatovej alebo iných

na Tržišti.

autá a pribúdali aj osobné autá. Fabriky

závodoch v Lučenci. Boli to zamestnanci z

Dodnes cítim pach petrolejovej podla-

na okolí už dávnejšie zavreli svoje brány a

okolitých obcí: Maškovej, Lupoče, Lehôtky,

hy a tak isto petrolejovej sliepňajúcej na

tak bolo čoraz menej možností chodiť do

Ľuboreče, Prágy, Políchna a vo štvrtok, keď

povale zavesenej lampy a cez mriežky liati-

zamestnania vlakom. Na haličskej stanici

bol v Lučenci trhový deň aj z Ábelovej. Po

nových kachiel vidím žlté plamienky horia-

ešte fungoval sklad dreva a menšie depo,

pešo prekonaných kilometroch sa náhlili

ceho uhlia. Do Lučenca sme obyčajne cho-

občas sa objavila aj nejaká väčšia vlaková

na Haličskú vlakovú stanicu, aby si aspoň

dili na jeseň, keď už v domácnosti nebolo

zásielka. Pamätám sa na veľkú drevenú

na krátku polhodinku odpočinuli ich una-

toľko roboty.

debňu plnú voňavých marhúľ, ktorá nám

Roky ubiehali a my sme vyrástli na

bola doručená vlakom a zo stanice ju pri-

Z dobových dokumentov sme sa dozve-

študentov, ktorí v plnej miere využívali

niesol vtedajší zriadenec p. Haško. Pravde-

deli, že trať (lokálka) z Lučenca do Haliče

niekoľko vozňov ťahaných „dýchavičnou”

podobne to bola posledná zásielka, pre-

vznikla v decembri v roku 1906.

parnouj lokomotívou, ktorá sa predvádza-

tože roku 1967 sa navždy zastavil život na

vené nohy.

O túto trať mali záujem hlavne podni-

la ostrým hvizdom pri príchode, odchode

koľajniciach do Haliče. Postupne zanikali aj

katelia a medzi nimi aj gróf Ján Forgách.

alebo keď na trať zablúdila pasúca sa kra-

ďalšie menej významné lokálky a dopravu

Povolenie-koncesiu na jej výstavbu sa mu

vička z neďalekej Telky.

študentov už zabezpečovali autobusy.

však získať nepodarilo. Získal ju podnikateľ

Vo vlaku bolo veselo, každý sa snažil

Ignác Armin Pallós z Budapešti. (Halič cesta

zaujať to najlepšie miesto na drevených dl-

časom). Prvoradý záujem na vzniku lokálky

hých laviciach, prípradne pri okne. Ja som

Lučenec-Halič mali haličské fabriky, preto-

o túto zábavu bola ukrátená, pretože som

že dovtedy sa surovina do textilných fab-

mala cestovný lístok do druhej triedy (bolo

rík (hornej aj dolnej) privážala na vozoch s

to maličké oddelenie s dvoma tapacírova-

konskými alebo volskými záprahmi.

nými lavicami), kde na príkaz mojich rodi-

Koľajisko perfektne mapovalo cestu do

čov dávali na mňa pozor manželka pána

Haliče aj vedľa Tuharského potoka, cez

prednostu pošty a stále usilovná so svojim

ktorý bol vybudovaný malý most. Na trati

pletením Irmuška Malatinská úradníčka

boli dve zastávky: Lučenec-Tržište a Ľado-

na okrese. Do mešťanky sme z Haliče cho-

vo Prechod cez cestu bol chránený ram-

dili len tri Mariška Repecká, Irenka Váliko-

pami, ktoré boli obsluhované „bachtermi”

vá a ja. Do gymnázia chodili Kalocsayoví

v Ľadove a na priecestí do Haliče. Celková

mládenci.

dĺžka trate bola približne 10 km.

Haličania dodnes s láskou spomínajú
na „Haličskú Kaču” (niekedy nazývanú aj

Po vojne cesta vlakom bola veselšia, pre-

„Anča”) čoho dôkazom je aj zachovalá bu-

Významná bola i na ľavo odbočujúca

tože študentov pribudlo, najmä z okolitých

dova stanice ako aj strážny domček Hron-

vlečka hneď za Lučencom do vtedajšieho

dedín, ktorí navštevovali: gymnázium, uči-

čekovcov.

parného mlyna. Na zastávkach stáli neveľ-

teľskú akadémiu, obchodnú akadémiu a

Nám zostávajú len historické spomien-

ké budovy pre strážnikov trate (bachterov

iné stredné školy . Z Haliče to boli V.Horák,

ky, ktoré sa objavili aj v nedávnej publikácii

alebo vachterov) a malá čakáreň pre ces-

sestry. Liptákové, F. Boreš, súrodenci Fíze-

Halič cesta časom (J.Hikker, P.Fízeľ)

tujúcich.

ľovci a samozrejme aj ja, zo Starej Haliče

PhDr. Anna Borešová

ALOTRIE
Sú kenníka

...videná krása môže byť
semienko najkrajšieho
citu človeka

Je to nádherne, keď ľudia srdečne
rozprávajú, ale rozhodujúce je, či sa aj
počúvajú; zachytil som rozhovor pozoruhodných ľudí. Áno, je krásne, keď ľudia
dokážu veselo a od srdca komunikovať
bez toho, aby ich rozhovor vyzeral, že sa

sme najmajetnejší potomkovia našich

triezvy Súkenník. Sodoma a Gomora sú

navzájom prekrikujú.			

predkov v celej histórii svojich rodov.

však potrestané biblické mestá, nie poli-

Súkenník - moralista by povedal: ľudia

Sme užívatelia túžob a snov našich ro-

tici, povedali by veriaci Súkenníci.

milí, počúvajte sa, lebo len keď sa do-

dičov. Máme zariadenia a dostupnosť

Prečo však Pánbožko poslal Ježiška na

kážete navzájom počúvať, vtedy sa roz-

poznávania, o ktorom v minulosti písali

tento svet, keď je všemohúci? Prečo sám

právate. Ak len rozprávate, ste zahĺbení

utopisti. Ale akí sme my? V prvom rade

neodstránil zlo? Prečo dopustil na svete

v sebe, aj keď je okolo vás mnoho ľudí.

majetná dostupnosť nám zobrala potre-

fašizmus, komunizmus, mafiánov, dar-

Ak to nedokážete, ste súpermi svojich

bu duchovného rastu. Sme duchovné

možráčov, prospechantov, populistov?

blízkych. A tak ako súperov, aj vás uspo-

kaliky, nahnevané na celý svet. Schopní

Prečo na svete nie je len dobre, a potom

kojujú len víťazstva, čiže porazení spolu

velebiť fašistov, komunistov, diktátorov,

by sme všetci boli len dobrí? Ako lasto-

besedujúci. Bez počúvania ste len vyko-

ktorým veríme, že oni za nás potrestajú

vičky. Žiaľ, boli by sme len zvieratká. Bez

návatelia svojich túžob, bez snahy o vzá-

tých, ktorí majú viac, alebo sa majú lepšie

nášho nedoceneného rozumčeka. Lebo

jomnú pomoc a potrebu. Žijete so svojou

ako my. Áno, sú aj ľudia vzdelaní, uznáva-

keby sme nevedeli čo je zlo, nevedeli

vnútornou namyslenosťou, s uznávaním

ní, so spoločenským postavením, ale ich

by sme naším rozumčekom oceniť ani

len svojej veľkosti.

videnie sveta je také, že nové možnosti

dobro. Človek by bol súčasťou ríše zvie-

Máte krásny zámok, krásne námestie,

valiace sa na spoločnosť v nich vyvoláva-

rat, bez mysliaceho rozumu, bez svojej

park okolo kostola, aj celá vaša dedina je

jú potrebu, dať rovnítko medzi fašistov a

slobodnej vôle meniť svet podľa svojich

pekná; vyjadrujú pocity návštevníci Ha-

liberálov. Keby však v dobách minulých

predstav. Svet by bol bez dejín, bez his-

liče. Čo ja z toho mám, povie si mnoho

nebolo povolené nové myslenie, tak

tórie. Bez pamäti. Bez svedomia. Sve-

dnešných Haličanov. Čo je to však krása?

by ešte aj dnes zvodné ženy pálili ako

domie a životná múdrosť nám môže vy-

A aký má vyznám pre človeka? A akej

bosorky. Sodoma a Gomora, povzdych-

staviť odpoveď: Svet s ľudskou osádkou

povahy je človek, ktorý nemá schopnosť

nú si mnohí.			

je dokonalosť, práve pre nedokonalosť

vidieť krásu, krásu svojho každodenného
okolia a nedokáže sa tešiť a počúvať svoje okolie a nevie si uvedomiť možnosť
svojho daru, života v porovnaní s okoli-

V

oľný rozvoj jedinca v slo-

človeka. Lebo snaha o dobro má večný

bodnej spoločnosti je aj

význam.			

šanca na zbohatnutie. Aj

Čo nám však chcel povedať Ježiško

bohatí ľudia sú potrební,

svojim životom? Pre jedných, svojim ži-

tým svetom a nevie sa stotožniť so svo-

aj na tvorbu krásnych veci. Keby nebo-

votom človeka, pre iných, životom Boha.

jou minulosťou. Takýto človek nedokáže

lo bohatých, možno ani náš zámok by

Pre prvých je to najkrajšia filozofia mož-

myslieť s nádejou ani do budúcnosti.

nebol obnovený do krásy. Bohatí muži,

nosti života a pre druhých, sú to Božie

Základné, ale pritom aj smutné uvedo-

hlavne na podnet lásky ku kráse žien,

pravdy života. Pre všetkých Súkenníkov

menie uvažujúceho človeka pri pozna-

vytvorili mnohé nádhery sveta. A mno-

však jedno. Aby sme sa do krajnosti mali

ní mnohých ľudských osudov je, že len

ho krásy hlavne sakrálnej, ľudia vytvorili

radi. Tak, či onak, os dejín ľudstva netvo-

šťastný a dobrý človek vie naplno vnímať

aj z Božej lásky, z lásky k Bohu. Dnes sú

ria diktátori na čele fašistov, alebo ko-

pocit krásy a dokáže aj počúvať. Ak člo-

tieto krásy umeleckými dielami nevyčísli-

munistov, ale filozofi dejín. Tajomstvom

vek nevníma krásu ako svoje videné dob-

teľnej hodnoty. A tá Sodoma, Gomora, to

každého života človeka je, že dobrí ľudia

ro, v človeku je skryté nahromadené zlo,

sú vari noví politici - s obavou sa zatvári-

vlastnia v sebe skoro polovicu zlých vlast-

ktoré mu spôsobuje nešťastia a takýto

li podaktorí Súkenníci. Či nemáme dosť

nosti a zlí ľudia skoro polovicu dobrých

človek môže žiť s nenávisťou k svojmu

tých dnešných darmožráčov, ktorí by as-

vlastnosti. Je to naša preklápacia hrana

okoliu. 		

poň cez Vianoce mali zaliezť do kanálov

možnosti, s ktorou vieme sami narábať.

k potkanom? Alebo by mali zmiznúť do

Len si ju potrebujeme uvedomiť, a po-

Akí sme my a akú dobu žijeme?

análov dejín. Ale, keby sa náš Jožo dostal

tom konať.

Rozhľadený sveták Súkenník by sa vy-

do parlamentu, to by bol kabaret. No ale

znal: Slováci, ba i väčšina Európanov žije

veď za pár dni budeme mať voľby, tak

dnes najúžasnejšiu dobu svojej éry. Áno,

všetko môžeme zmeniť, oponuje stále

Sodoma a Gomora, počúvať týchto
moralistov.

Jozef Rekšák
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Poplatky za odpady sme
síce zatiaľ nezvýšili,
do budúcna sa však
tomu nevyhneme. Alebo?

N

eradi otravujeme s článkom venovaným odpadom aj na Vianoce, no
myslím, že po jeho pre-

čítaní uznáte, že sa to oplatí. Odpady
sú jednou z najnákladnejších položiek
obecného rozpočtu, na ktorom sa v podobe poplatkov podieľate aj vy. A je to
tiež jedna z oblastí, kde náklady rastú
veľmi rýchlo.
Štát vyvíja tlak na to, aby čo najmenej odpadu končilo na skládke. Preto
sa cena za skládkovanie odpadu každý
rok rapídne zvyšuje. Vidieť to môžete aj
na tejto tabuľke. Halič v roku 2019 platila za každú tonu odpadu, ktorá bola
vyvezená na skládku poplatok 8 eur,
keďže percentuálny podiel vyseparovaných zložiek odpadu na celkovom
množstve odpadu v obci za rok 2018
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bol cca. 32 %. Pokiaľ v tomto roku bude
percento rovnaké, v roku 2020 zaplatíme za každú tonu odpadu vyvezenú na
skládku až 13 eur, resp. 12 eur, ak by
sa nám podarilo za rok 2019 prekročiť
hranicu 40%. A ako môžete vidieť v ďalšom roku to bude ešte viac.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE
ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV
euro.t-1Zdroj:

https://www.minzp.

sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-auPoložka

Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu

gust-2018/vlada-schvalila-zvysenie-po-

Sadzba za príslušný

platkov-za-skladkovanie-odpadu.html

rok v eurách. t-1
2019

2020

2021

1

<10%

17

26

33

2

10-20%

12

24

30

3

20-30%

10

22

27

4

30-40%

8

13

22

5

40-50%

7

12

18

6

50-60%

7

11

15

7

>60%

7

8
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Snahou nás všetkých preto musí byť
zvýšiť mieru triedenia, pretože za zložky odpadu, ktoré sa separujú, neplatíme nič.
V roku 2020 preto pripravujeme sériu osvetových podujatí, informačných
článkov a prezentácií i konkrétnych
opatrení na zvýšenie miery triedenia

T

SNP v Haliči
úžba po slobode a odpor proti fašizmu zasiahol aj našu obec. Keďže
podľa viedenskej arbitráže v tom období sa naša obec nenachádzala na
území Slovenska, všetci muži s trvalým pobytom v našej obci narukovali
do maďarskej armády. Občania Haliče, ktorí sa chceli zúčastniť SNP sa

hlásili na žandárskej stanici v najbližšej pohraničnej obci.

odpadu. Ich výsledkom bude aj nový
systém platenia miestnych poplatkov
za odpad. Vďaka zavedeniu evidenčnému systému na zberné nádoby

•

z Maďarska a do Maďarska.
•

ho revolučného okresného národného výboru, kde sa vyjasnili stanoviská

munálneho odpadu v kukanádobách

oboch strán. Maďarská strana vyjadrila zdržanlivosť voči SNP. V dôsledku

i vyseparovaného odpadu vo vreciach.

týchto rokovaní bolo otvorenie hranice pre malý pohraničný styk dňa 22.

Domácnosti, ktoré odpad netriedia,
ré budú v triedení odpadu aktívne. Zá-

septembra 1944.
•

nenie vývozu odpadu podľa počtu potrebných vývozov i množstva tuhého
komunálneho odpadu, ktoré tá ktorá
domácnosť vyprodukuje. Pri správnom
a aktívnom triedení odpadu, tak budú
niektoré domácnosti napriek zvýšeným poplatkom platiť za odpad menej
ako doteraz.

Mgr. Alexander Udvardy, starosta

Dňa 22. októbra 1944 boli prekročené maďarské hranice na všetkých úsekoch Novohradu nemeckými vojskami 18. divízie tankových granátnikov SS

roveň bude vďaka novému systému
možné dosiahnuť spravodlivé spoplat-

8. septembra 1944 dochádza na zámku v Haliči k stretnutiu maďarských
správnych a vojenských orgánov v Lučenci s predstaviteľmi Lovinobanské-

i vrecia získame údaje o množstve ko-

budú platiť za odpad viac, než tie, kto-

3. septembra 1944 Maďari zablokovali všetky dopravné spoje a prechody

HORST WESSEL.
•

Pred 2. januárom 1945 boli mimo obce Halič v Modrokamenskom okrese
chytení 8 partizáni. Po vypočúvaní a mučení boli premiestnení do Haliče,
kde boli v bývalom dome Machovcov, dnes Hrnčiarska ulica, väznení. Keďže
ani kruté mučenie ich nezlomilo a nič neprezradili, bola dňa 2. januára 1945
zastrelení a na výstrahu ostatnému obyvateľstvu obesení a na 14 dní ponechaní visieť na stromoch v našom miestnom lesíku.

Symbolom československého odboja a partizánskych bojov boli vatry, ktoré partizáni zapaľovali v horách. Vatry horeli na improvizovaných letiskách, aby letci pomáhajúci odboju sa v noci ľahšie orientovali a tak mohli zhodiť materiálnu pomoc
a nové posily pre odboj. Na pamiatku týchto vatier aj v našej obci už tradične v deň
výročia SNP zapaľujeme symbolickú partizánsku vatru, aby sme nezabudli na ľudí
a ich obete, ktorí sa zaslúžili o našu slobodu.

Ing. Pavel Jonáš

OZNAM
Tradičné stretnutie
s jubilantmi
Počnúc dňom 7.11.2019 je
na obecnom úrade možné
uskutočňovať úhrady
správnych poplatkov,
miestnych daní či poplatkov za komunálny odpad
a iných platieb aj prostredníctvom platobných kariet.

V malej sále kultúrneho domu pripravili pracovníci obce a členovia kultúrnej komisie pohostenie a kultúrny program v spolupráci so ZŠ Halič
a Denným centrom pre seniorov.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

UZNESENIA
z 10. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Haliči, konaného
10.10.2019
Uznesenie č. 114/2019 zo dňa
10.10.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ berie na vedomie, že starosta určil
za zapisovateľku zo zasadnutia OZ
Renatu

Padúchovú,

pracovníčku

obce
B/ schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči
C/ berie na vedomie, že starosta určuje
za overovateľov zápisnice – Ing. Jána
Hikkera a PaedDr. Milana Paľagu, do
návrhovej komisie navrhol Tomáša
Kurčíka, poslanca OZ

10

Hlasovanie poslancov:

č. 138/1991 Zb. z. O majetku obcí zastavané miestnou komunikáciou – ul.
Družstevná.

vedomie - starosta určil za overovateľa

Uznesenie bolo schválené.

zápisnice Ing. Lukáča, do návrhovej ko-

Uznesenie č. 118/2019 zo dňa
10.10.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči vyhlapred účinnosťou zákona č. 138/1991

mie kontrolu plnenia uznesení a vyhod-

Zb. z. O majetku obcí súčasť areálu

notenie čerpania rozpočtu za I.-III.Q

základnej školy a je na nej postavená

2019 bez pripomienok.

obslužná vnútroareálová komunikácia
a atletický ovál.
Hlasovanie: 9 poslancov za.
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 119/2019 zo dňa
10.10.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči vy-

Uznesenie bolo schválené.

Zb. z. O majetku obcí zastavaná stavbou domu smútku.
Hlasovanie: 9 poslancov za.
Uznesenie bolo schválené.

somné stanovisko okresného úradu
v Banskej Bystrici ohľadne súladu/
nesúladu výstavby v lokalite Čepanová a Horné pole s územným plánom, resp. územným plánom zóny.
Hlasovanie: 9 poslancov za
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 116/2019 zo dňa
10.10.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie
na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: 9 poslancov za.

Uznesenie č. 122/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-

pred účinnosťou zákona č. 138/1991

• zaväzuje starostu obce vyžiadať pí-

misie určil poslankyňu Ing. Molnárovú.

suje, že parcela E-KN 452/902 tvorila už

hlasuje, že parcela C-KN 886/2 bola už

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na

Hlasovanie: 9 poslancov za.

9 prítomných poslancov z 9-tich

Uznesenie č. 115/2019 zo dňa
10.10.2019

Uznesenie č. 121/2019 zo dňa
14.11.2019

Uznesenie č. 123/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie VZN č. 4/2019 o písm. m) bod
2. – parkovanie vrakov, nákladných vozidiel a iných mechanizmov
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 124/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN
č. 4/2019 o udržiavací čistoty v obci doplnené v bode 2. písm. m) – parkovanie
vrakov, nákladných vozidiel a iných me-

UZNESENIA
z 11 riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Haliči, konaného
dňa 14.11.2019

chanizmov.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo chválené.

Uznesenie č. 125/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so za-

Uznesenie č. 120/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ berie na vedomie – starosta určil za
zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing.
Editu Hujovú, pracovníčku obce

pojením sa do výzvy na získanie NFP zo
štrukturálnych fondov EÚ na Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie bolo schválené.

B/ schvaľuje - program rokovania Obec-

Uznesenie č. 117/2019 zo dňa
10.10.2019

Hlasovanie poslancov: 9 za

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so za-

Uznesenie bolo schválené.

pojením sa do výzvy na získanie NFP zo

ného zastupiteľstva v Haliči

Uznesenie č. 126/2019 zo dňa
14.11.2019

Obecné zastupiteľstvo v Haliči vyhla-

štrukturálnych fondov EÚ na vypracova-

suje, že parcely E-KN 452/2, 455 a 453

nie energetických auditov a prípravu pro-

boli pred už pred účinnosťou zákona

jektu Garantovanej energetickej služby.

Hlasovanie: 5 za (Hikker, Kurčík, Póni,
Paľaga, Rehanek), 1 proti (Ing. Lukáč),
3 sa zdržali (Zdechovan, Fajčík, Mol-

Poďakovanie

nárová)
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 127/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné

zastupiteľstvo

schvaľuje

začatie procesu zmeny Územného
plánu obce a Územného plánu zóny
Halič-Horné pole na základe žiadosti
občana z využitie územia bývanie čisté
na územie bývanie vidiecke v lokalite
Horné pole.
Hlasovanie: 5 za (Hikker, Fajčík, Póni,
Kurčík, Lukáč), 2 proti (Rehanek, Molnárová), 2 sa zdržali (Zdechovan, Paľaga)
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 128/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo volí zástupcov obce do Rady školy v zložení – Mgr.
Svoradová, Ing. Nátonová, Ing. Molná-

Z

celého

srdca

ĎAKUJEME

všetkým ktorí prišli dňa

Uznesenie bolo schválené.

Taktiež by sme sa chceli poďakovať

syna Marka na úžasný bene-

obci Halič a všetkým ľuďom ktorí nám

fičný koncert, ktorý pre neho zorganizo-

pomáhajú bojovať s ťažkým osudom

vala Dagmar Jantošová - spevácky zbor

nášho syna a prispievajú či už finančne

Ozvena v Lučenci, za pomoci obce Halič,

alebo 2% z daní na jeho nákladné reha-

mesta Lučenec, sponzorov podujatia a

bilitácie a kompenzačné pomôcky.

všetkých vystupujúcich a zúčastnených.

Obecné

zastupiteľstvo

516/68 – trvalý trávnatý porast o výmere 89 m2 z dôvodu osobitného zreteľa

Uznesenie č. 129/2019 zo dňa
14.11.2019
schvaľuje

predaj pozemku, novovzniknutá parc.
C-KN č. 840/9, druh zastavané plochy
a nádvoria, výmera 5m2 podľa GP č.
11932856-56/2019 zo dňa 29.10.2019
vypracovaný Robert Sekerka, geodetické práce, Lučenec v cene 18,00 €/
m2 kupujúcemu Ľuboš Toman, nar.
7.4.1964, bytom Hrnčiarska 89/5, 985
11 Halič
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 130/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja pozemkov, parc. č. C-KN
855/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 9m2, parc. č. C-KN 516/81 –
trvalý trávnatý porast o výmere 53m2,
parc. č. C-KN 516/80 – trvalý trávnatý
porast o výmere 8 m2, parc. č. C-KN

tok a ešte raz vám všetkým ĎAKUJEME.

13.10.2019 podporiť nášho

rová a Mgr. Hanusková
Hlasovanie: 8 za, zdržal sa Paľaga

Bol to pre nás veľmi, veľmi silný záži-

Rodičia Marka Gála
Uznesenie č. 132/2019 zo dňa
14.11.2019

– pozemky sú dlhodobo užívané súk-

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre-

romnými osobami a obec ich nevyužíva

nájom pozemku, parc. č. 861/1,LV č.

pre svoje vlastné potreby.

650, k.ú. Halič za účelom osadenia ple-

Hlasovanie: 9 za

chovej garáže s pevným základom.

Uznesenie bolo schválené.

Hlasovanie: za 0, proti 9.

Uznesenie č. 131/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zá-

Uznesenie nebolo schválené.

Uznesenie č. 133/2019 zo dňa
14.11.2019

mer predaja pozemkov, parc. č. C-KN

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre-

852/7 – zastavané plochy a nádvoria

nájom pozemku, parc. č. C-KN 516/1 o

o výmere 23m2, parc. č. C-KN 852/8 –

výmere 15 m2, k.ú. Halič za účelom osa-

zastavané plochy a nádvoria o výmere

denia plechovej garáže s pevným zák-

23 m a parc. č. C-KN 852/9 – zastava-

ladom na obdobie 1 roka s možnosťou

né plochy a nádvoria o výmere 23 m2

ďalšieho predĺženia.

v cene 18,00 €/m kupujúcemu JAKO,

Hlasovanie: 9 za

s.r.o., 23. januára 185/23, 985 11 Halič,

Uznesenie bolo schválené.

2

2

IČO: 52010856 z dôvodu osobitného
zreteľa – obec pozemky nevyužíva pre
svoje vlastné potreby a sú určené k zastavaniu garážami.
Hlasovanie: 9 za
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 134/2019 zo dňa
14.11.2019
Obecné zastupiteľstvo volí inventarizačnú komisiu v zložení: Ing. Lukáč
– predseda, členovia – Rehanek, Ing.
Hujová, Václavíková, Náton.
Hlasovanie: 9 za
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Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2020
Igelitové vrecia na zber separovaného odpadu: žlté, modré, zelené si občania môžu zakúpiť na obecnom úrade ako aj kuka nádobu.
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Foto: Július Mojžiš, CBS

obec Halič
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ŽLTÁ NÁLEPKA platí do konca mes. február 2020– vývoz 2x mesačne + separovaný zber
ORANŽOVÁ NÁLEPKA, ktorá platí do konca mes. február 2020 – vývoz 1x mesačne + separovaný zber
MODRÁ NÁLEPKA, ktorá platí od začiatku mes. marca 2020 do konca mes. február 2021 – vývoz 2x mesačne + separovaný zber
ČERVENÁ NÁLEPKA, ktorá platí od začiatku mes. marca 2020 do konca mes. február 2021 – vývoz 1x mesačne + separovaný zber

Aj takéto boli Haličské slávnosti 2019

Milovníci folklóru si prišli na svoje pri vystúpení
hudobno-speváckej skupiny Haličan.
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Zápis do knihy slovenských
rekordov- BEH S PSAMI1. haličský rekord.

Tanečnice zo ZUŠ Halič pod vedením Mgr. Anky Lukáčovej.

Igor Kmeťo bol zárukou kvalitnej večernej zábavy.

Podzámocký kotlík 2019 majstrovstvá vo varení, čohokoľvek, čo sa v kotlíku uvarí.

Farnosť svätého Juraja v Starej Haliči informuje
Vianočná svätá spoveď
sobota 21.12.2019
Stará Halič
8:30 - 9:30
Halič 
10:00 - 11:00
Ľuboreč 
12:00 - 12:30
Tomášovce  16:00 - 17:30
Betlehemské svetlo si budete
môcť odniesť do svojich domovov
po rannej svätej omši vo farskom
kostole

24.12.2019.

Pozývame

Vás poďakovať sa dobrému Pánu
Bohu za všetky jeho dobrodenia
na Silvestra počas večernej sv.
omše. Už tradične rok zakončíme
o 23:00 adoráciou, po ktorej bude
nasledovať o 23:30 svätá omša,
aby sme aj rok 2020 začali zjednotení s Pánom Ježišom. Aj tentokrát Vám chceme sprostredkovať
Božie požehnanie pre Vás dom a
rodinu prostredníctvom Trojkráľovej koledy.
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Bežal za motýľom,
túžil vedieť všetko
„Nech príde to, čo má prísť, ne-

16

Noviny Nógrádi Lapoka Hont

Súťažná výstava
detských ma liarskych prác
Híradó

Dňa 17.10. 2019 sa v priestoroch
obecného úradu vernisážou otvorila

ľa-kám sa obrovskej úlohy, ktorá ma

prinášajú správu o povolení, v súlade s

čaká...“, píše Teodor Kostka, maliar –

ministerským nariadením, zriadiť v Haliči

lekárnik, vo februári 1881 v liste Gustá-

pre prvého žiadateľa – Tivadara Kosztku

vovi Keletimu. Mal povolanie, ktoré mu

„patiku“. Svoju lekáreň nazýva K červené-

mohlo zaručiť uznanie i bohatstvo, no

mu krížu a otvoril ju 10. decembra 1884.

lekáreň prevádzkoval s cieľom zarobiť

Prácu lekárnika berie ako poslanie. Píše

na svoje cesty za štúdiom a krajinomaľ-

články, bojuje proti neodbornosti a šarla-

bou. Počas pobytu v exotických krajinách

tánstvu v Uhorsku. Zdravotnícke, politic-

vytvoril unikátne diela, ktoré počas jeho

ké ani podnikateľské kruhy však neoce-

ladných umeleckých škôl z celého Slo-

života neboli ocenené. Ažkeď sa v Bru-

ňujú jeho osvetové snahy a zámery. Jeho

venska. Do súťaže sa zapojilo 14 škôl.

seli na EXPO 1958 medzi 50 vybranými

čudáctvo netolerujú, dostáva sa do kon-

Spolu bolo zaslaných 209 výtvarných

unikátnymi dielami svetovej moderny

fliktov. Jeho vegetariánstvo, odsudzo-

prác, ktoré boli rozdelené do 5 veko-

objavil jeho obraz Jazdci na morskom po-

vanie alkoholizmu i fajčenia spôsobuje

vých kategórií. Každá kategória bola

breží, začala sa jeho dielam, nesúcim

pohoršenie. V odvolaniach v sporoch s

vyhodnotená odbornou porotou, ktorá

známky

expresioniz-

vrchnosťou píše, že sa zaoberá predajom

každú kategóriu ocenila 1.- 3. miestom

mu, symbolizmu, surrealizmu, magic-

dobrého liehu, ktorý chráni ľudí od „zlé-

a čestným uznaním. Odborná porota

kého realizmu i zvláštneho psychického

ho“ liehu. Vyrába tzv. haličské uhorské

sa skladala: Marián Keleši – reštaurátor

rozpoloženia autora, venovať patričná

žalúdočné horké, predáva prírodné mi-

závesných obrazov, Ivica Markovičová

pozornosť. Na zozname UNESCO je za-

nerálne vody, dezinfekčné prostriedky,

– výtvarníčka, Kinga Szabóová – teo-

radený medzi popredné osobnosti roku

potrebné vo veľkých horúčavách, chlóro-

2019. V deň 100. výročia jeho úmrtia si

vé vápno, masti, alpu francovku, kyselinu

ho pripomenuli odhalením pamätnej

mravčiu, cukor, francúzsky koňak... Svoje

tabule v Haliči. V príhovoroch starostu

výrobky propaguje aj v tlači sloganom

obce Alexandra Udvardyho a Jozefa Pun-

Najlepšie a najlacnejšie! Snahami o pre-

tigána z občianskeho združenia Phoenix

výchovu ľudu a dostupnosť kvalitných a

Lutetia sa účastníci spomienky a odha-

lacných výrobkov konkuruje, provokuje.

lenia pamätníka dozvedajú zaujímavé

Spor, v ktorom grófka Forgáchová žiada,

podrobnosti o živote umelca. Predseda

aby haličskému lekárnikovi, ktorý vo svo-

BBSK Ján Lunter a predseda maďarskej

jich voľných hodinách meria (čapuje) lieh,

Novohradskej župy Nándor Skuczi svo-

bolo toto meranie zakázané a lekáreň

jou osobnou účasťou na podujatí po-

daná pod hospodársku správu, končí

tvrdili, že Teodor Csontváry Kostka patrí

Kostkovým odvolaním sa – sťažnosťou k

rovnako Slovákom, ako aj Maďarom.

ministrovi. V roku 1894 prenajíma leká-

impresionizmu,

S

vernisáž súťažná výstava detských prác
s názvom „Csontváryho slnečná cesta
detskými očami“, ktorú vyhlásila Obec
Halič pri príležitosti 100. výročia úmrtia
maliara Teodora Kosztku Csontváryho. Výstava trvala od 17. októbra 2019
do konca novembra. Súťaže sa mohli
zúčastniť žiaci základných škôl a zák-

retička umenia, Andrea Moravčíková
– kunshistorička Mestské múzeum Lučenec a Andrea Németh Bozó – historička umenia NMG Lučenec. Ďalej bola
vyhlásená cena diváka na základe hlasov návštevníkov výstavy, kde bolo vyhodnotené 1. miesto v každej kategórií.
Práce boli aj ocenené, keďže táto súťaž
bola vyhlásená Obcou Halič, aj cenou
starostu. Dňa 9. decembra sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov v priestoroch obecného úradu, kde
sa mohli zúčastniť súťažiaci všetkých
zúčastnených škôl a vypočuť si oficiálne
vyhlásenie výsledkov. Každý umiestne-

lávnostný akt odhalenia pa-

reň svojmu bratovi a frustrujúce pros-

mätnej tabule i originálnej

tredie zamieňa za štúdium maliarstva v

galérie reprodukcií maliara na

zahraničí. Predchádzajúci študijný pobyt

drevenom plote pred bývalou

v Paríži (1884) dopĺňa vzdelávaním sa v

zúčastnili tohto 0. ročníka súťaže a že

budovou lekárne, sprevádzal bohatý kul-

Mníchove u S. Hollósyho, neskôr v Karl-

sme si mohli takouto formou zaspomí-

túrny program, ktorý končil v miestnom

sruhe u F. Kallymorgena a v Düsseldorfe.

nať na geniálneho maliara, ktorý preslá-

kostole bohoslužbou. V minulosti

V roku 1896 pôsobí opäť v Paríži.

vil našu obec. Zároveň sme si počas sú-

vý-

ný súťažiaci bol ocenený. Zároveň sa
chceme všetkým zúčastneným školám
a nádejným maliarom poďakovať, že sa

znamná Halič v uhorskej Novohradskej

Autor: Erika Fajnorová, krátené

ťaže skrášlili priestory obecného úradu.

župe bola od roku 1884 miestom naj-

Celý článok si môžete prečítať na

Všetkým súťažiacim prajeme veľa šťas-

dlhšieho pôsobenia umelca. Domovom,

stránke http://www.luno.hu/aktuali-

tia a úspechov, aby raz aj na ich počesť

kam sa rád vracal. O jeho príchode do

ty/aktuality-kaleidoskop/27918-be-al-

sa mohla uskutočniť takáto výstava.

Haliče sa dozvedáme v novembri 1884.

za-mot-om-tu-il-vedie-v-etko

Katarína Pavlíková

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
CSONTVÁRYHO SLNEČNÁ CESTA
DETSKÝMI OČAMI

3. Kategória do 13 rokov
1. miesto:
„2 SVETY“, Adelka Mániková, 12 rokov, ZŠ Divín
2. miesto:
„MOJ POHĽAD“ Matej Kubiš, 13 r., ZUŠ J. Cikkera B.B.
3. miesto:
„NOV MESIACA NAD AKROPOLOU“, Hana Haláková,
11 rokov, SZUŠ Lučenec
Čestné uznanie:
„VÝSEK KRAJINY – ZÁPAD NAD ÚDOLÍM“,
Barbora Pilarčíková, 12 rokov, SZUŠ Liptovská Štiavnica
„ŽELEZNIČNÁ STANICA V KÁHIRE“, Dominika Táborská,
13 rokov, ZUŠ Jozefa Janigu Veľký Meder
„ZÁMOK V HALIČI“, Jarmila Oláhová, 13 rokov,
ZŠ L. Novomeského Lučenec

Vyhodnotenie odbornej poroty:
1. Kategória do 7 rokov
1. miesto:
„SOJKA“, Laura Merész, 5 rokov, ZUŠ Štúrovo
2. miesto:
„MAJÁK“ Peter Šimšík, 6 rokov, ZUŠ Frica Kafendu Vrútky
3. miesto:
„RENDESVOVS“ Ria Čičmancová, 7 rokov, SZUŠ Lučenec
Čestné uznanie:
„MAJÁK“ Lukáš Blaho, 6 rokov, ZUŠ Frica Kafendu Vrútky
Cena diváka:
1. miesto: „RENDESVOVS“, Ria Čičmancová, 7 rokov,
SZUŠ Lučenec
Cena starostu:
„PÚŤ K CÉDROM V LIBANONE“, Nikola Pálešová,
7 rokov, SZUŠ Lučenec

2. Kategória do 10 rokov
1. miesto:
„PROSBA“, Vivien Wágnerová, 8 r., ZUŠ Frica Kafendu Vrútky
2. miesto:
„ATHÉNSKA ULICA“, Sofia Wágnerová, 10 rokov, ZUŠ
Jozefa Janigu Veľký Meder
3. miesto:
„VÝCHOD SLNKA“, Ela Udvardyová, 10 rokov, ZŠ Halič
Čestné uznanie:
„VOLAVKA BIELA“, Jessica Való, 10 rokov, ZUŠ Štúrovo
„CÉDER S VLAKMI“, Ladislav Zsemlye, 9 rokov,
ZUŠ Jozefa Janigu Veľký Meder
Cena diváka:
1. miesto: „STROM“, Radko Gál, 9 rokov, ZŠ Halič
Cena starostu:
„NA POTULKÁCH SVETOM“, Sofia Husárová, 9 rokov,
ZUŠ Štúrovo

Cena diváka:
1. miesto: „AUTOPORTRÉT“, Barbora Spišiaková,
13 rokov, SZUŠ Lučenec
Cena starostu:
„DALMÁCIA-ZÁLIV PRI ZÁPADE SLNKA“, Evka Kyzúrová,
12 rokov, ZŠ L. Novomeského, Lučenec

4. Kategória do 16 rokov
1. miesto:
„MODLIACI SA SPASITEĽ“, Kristína Brveníková,
15 rokov, ZUŠ Brezno
2. miesto:
„LIBANONSKÝ CÉDER“, Mária Kováčová, 15 rokov,
SZUŠ Lučenec
3. miesto:
„NOC V LESE“ Eva Baranová, 14 rokov, ZŠ Halič
Čestné uznanie:
„KVITNÚCI STROM“ Vanesa Berkyová, 14 rokov, ZŠ Halič
„OSAMELÝ CÉDER“ Leona Jančová, 14 rokov, ZUŠ Brezno
Cena diváka:
1. miesto: „MODLIACI SA SPASITEĽ“, Kristína Brveníková,
15 rokov, ZUŠ Brezno
Cena starostu:
„OSAMELÝ CÉDER“, Dominika Burisová, 14 r., ZUŠ LC

5. Kategória nad 16 rokov
1. miesto: Neudelené
2. miesto:
„ARABSKÁ JAZDA“, Miroslava Cabanová, dospelá, SZUŠ LC
3. miesto:
„AUTOPORTRÉT“ Daniela Šuleková, dospelá, SZUŠ LC
Čestné uznanie:
„TIVADAR CSONTVÁRY“, Timea Berkyová, 16 rokov, ZŠ Halič
Cena diváka:
1. miesto: „ARABSKÁ JAZDA“, Miroslava Cabanová

17

Spomíname
Pred desiatimi rokmi sa zavrela bohato popísaná kniha
života nášho rodáka Víta Ileka (11. 12. 2009)

Vít Ilek sa narodil 25. 6. 1925 v Haliči v rodine štátne-

S

ú medzi nami ľudia – osobnosti, ktoré si vážime,
ctíme si ich, lebo vytvorili veľké diela a stali sa nezabudnuteľnými. Žijú však aj osobnosti menej známe, pozná ich len menší okruh ľudí, ale zviditeľňu-

ho zamestnanca. Jeho detstvo v Haliči bolo šťastné a radost-

jú sa svojou každodennou mravenčou prácou. Vykonávajú ju

né až do roku 1938, kedy rodina bola nútená odsťahovať sa

z vlastného presvedčenia či sebauspokojenia, ale robia ne-

na Moravu. Na Morave dokončil svoje stredoškolské štúdia

čakajúc pochvalu ani odmenu. Práve takou osobnosťou bola

a čoskoro sa prejavili jeho tvorivé záujmy v oblasti rôznych

i naša rodáčka Ruženka Čermáková. Spomíname si na ňu

literárnych žánrov. Už ako študent sa zapájal do spravodaj-

z príležitosti 10. výročia jej odchodu do večnosti. Pevná viera

stva. Pamätám sa na jednu fotografiu, na ktorú bol jeho otec

v Boha bola v nej hlboko zakorenená, pomáhala prekonávať

veľmi pyšný, pretože na nej medzi novinármi, ktorí obklopo-

prekážky, ktorých ju život neušetril. Semeno viery zasiala do

vali vtedajšieho prezidenta Beneša, bol aj jeho syn. Ku koncu

nej matka a ono skutočne prinieslo hojnú úrodu.

štyridsiatych rokov minulého storočia sa vrátil na Slovensko
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a usadil sa v Bratislave. Tu sa v plnom rozsahu rozvinul jeho

Ruženka vyrastala s matkou ako polosirota. Od ranej mla-

literárny talent. Najdlhšie pôsobil v Československej televízii

dosti pomáhala zarábať na živobytie. Pracovala na rôznych

a v rozhlase ako dramaturg, textár, básnik, rozhlasový re-

miestach: v textilnej továrni, na poštovom úrade, v poisťov-

daktor a spisovateľ. Jeho tvorba bola presiaknutá humorom,

ni /Crancase/, v ipeľských tehelniach , kde zastávala pozíciu

čo sa prejavilo v mnohých silvestrovských estrádach. Najzná-

hlavnej účtovníčky a práve tu sa jej splnila túžba po vzdelaní,

mejším sa stal ako textár populárnych slovenských piesní ako

keď externe zmaturovala na Ekonomickej škole v Lučenci. Mi-

„Pod Akropolou“, „Nič krajšieho nepoznám“, „Ja dávno, ešte

lovala svoju prácu, ale nikdy nezabúdala, že Boh nás vedie

malá“, „Môj manžel nepozná neveru“ a niekoľko desiatok ďal-

na všetkých cestách života. Hlavnými atribútmi jej života boli

ších. Na Slovensku v 50. a 60. rokoch väčšinu textov písal Vít

milovaná matka, práca, ale najmä viera, ktorá dodávala sily.

Ilek – bolo ich niekoľko desiatok a boli to veľmi dobré texty.

Všetko robila, ako sama hovorievala, pre Božiu slávu. Druhým

Spievala ich Gabriela Hermélyová, Bea Litmanová, Melánia

jej domovom bol náš kostol, najlepšie sa cítila, keď žiaril čis-

Olláryová a ďalšie. Vyjadril sa o nich aj Milan Lasica: “Vít

totou a bezchybnou úpravou. Mala na tom veľkú zásluhu,

Ilek bol prvý, ktorý texty slovenskej populárnej hudby do-

lebo ona ručne prala, hladila i vymieňala oltárne prikrývky.

stal na profesionálnu úroveň“. Žiaľ dodnes nie je oficiálne

Dlhé roky viedla ružencové spoločenstvo, bez nej sa neko-

vyhodnotené dielo Víta Ileka, medzi slovenskými (ale ani

nala žiadna pobožnosť. Odoberala a čítala katolícku tlač,

českými) kultúrnymi osobnosťami (Wikipedia je prázdna).

bola členkou cirkevnej rady. Náročné obdobie prežívala, keď

Až v roku 2012 Slovenský Ochranný Zväz Autorský pre prá-

ochorela matka. S veľkou láskou a obetavo sa o ňu starala.

va k hudobným dielam, v skratke SOZA udelil Vítovi Ilekovi

Ozajstne milujúci človek nehľadá vlastné záujmy, zabúda na

ZÁPIS do ZLATEJ KNIHY SOZA.

krivdy, všetko odpúšťa, verí a dúfa, všetko vydrží. Veď láska
je rozpoznávacím znakom pravého kresťana. Matkina smrť

Čo je pre nás Haličanov ale najvzácnejšie, že sa ku svojej rod-

ju bolestivo zasiahla. Čoraz viac sa uzatvárala pred svetom

nej Haliči vždy s láskou hlásil. Už ako dôchodca sa stal častým

a rozhovory s ňou vždy bývali poznačené smútkom. Častejšie

dopisovateľom HZ, kde sa podelil so svojimi spomienkami, zo

som ju vtedy navštevovala, vždy mala ruženec v ruke.

svojho najkrajšieho obdobia – detstva, pričom nezabudol si
všímať aj zmeny, ktoré sa v Haliči udiali a ku ktorým sa veľ-

Strádania a ťažké životné skúšky podlomili jej zdravie. Hoci

mi pozitívne vyjadroval. Vždy ma dojímala aj jeho nekonečná

sa všemožne usilovala nepoddávať sa chorobe, predsa ju

láska k svojej mamičke, ktorú si v Haliči každý vážil a mal rád

premohla. Umrela v krásnom predvianočnom čase 21. de-

pre jej ochotu vždy pomôcť, najmä pri pečení tých najlepších

cembra 2009 vo veku 84 rokov.

a najchutnejších zákuskov.
Pri častých návštevách Haličského cintorína, kde odpočívajú
jeho rodičia vyslovil želanie, že aj on chce odpočívať vedľa nich.

Myslím, že aj takého osobnosti si zaslúžia našu spomienku. Pre nás všetkých ostane žiarivým vzorom, ako by mal žiť
kresťan.

Tak náš rodák sa vrátil do Haliče k svojim milovaným rodičom.

Som presvedčená, že ju nikdy nezakryje chladná hruda

Spomeňme si naňho zapálením sviečky a kytičkou kvetov –

zabudnutia. Silnejšia ako smrť je láska, čo sa nekončí, lebo

nech je jeho večný spánok pokojný.

PhDr. Anna Borešová

prekračuje aj hranice tohto sveta.

Božena Hochholcerová

Osobnosti Haliče
Predstavujeme vám tie
osobnosti, ktoré sa buď
narodili v Haliči alebo žili,
prežili tu viacero rokov
a zanechali po sebe kus
poctivej práce nad rámec
svojich povinností.

Alexander
Horák

„pred rokom 1926, keď bývali pri dolnej

(1934 – 40). V roku (1940 – 48) ho rož-

továrni – súkenke, bola tam taká malá

ňavský biskup Michal Bubnič uvoľnil na

kolónia a volala sa „Majer“. Bývali tam

výkon funkcie správcu Spolku sv. Vojte-

továrenskí majstri, robotníci a ich rodinní

cha v Budapešti (Maďarsko). Vzhľadom

príslušníci. Tu mali aj kultúrny dom, kde

na jeho politickú činnosť ho roku 1947

sa aj hrávali divadlá, usporadúvali zába-

ostrihomský arcibiskup kardinál Jószef

vy, schôdze a iné spoločenské akcie, až

Mindszenty suspendoval z kňazského

kým v roku 1926 továreň úplne nezasta-

úradu. Po návrate na Slovensko (1948)

vili“. Poznámka autora: Možno, že aj tu

krátko pôsobil ako stredoškolský učiteľ

hrali príslušní spomenutí mladí ľudia z

náboženstva na gymnáziu v Topoľča-

Haliče nacvičené divadlo.

noch, bol povereníkom pôšt (1948 – 54),

Rod Horák v Haliči založil Ján Horák s

povereníkom spojov (1954 – 55), pove-

manželkou Antóniou rod. Zohňákovou,

reníkom miestneho hospodárstva (1955

ktorí sem prišli bývať pravdepodobne z

– 58), predsedom Slovenského výboru

českej (moravskej) časti rakúsko – uhor-

pre výstavbu (1958 – 60). Súčasne bol

skej monarchie. Rod Horák nachádzame

vysokoškolským učiteľom na Rímskoka-

v tomto období aj v Dolnej Bzovej, kde

tolíckej cyrilo – metodskej bohosloveckej

jeho predstavitelia patrili medzi majstrov

fakulte v Bratislave (1949 – 89). Patril k

sklárov došlých z Moravy. Prvá zmienka

zakladateľom a ideovým vodcom Mie-

o rode v Haliči je z roku 1882, keď vyš-

rového hnutia katolíckych duchovných

šie spomínaní manželia Horákovci krstili

a v rokoch (1951 – 68) bol predsedom

svojho syna Jána Horáka. Podrobnejšie

jeho slovenského výboru. Od roku 1980

o tomto rode je uvedené v knihe HALIČ

pôsobil ako farár v Čunove pri Bratisla-

cesta časom.

ve. Od roku 1989 dôchodca. V rokoch

V rodine stolárskeho majstra Jozefa

(1948 – 76) sa politicky angažoval - bol

Horáka (1885 – 1974, Halič) a jeho man-

poslancom Slovenskej národnej rady v

želky Jozefy Horákovej rod. Polešovskej

Bratislave a poslancom Snemovne náro-

(1890 – 1964, Halič) sa narodil ako dru-

dov Federálneho zhromaždenia v Prahe

horodené decko, ktoré dostalo meno

(1969 – 71). Politický pracovník, publicis-

Alexander. Mladé roky ako aj prvé škol-

ta, vysokoškolský učiteľ, rímsko-katolíc-

šte pred tým ako si podrobnej-

ské roky strávil v Haliči, kde okrem školy

ky kňaz, účastník SNP, držiteľ Čsl. ceny

šie rozpíšeme samotné fakty o

často sa zdržiaval aj v dielni svojho otca,

mieru a iné. Diela: Slováci v Maďarsku

tejto osobnosti Haliči uvedie-

ktorý mu často ukazoval čaro stolárske-

– Dvoma brázdami (doktorská práca).

me pár informácií čo sa nám

ho remesla. Bývali na tretej ulici, dnes t. j.

Veľké množstvo publicistických článkov v

podarilo získať z korenšpodencie. Tu sú:

v roku 2019 je to Zelená ulica. Jeho rodný

Katolíckych novinách, Kalendároch spol-

Rok 1934

Mladý kňaz, rodák z Haliče
(*1911, Halič - +1994)

E

Vo svojom liste z decembra 1993 prof.

dom ešte existuje a je hneď vedľa domu

ku sv. Vojtecha, Blagověstníku, Slobode,

Alexander Horák píše pánu farárovi Gej-

Fajčíkovcov. Je to už starší dom s č. d. 14

orgáne Antifašistického frontu v Maďar-

zovi Veselému (dlhé roky žil a pôsobil vo

a popisným číslom 119.

sku, a iné. V roku 1945 založil v Budapešti
Čsl. národnú radu. V rokoch (1948 - 66)

Vatikáne) o. i. nasledovnú informáciu, že
v rokoch 1921-24 spolu aj s Irmou Malatinskou, Gabriellou /Ellou/ Rehaneko-

Načreli sme do jeho wikipédie, kde
sa dozvedáme tieto údaje:

ako predseda Slovenského a súčasne
podpredseda Česko - slovenského výbo-

vou, Júliou Mahovičovou a ďalšími troma

Horák Alexander (29. 1. 1911, Halič

ru obrancov mieru a člen Svetovej rady

či štyrmi mládencami mali založený svoj

- 25. 11. 1994, Bratislava – pochovaný

mieru, navštívil mnohé krajiny Európy,

„Spolok“ a hrávali aj divadlo. Hralo sa u

Trenčianske Teplice) Prof., ThDr., Dr., h.

Južnej Ameriky a Ázie.

starých Rehanekovcov a pamätal si, že

c., V rokoch (1916-21) ľudová škola Halič,

Profesor Alexander Horák ako sme už

hrali o Maruške a 12 mesiačikoch.

(1921-29) Reformné a reálne gymná-

uviedli vyššie zomrel 25. novembra 1994

zium v Lučenci, (1929-34) Bohoslovecké

v Bratislave a pochovaný je v Trenčian-

Pani Mária Rajprichová rod. Váliková

učilište v Rožňave. Za kňaza bol vysvä-

skych Tepliciach. V roku 2019 sme si pri-

(1916, Halič - 2018, Halič) vo svojom liste

tený 4. februára 1934. Ako kňaz pôso-

pomenuli 25 rokov od jeho úmrtia.

z roku 2003 píše pánu farárovi Gejzovi

bil na rôznych miestach – Lučenec, (aj v

Veselému o. i. nasledovnú informáciu:

Haliči), Topoľčany, Rožňava a Pohorelá

Ing. Ján Hikker
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Stretnutie včelárov
v Haliči
26.10.2019 včelári našej obce hostili
predsedov základných organizácii Asociácie včelárov Slovenska. Organizované
včelárstvo má v našej obci dlhodobú tradíciu. Pred dvomi rokmi sme po dlhom
zvažovaní skončili svoje členstvo v Slovenskom zväze včelárov a spolu s ďalšími
šiestimi organizáciami založili alternatívne občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podporovať radových včelárov. Momentálne má naše združenie
889 členov v 10 organizáciách po celom
Slovensku. Staráme sa dokopy o zhruba
17 500 včelstiev.
Bohužiaľ podpora zo strany štátu prezentovaná v médiách je len marketingový
ťah. Ku včelárovi sa v konečnom dôsledku dostanú možno 3€ na včeliu rodinu.
V skutočnosti nikto z nás pre podporu
nevčelári. Je to asi najkrajšia záľuba, ktorá
navyše prináša prospech nie len včelárovi,
ale aj všetkým záhradkárom, milovníkom
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kvetín a poľnohospodárom na okolo. Bohužiaľ dávno preč sú tie časy, keď boli úle
takmer v každom dvore, každej záhrade.
Je to spôsobené nie len rýchlym životným
štýlom, kde na včelstvá jednoducho nezostáva čas, ale aj čoraz ťažšími podmienkami pre prežitie včiel. Čím sú raky pre indikáciu čistoty riek a potokov, tým sú včely
pre čisté a zdravé životné prostredie. A tie
podmienky pre ich, a v konečnom dôsledku aj naše prežitie, sú stále horšie a horšie. Tu môže pomôcť každý z nás výsadbou kvetín, okrasných kríkov a stromov,
ktoré kvitnú celý rok a včielkam prinášajú
pestrú stravu počas celého roka. Populárne anglické trávniky sú pre včely mŕtvou
krajinou.
Na záver by som chcel povzbudiť všetkých záujemcov, ktorí stále váhajú, či sa
do včelárenia pustiť alebo nie. Smelo do
toho, radi Vás medzi sebou privítame.
Veď ako niekto napísal:“ Chceš byť šťastný jeden deň – vypi si, chceš byť šťastný
jeden rok - ožeň sa, chceš byť šťastný celý
život - začni včeláriť!“

Patrik Koštialik,
tajomník ZO AVS Halič

POZVÁNKY

Koncerty pripravované pre
našich h ostí na rok 2020

OZNAMY
Klub moderného cvičenia žien v Haliči oznamuje, že
ZUMBA sa cvičí každý PONDELOK a STREDU od 18,00
hod. v malej telocvični ZŠ Halič.
Klub slovenských turistov Sokol Halič Vás pozýva na
tradičný Vianočný pochod 26. decembra 2019. Zraz turistov je o 8,00 hod na Podzámockom námestí v Haliči.
Kontakt: Ing. Jonáš: 0907/563 505

V

mesiaci január sa môžete tešiť na koncert pána
Pavla Hammela. Február sa u nás na zámku nesie
v znamení Tereziánskeho bálu, ktorého III. ročník
otvorí slovenská operná diva Sisa Sklovská. V tre-

ťom mesiaci si na svoje príde aj mladšia generácia, nakoľko
zámok bude hostiť najuznávanejšieho rapera súčasnosti Kaliho. Veľká noc bude plná prekvapení pre našich najmenších,
ale určite si na svoje prídu aj dospelí. 1. mája sa na zámku
vrátime do 90-tych rokov minulého storočia v podaní hitov
českého speváka Dalibora Jandu. Letné mesiace už tradične
patria prekrásnym romantickým svadbám. V októbri
dobno-zábavnej talk show pánov Mariána Čekovského

hua

Michala Hudáka, na svoje si v novembri prídu aj vyznávači
ľudovej nôty, pretože nás svojou návštevou poctia Kollárovci.

Predaj
kníh

So starým rokom sa rozlúčime nezabudnuteľným Diamantový Silvester, ktorý aj budúci rok prinesie zaujímavého hosťa
večera. Nenechajte si to ujsť, tešíme sa na Vás.
•

Halič – cesta časom 20 €

•

Skaly v zlatej kolíske 10 €

•

Farnosť sv. Juraja v Starej Haliči 15 €

•

Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí 5,90 €

•

Čarovný Novohrad 16 €

•

101 Leteckých pohľadov 17 €

•

DVD Forgáchovci 5 €
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Zhodnotenie športovej činnosti TJ Slovan Halič
od leta 2019, nového súťažného ročníka ObFZ LC
2019 – 2020 – jesenná časť 2019

P

14 hráčov. Výbor TJ má záujem aby pri
tomto mužstve od zimy pracovali T.
Kurčík, M. „Šterci“ Aláč a vypomáhal by
im tréner prípravky Ing. M. Lukáč. Verme, že nám spolu tento zámer vyjde a v

o celkovom zastavení špor-

hráči), ale aspoň 12 – 13 hráčov mužov,

jarnej časti ročníku 2019/20 sa dostavia

tového pádu na jar 2019

aby boli na príslušnom tréningu. Ako to

lepšie výsledky.

na spodok súťaže hlavne u

vyjadril najlepšie predseda TJ, zároveň

mužov sme sa ako celok TJ

tréner ako aj hráč Haliče Ľudo Póni -

Dorast hral v jesennej časti ročníka

Slovan Halič snažili zastabilizovať a po-

„ak hráč nemá kondíciu, nemôže podá-

2019/20 6. ligu U19 ObFZ LC. Odohral

stupnými krokmi naprávať chyby, ktoré

vať dostatočne dobré futbalové výkony“.

4 majstrovské zápasy z čoho 1 vyhral,

sa viacerými predchádzajúcimi rokmi v

Preto ako povedal ďalej chceme začať v

1 zápas remizoval a dva zápasy prehral

tejto našej TJ nakopili a len sa nabaľo-

polovici januára 2020 hrubú zimnú prí-

so skóre 12:10 a 4 bodmi je na druhom

vali a neriešili. Vyvrcholenie bolo to, že

pravu a to po dohode s hráčmi vonku

mieste súťaže, keď v súťaži sú len tri

niekoľko sezón a to hlavne u mužov bol

a neskôr potom aj v telocvični. Všetko

mužstvá. Samo Gonda so 4 gólmi je

nepriaznivý stav, ktorý mužstvo odsú-

sa to hráči dozvedia na začiatku janu-

na druhom mieste v streleckej súťaži.

dil na predposledné miesto v súťažnej

ára, keď budeme mať s nimi všetkými

Podľa súpisiek za dorast hrali títo me-

tabuľke mužov. Odišli hráči, netréno-

hráčsku schôdzu a každý jeden hráč sa

novaný hráči: A. Šebeň (br.), S. Gonda

valo sa, alebo len slabo, výbor TJ ne-

bude môcť podľa seba vyjadriť. Toto

(C), P. Kováč, E. Malatinec, M. Papanitz,

fungoval ako by mal a toto všetko sa

si musia samotní hráči uvedomiť lebo

A. Váradi, F. Kortiš, J. Melich, M. Válek,

samozrejme odzrkadlilo aj u mužstiev

bez tréningu a kondície môžeme na

M. Vrábeľ, M. Koristek, M. Lukáč, D. Vá-

našej TJ. Ale o tom nechceme už písať.

dobré postavenie a výsledky v tabuľke

radi, F. Szabó, E. Hámorník.

Vyhodnotenie 1. polroku 2019 nového

súťaže zabudnúť.

U

žiakov výbor TJ predpo-

VV výboru TJ, zhodnotil v augustových
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mi a aby sa ich zišlo na tréningu aspoň

HZ za tento čas podstarosta obce Ing.

Na jeseň 2019 odohrali muži našej

Marcel Lukáč (člen VV, tréner a aj hráč

TJ 13. zápasov, z čoho 5. vyhrali, 1 zá-

mužov).

pas remizovali a 7 zápasov sa prehra-

kladá, že do realizačného
tímu sa do neho zapoja
ešte viacerí rodičia a po-

lo. Získali sme 16 bodov a skóre 24:38.

môžu pri mužstve žiakov. Predpokladá-

Preto teraz zhodnotíme tento pol-

Skončili sme na 9. mieste v 6. lige MO-

me, že tréner M. Kľaga začne zo žiakmi

rok – jesennú časť súťažného ročníka

LC. Musíme dodať, že minimálne 3 zá-

zimnú prípravu aspoň dva krát do týž-

2019/20 u mužstiev. Neodpustíme si

pasy hlavne na konci jesennej súťaže

dňa. Veríme, že sa cez túto zimu doplní

ešte jednu pripomienku, ktorá sa týka

sme „mleli“ už z posledného, pričom

káder aspoň o 5 – 6 mladých hráčov,

všetkých našich mužstiev a to je táto:

tam bolo vidieť u hráčov tréningový

lebo počas súťaže ich chodilo na maj-

ak všetky kategórie a to žiaci, dorasten-

deficit. Pri aspoň trošku lepšej tréno-

strovský zápas niekedy málo. Výbor TJ

ci a muži nezačnú poctivo minimálne

vanosti sme mohli na jeseň získať ešte

má záujem, aby bol aj zástupca z rea-

jeden krát resp. dva krát do týždňa tré-

minimálne 4 body do tabuľky. Ale, keby

lizačného tímu žiakov vo VV TJ Slovan

novať, tak budeme len „fackovací pa-

bolo keby. Preto výbor TJ verí, že po se-

Halič.

náci“ pre súperov v súťažiach. Darmo

dení s hráčmi na hráčskej schôdzke v

Žiaci hrali v jesennej časti ročníka

sa snaží robiť výbor TJ aj v spolupráci s

januári si hráči chlapsky stúpia do seba

2019/20 5. ligu U14 ObFZ LC. Skonči-

vedením obce Halič všetko preto, aby

a tak nájdeme spoločnú správnu cestu

li na treťom mieste, keď z 10 zápasov

chod klubu išiel v správnych „koľajach“

k tomu aby sa začalo poctivo a kvalitne

7 vyhrali, 1 remizovali a 2 prehrali so

a tiež bez problémov, keď na druhej

trénovať. Len to je cesta k úspechu a

skóre 65:31 a 22 bodmi. Celkovo je v

strane musíme dostať do hláv hráčov,

napredovaniu.

súťaži osem mužstiev. Po jeseni je v súťaži strelcov na 1. mieste Filip Szabó z

že len ony samí svojim tréningovým

34 gólmi.

prístupom a kvalitnou prípravou sa

Čo sa týka dorastu tu musíme zladiť

môžu podieľať na dobrých výsledkoch

partiu mladých futbalistov okolo kapi-

Zostava žiakov podľa súpisiek bola:

tána mužstva U19 a to Sama Gondu,

Š. Hikker (br.), F. Fízeľ, M. Budáč (C),

aby v domácich podmienkach sa cez

S. Kováč, J. Radič, T. Pócoš, J. Kováč, P.

U mužov potrebujeme v krátkej bu-

zimnú prípravu zapojilo čo najviac hali-

Kľaga, S. Nuota, F. Szabó, D. Váradi, M.

dúcnosti zlepšiť hlavne to, aby sa zača-

čanov a hráčov z okolia. Cez zimu chce-

Kováč, I. Rúžička, J. Rácz, E. Hámorník,

lo opäť poctivo trénovať (ale nie 3 – 4

me, aby aj dorastenci trénovali s muž-

E. Šuták.

TJ Slovan Halič.

Čo sa týka prípravky o tom podrobnejšie sa rozpíše jeden z trénerov a to
Ing. M. Lukáč.
Samotný výbor TJ počas roku 2019
zasadal pravidelne, z čoho sú aj oficiálne zápisy. Celkovo to bolo 38 zasadnutí. Ešte nás do konca roku 2019 čaká
jedno sedenie, kde uzavrieme na výbore záležitosť ohľadne fyzickej kontroly

V rámci Búčova v Haliči sa aj odohral

Zostava Haliče: P. Mikuš (br.), J. Bo-

všetkého materiálu v TJ. Túto previerku

dňa 18. 8. 2019 majstrovský zápas mu-

rovec (C), O. Berky, J. Paľaga, J. Jakubec,

na základe uznesenia výboru TJ urobila

žov 6. liga MO LC. Úvodný výkop zápasu

T. Cína, L. Turek, A. Váradi, R. Koristek,

určená komisia dňa 23. 11. 2019. Bol

mal bývalý hráč Trnavy ako aj úspešný

M. Linduška, Ľ. Póni. Striedali: P. Stu-

z toho oficiálny zápis, ktorý je uložený

reprezentačný tréner Slovenskej 21-tky

pár, O. Franek, J. Dobrocký, M. Oravec.

v materiáloch TJ Slovan Halič. Pre rok

a to Dušan Radolský.

2020 má výbor TJ vyššie ciele a za spo-

Zostava St. Haliče: P. Galamb (br.),
D. Koška, M. Nosáľ, M. Jaško (C), Š. Kali-

lupráce vedenia obce Halič chceme ísť

Halič – St. Halič 3:1 (1:1)

na, M. Matúška, L. Kišvince, P. Kuvik, P.

po vyšších športových cieľoch, Ďalej

Rozhodoval: M. Jačmeník – M. Meli-

Dudáš, R. Vančo, M. Malček. Striedali: S.

máme záujem aby si minimálne traja

cher, J. Žingor. Del. Zápasu B. Straško.

Laurenčík, M. Ilčík.

funkcionári urobili trénerské skúšky.

Foto: P. Mišo

Ďalej určite budeme chcieť, aby všetky
mužstvá mali kvalifikovaných zdravotníkov. Chceme urobiť v júli 2020 11.

V rámci storočnice bol dňa 3. 8.

ročník Memoriálu Jozefa Pocoka Mol-

2019 odmenený diplomom a vec-

nára a určite budeme pokračovať v

nou cenou bývalý náš hráč Haliče

začatých aktivitách, ktoré sme rozbehli

nad 80 rokov a to F. Bokor.
Na fotke zľava: F. Bokor, pred-

ako nový výbor TJ od januára 2019.

seda TJ Ľ. Póni, starosta Haliče A.

Spracoval výbor TJ Slovan Halič

Udvardy. 



Foto: J. Klinda

V rámci 100. výročia Haličského špor-

Zostava Haliče: J. Turek (br.ň, J. Naj-

Zostava Slovensko: D. Galis, L. Pec-

tu sme mali aj dňa 3. 8. 2019 priateľ-

paver (C), Ľ. Póni st., Ľ. Macko st., Š.

ko (C), O Krištofík, D. Tóth, S. Fišan (br.),

ský zápas Internacionáli Haliče proti

Žingor, L. Kováč ml., L. Líška, J. Širko,

J. Šimon, J. Timko, M. Obšitník, S. Slovák,

Internacionáli Slovenska. Zápas vyhrali

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

M. Penksa, V. Zvara, P. Jurčo, T. Med-

Internacionáli Slovenska 8:0 (6:0).

Bednár, M. Cvancinger, M. Kanát, P.

veď. Manažér mužstva bol L. Petráš,

Rozhodoval: M. Antalík a na čiare mu

Koštialik, R. Kondrlík.

jeho asistenti – J. Čupka, M. Baumann.

pomáhal M. Melicher.

Foto: J. Klinda
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Futbalová prípravka

S

o začiatkom nového školského roka bola deťom
v škole ponúknutá nová možnosť prihlásiť sa do
novovznikajúcej futbalovej prípravky. Spoločne
s pedagógom Kristiánom Fajčíkom sme už počas

niekoľkomesačného doplňujúceho trénerského vzdelania
premýšľali nad vhodnými tréningami pre malých nadšencov
futbalu. Snažili sme sa všetko naplánovať tak, aby deti aj rodičia mali čo najmenší problém s účasťou na tréningoch, čomu
sme prispôsobili aj svoj pracovný čas v zamestnaniach. Po
rozdaní prihlášok a prvom tréningu, na ktorom sa zúčastnilo
28 detí od škôlkárov veľkej skupiny až po štvrtákov základnej
školy sme popri nadšení z veľkej účasti museli zároveň prehodnotiť ďalší tréningový proces a deti sme rozdelili do dvoch
vekových skupín. V priebehu ďalších dvoch týždňov nám počet detí narástol na 39, z toho 6 dievčat. Zvládnuť takýto počet
detičiek je aj pre dvoch trénerov veľmi náročné, radi by sme
uvítali pomoc od prípadného záujemcu, záujemcov. Prípravka funguje ako krúžok pri ZŠ s MŠ v Haliči nesúťažne. Učíme
sa zvládnuť správne kopaciu techniku, spracovanie lopty, individuálnu techniku, poniektorí zaviazať aj kopačky, rýchlo
sa prezliecť, urobiť si po sebe poriadok v šatni, nezabudnúť
si vodu vo fľašii, ak nechcem byť smädný počas tréningu, neplakať, keď ma trafí lopta a podobne. Musíme však skonšatovať, že deti sú veľmi šikovné a my spoločne s Kristiánom

Máme najkrajší erb
(minimálne) v okrese Lučenec
Portál lucenec.dnes24.sk vyhlásil čitateľskú výzvu, kde ľudia hlasovali o najkrajší erb obcí Lučeneckého okresu. Jednoznačným víťazom sa stala Halič (34,9 %), druhá skončila
obec Biskupice (12,7 %) a tretia Ratka (8,3 %). Ako je uvedené v článku na spomínanom portáli: Erby majú svoju bohatú
históriu a neraz i tajomnú symboliku. Rytieri mali pôvodne
erby na svojich štítoch, ktorými sa bránili a až postupom
času, čiže koncom 12. storočia, začali označovať šľachtickú
hodnosť. Katarína Nádaská, etnologička a historička k tomu
uviedla: „V Európe je takáto tradícia od stredoveku. Erb na
pečati slúžil ako podpis, najčastejšie sa používa na pečatidle
obce, jej vlajke, na insígniách starostu, na budove obecného
úradu i v rokovacích miestnostiach orgánov obce,“ (Zdroj:
https://lucenec.dnes24.sk/vybrali-ste-najkrajsi-erb-obce-luceneckeho-okresu-takto-dopadlo-hlasovanie-346478?fbclid=IwAR2ZDZVrQXihdPka3iLJjK234R66QaXdQ8vHnLlF_z3zsthUtIiJR4qO34g)

A

j náš erb je zapísaný v Heraldickom registri SR.
Tu je uvedené: „v modrom štíte v zelenej pažiti
je strieborný opevnený kaštieľ s červenými strechami“ Tvorca novodobého erbu vychádzal z

sme s doterajším priebehom spokojní. Pomocnú ruku nám

vyobrazenia miestneho opevneného zámku z r. 1612, posta-

podala škola v podobe prezliekární v telocvični, v prípade ne-

veného na mieste staršej pevnosti, podľa erbového pečatidla

priaznivého počasia máme k dispozícii telocvičňu. TJ Slovan

z 18. – 19. stor.

Halič nám poskytlo 25 nových lôpt s veľkosťou vhodnou pre
malé deti, tréningové kužele, vesty, prenosné vaky. Finančne

Haličský zámok je v našom erbe oprávnene, veď bol stráž-

nás priamo podporila firma SVOMA, z čoho zakúpime deťom

com našej histórie a našou pýchou je až do súčasnosti. Je pre

futbalové bránky. V novembri s príchodom dažďov a ne-

nás výbornou reklamou a lákadlom pre návštevníkov. Tento

priaznivého počasia sme tréningové procesy museli prerušiť,

potenciál musíme ešte viac využiť. Vďaka nemu o nás vedia

nakoľko v telocvični prebiehala rekonštrukcia kúrenia a drob-

nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Zámocký hotel Galicia

né stavebné úpravy. Po tejto vynútenej prestávke pokračuje-

Nueva, ktorý v ňom sídli, získal v tohoročnej súťaži európ-

me s chuťou ďalej. Ďakujeme všetkým vyššie uvedeným, kto-

skych historických hotelov Heritage Hotels of Europe Awards

rí nám pomáhajú za pomoc. Zároveň prajeme našim malým

2019 úžasné 1. miesto v kategórii „romantika“. Ceny sa odo-

futbalovým nadšencom a rodičom príjemné prežitie sviatkov

vzdávali vo Viedni, a tak môžeme byť hrdí aj na to, že v Haliči

a všetko dobré v novom roku.

sa nachádza najromantickejší historický hotel v Európe.

Marcel Lukáč, Kristián Fajčík

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

Mgr. Alexander Udvardy
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