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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
„Nehľadajme dokonalosť mimo prírody.“ — Decimus Iunius Iuvenalis

Vyhodnotenie volebného obdobia
Vážení občania !
Ďakujem všetkým svojím voličom
za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách 2014 a všetkým za
podporu počas celého volebného
obdobia. Nastúpil som do funkcie
v čase, keď dedina bola rozdelená
akoby na dva tábory, medzi ľuďmi
vládli rozpory, ktoré vyvolávali
rôzne intrigy a osočovanie. Dvere
na kancelárii starostu boli vždy
pre každého občana otvorené.
Snažil som sa svojím prístupom
upokojiť celú situáciu. Pôsobenie vo funkcii mi neuľahčilo ani
odstúpenie dvoch zástupcov a
piatich poslancov. Ale vo svojej
práci som nemohol zastať a preto
túto, pre mňa neľahkú situáciu
som sa snažil zvládnuť tak, aby
ste to Vy, občania vôbec nepocítili. Som hlboko presvedčený,
že sa mi to podarilo a spolupráca
a vzťahy v obci nabrali nový rozmer. Vrátili sme sa v obci k úcte
jeden k druhému.
Dostala sa ku mne informácia, že
„starosta nič nerobí“. Môžem zodpovedne povedať, že tomu tak nie
je. Preto by som chcel pár vetami
zhrnúť štyri roky mojej práce. Do

úradu som nastúpil v čase, keď v
obci, ako som spomínal nevládla
dobrá atmosféra. Počas celého
volebného obdobia som sa snažil
o zveľaďovanie majetku obce a
vychádzať v ústrety občanom,
ktorí potrebovali pomôcť, alebo
poradiť. Nikdy som neodmietol v úrade žiadneho občana so
sťažnosťou, problémom, ktorý ho
trápil. Samozrejme, nie každému
som mohol vyhovieť, nakoľko
skoro v každom medziľudskom
spore je človek, ktorý spôsobí
problém a poškodený občan.
Nikdy som sa nepozeral na rodinné vzťahy, na priateľstvo a vždy
som riešil problém v prospech

poškodeného. Tieto štyri roky
boli pre mňa vysokou školou
medziľudských vzťahov, ale
každému jednému občanovi sa
môžem pozrieť do očí priamo a
zodpovedne. Počas pôsobenia vo
funkcii som starostoval poctivo,
čestne a v prospech obce. Vždy
som zastával postoj, že nebudujme vyhliadkové veže a veterné
mlyny, ktoré nepotrebujeme, len
preto, aby občania v obci videli,
že sa buduje. Zameriaval som
sa na rekonštrukciu obecných
nehnuteľností, ktoré si vzhľadom
k svojmu veku nutne žiadali
opravu. Denne sme riešili problémy, aj tie, ktoré nám zostali z
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predchádzajúceho obdobia a toto
čo napíšem je len zlomok práce,
ktorú sme vykonali.
• Zdravotné stredisko: v budove
sa zrekonštruovali sociálne •
zariadenia, zrekonštruovala
sa atika strechy, vymenili sa
okná a dvere, vymaľovala sa
budova z vnútra, v čakárňach •
sa vymenila podlaha a bola
osadená nová vstupná brána
do objektu.
•
• V areáli zdravotného strediska
sa vybudoval Altánok, ktorý
slúži na spoločenské akcie •
občanov obce.
•

•

Cintorín: okrem bežnej údržby
sa postupne rekonštruujú staré
hroby známych osobností,
priebežne sa odstraňujú stromy, ktoré poškodzujú hroby a
dokončila sa spevnená plocha
na parkovanie.
•
Škola:
bola
vykonaná
rekonštrukcia vykurovacieho
systému v materskej škôlke, •
vymenila sa podlaha v chodbách z linolea na keramickú
dlažbu, v kuchyni sa vymenili
staré sporáky a zaviedla sa
vzduchotechnika. Na budove •
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telocvične sa postavila nová
strecha a postupne sa revitalizuje školské ihrisko.
Areál ihriska TJ: na hracej
ploche ihriska je zabudované
automatické zavlažovanie.
Detské ihrisko: na ihrisko boli
zakúpené a namontované dva
nové prvky pre deti.
Hasičská zbrojnica: oprava
plášťa strechy
Kultúrny dom: na budove sa vymenili okná,
zrekonštruovala sa kuchyňa,
v malej sále sa vybrúsili a
nalakovali parkety, upravili sa
vstupné priestory v budove.
Vymenilo sa oplotenie okolo
obecného úradu.

izácie a rozšírenie čističky
odpadových vôd, dokončila
sa rekonštrukcia verejného
osvetlenia
a v obci sú
nainštalované optické káble
od dvoch spoločností.
•

Pripravená je na začiatok roka
2019 celková stavebná dokumentácia na výstavbu nového
chodníka Ul. Staničnej a v
súčasnosti sa kompletizuje
projektová dokumentácia na
výstavbu nájomného domu s
dvanástimi bytmi. Ďalej je vydané Územné rozhodnutie na
Cyklistickú cestičku Lučenec
– Halič, trasa C,D a do konca
novembra 2018 bude vydané
právoplatné stavebné rozhodnutie s realizáciou stavby v
roku 2019.

V decembri 2018 bude na
Výmenou zámkovej dlažby rezervnom účte obce Halič suma
sa opravil chodník na Ul. 320 000 €.
Družstevnej.
Snažil som sa štyri roky využiť
Boli zrekonštruované mi- najlepšie, ako som vedel. Na
estne komunikácie na uliciach záver by som sa chcel ešte raz
Š.Moyzesa, Staničná a Hviez- poďakovať Vám občanom, podoslavova.
slancom a všetkým, ktorí mi
pomáhali byť dobrým starostom.
Dokončila sa II. etapa kanal-

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo 4. riadneho
zasadnutia OZ, konaného
dňa 13.09.2018
Uznesenie č. 93/2018 zo
dňa 13.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ Danu Vá-

clavíkovú, pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu,
neprítomní Judr. Přibyl, Mgr.
Švihlová, Beňovská

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 94/2018 zo
dňa 13.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
berie na vedomie - starosta
určil za overovateľov zápisnice
Mgr. Kokavca a Mgr. Gálovú
				

4
Uznesenie č. 95/2018 zo
dňa 13.09.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
schvaľuje úpravu rozpočtu
Obce Halič v nedaňových príjmov o +34000,00 a bežných
výdakov o +34000,00 €.
Hlasovanie: 6 za, neprítomní:
JUDr. Přibyl, Mgr. Švihlová,
Beňovská
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 97/2018 zo
dňa 13.09.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje volebné vydanie
Haličských zvestí. Kandidáti
môžu svoje príspevky doručiť
na adresu podatelna@
obechalic.sk v termíne do
20.10.2018. Podmienky
uverejnenia: maximálne ½
Uznesenie č. 96/2018 zo
strany A4, písmo Times New
dňa 13.09.2018
Roman 12. Príspevky budú
Obecné zastupiteľstvo v Haliči. uverejnené podľa poradia
a/ berie na vedomie indoručenia.
formácie z komisií športovej,
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa
stavebnej, ekonomickej,
Linhart, neprítomná Beňovská
kultúrnej, verejného poriadku Uznesenie bolo schválené.
a životného prostredia
b/ schvaľuje kúpu pozemku Uznesenie č. 98/2018 zo
parc. č. C-KN 240/20 – zadňa 13.09.2018
stavané plochy a nádvoria
Obecné zastupiteľstvo
o výmere 41m2, podľa
nesúhlasí s umiestnením
geometrického plánu č.
stánku Mediapress na spe36049905-12/2015 zo dňa
vnenej ploche za autobusovou
13.02.2015 vyhotoveného
zastávkou.
Reality Trading spol. s r.o.,
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa
Nám. Artézskych prameňov
JUDr. Přibyl, neprítomná
1, 984 01 Lučenec od vlastBeňovská.
níka Beňovská Mariana,
Uznesenie bolo schválené.
MUDr., nar. 15.07.1950, bytom
Úzka 317/1, 985 11 Halič do
Uznesenie č. 99/2018 zo
výlučného vlastníctva v cene
dňa 13.09.2018
18,00 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo menuHlasovanie: 8 za, neprítomná
je inventarizačnú komisiu
Beňovská
v zložení: predseda – Ing.

Oznam
Na základe úspešného projektu KNIŽNICA PRE
VŠETKÝCH Obecná knižnica v Haliči získala pre rok
2018 finančné prostriedky vo výške 1.200,00 € na
nákup nových kníh. Projekt finančne podporil Fond
na podporu umenia.

Majer, členovia – JUDr. Přibyl,
Ing. Hujová, Václavíková,
Veselovská, Náton
Hlasovanie: 8 za, neprítomná
Beňovská
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 100/2018 zo
dňa 13.09.2018
Obecné zastupiteľstvo
volí za predsedu komisie dopravy, obchodu a cestovného
ruchu Ing. Majera.
Hlasovanie 6 za, zdržal sa Ing.
Majer, neprítomní Mgr. Pročko,
Beňovská
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 101/2018 zo
dňa 13.09.2018
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie, že na
základe správy o výsledku
kontroly plnenia uznesení
JUDr. Daniel Přibyl doplnení
VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska.
				
V Haliči, dňa 19.09.2018
Zapísala: Václavíková
Overovatelia: Mgr. Kokavec
		
Mgr. Gálová
Juraj Machava
starosta obce
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Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí
Starostovia obcí v Novohradskom podzámčí sa podujali na neľahký krok. Dohodli sa, že skúsia
ľuďom z nášho regiónu poskytnúť nový pohľad na ich domov. Dokázať, že veci, ktoré nás obklopujú
a zdajú sa na prvý pohľad všedné, môžu byť pre mnohých zaujímavé. Že každá z trinástich obcí
podzámčia je jedinečná a že je v nej dosť pozoruhodných vecí. Pamiatok i prírodných krás schopných
upútať domácich, ale aj návštevníka. Len si musíme dobre otvoriť oči.

Ako to dosiahnuť sa dohodli na
stretnutiach starostov obcí mikroregionálneho združenia Novohradské podzámčie. Každý
týždeň, pri raňajšom čaji v niektorej z trinástich obcí združenia,
rozmýšľali,
ako
ľuďom
sprístupniť to čo je v ich dedinách
najhodnotnejšie. A ako získať
nové podnety a návrhy od svojich ľudí. To v zmysle starého
porekadla: viac hláv, viac rozumu. Rozhodli sa napísať a
realizovať projekt, ktorým chceli
tento cieľ dosiahnuť. Nazvali ho
„Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí“. Podporu na realizáciu projektu mali z programu
„Obnova dediny“.
V rámci projektu zorganizovali
od konca mája päť prezentačných
stretnutí s účasťou verejnosti.
Účastníkom
prezentácií
sprístupňovali prírodné bohatstvo

regiónu, ľudové zvyky a obyčaje,
kultúrne a historické pamiatky, regionálne produkty a iné zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých obciach mikroregiónu.
Voľnou a nenútenou formou,
prostredníctvom
zážitkových
metód učenia približovali mikroregión verejnosti a vytvárali
priestor, aby si návštevníci vytvorili vlastný obraz. Na spoluprácu okrem miestnych samospráv
prizvali štátnu správu, neziskové
organizácie, školy, miestnych
remeselníkov a umelcov, ale aj
s odborníkov na oblasť histórie,
životného prostredia, vodného
hospodárstva, turizmu a miestneho folklóru. Takto získavali podklady pre spracovanie publikácie
o Mikroregióne Novohradské
podzámčie, ktorá má byť nielen inšpiráciou pre voľnočasové
aktivity v mikroregióne, ale aj

sumarizáciou informácií o obciach Novohradského podzámčia.
Na začiatku realizácie projektu
bolo zvolané do obce Vidiná prvé
pracovné stretnutie predstaviteľov
samospráv obcí združených v mikroregióne s partnermi projektu.
Tými boli odborníci v oblasti
ochrany prírody a životného
prostredia, kultúry, histórie a etnografie. Schválili organizačný
výbor, dohodli, akým spôsobom a
v akom rozsahu sa pripravia podklady a materiály pre účastníkov
projektu. Ako výstup aktivít
boli spracované a vytlačené
Informačné listy, mapové podklady pre jednotlivé etapy projektu, aj ako základ pre budúcu
publikáciu. V každej obci sa
účastníci zoznámili s jej históriou. To bola hlavne úloha starostov. No návštevníci sa oboznámili
aj s prírodnými zaujímavosťami
katastra i okolia. To zase bola úloha pre spoločenské organizácie
– poľovníkov, turistov, športové
kluby ale aj zdatných jednotlivcov z obce či okolia.
Exkurzie boli ťahákom pre
návštevníkov
V rámci projektu starostovia zorganizovali exkurzie vo
všetkých trinástich obciach mikroregiónu.
Prvá z nich bola v obciach
Gregorova Vieska – Tomášovce
– Vidiná.
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Zraz účastníkov bol v Gregorovej Vieske. Dobrou hostiteľkou
bola starostka Mária Gáfriková,
ale aj miestni poľovníci i turisti.
Tí prezentovali turistický chodník na dominantný vrch Sedem
chotárov. Potom pokračovali do
Tomášoviec. Účastníci sa od obecného úradu presunuli po náučnom
chodníku k miestnemu rybníku.
Zaujímavá bola prednáška na
tému ochrana vodných tokov a
vodného ekosystému s diskusiou so zástupcami SVP, š.p.
Banská Bystrica - Správa povodia Horného Ipľa a s členmi ZO
Slovenského rybárskeho zväzu
v Lučenci. Za účasť sa všetkým
poďakoval tomášovský richtár Ing. Ján Mičuda, ktorí mal
veľkú zásluhu na vzniku projektu
Otvorme si oči. Záver exkurzie bol vo Vidinej. Účastníci sa
zhromaždili v upravenom parku
pri kaštieli, kde pri odbornej
prednáške s miestnym historikom.
Tá bola spojená s prehliadkou
kaštieľa a priľahlého parku, kde
rastú vzácne chránené rastliny a
stromy už viac ako 100 rokov.
Zároveň boli pripravené besedy,
tvorivá dielňa s farbičkami,
vodovými a temperovými farbami, lepidlom, výkresmi, farebným papierom(nožnice) a pod.,
v ktorej malí aj veľkí účastníci
mohli vytvoriť zaujímavé diela o
poznatkoch a dojmoch z exkurzie.
Na záver dňa sa pozbieral materiál
vytvorený v tvorivých dielňach
ako podnety pre ďalšie aktivity
projektu. Starosta Ing. Ján Šupica
účastníkom poďakoval za účasť a
pozval na ďalšie exkurzie.
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zúčastnených s cieľmi exkurzie.
Predseda mikroregiónu odovzdal slovo pani Jane Stupárovej,
dcére už zosnulého dlhoročného
kronikára obce Praha, ktorá porozprávala niečo z dávnej, ale
aj skoršej minulosti obce. Praha
vznikla v období rokov 1443 až
1451 po bitke pri Lučenci, kde
bojovali husitské vojská. Vojaci,
ktorí sa z bojov nevrátili domov si
zakladali nové obydlia. Z čoho aj
usudzujeme, že názov obce Praha
vznikol tak, že vojaci, ktorí tu
po bitke ostali si chceli priblížiť
svoju domovinu a pomenovali
dedinku pod Lyscom Prahou.
Účastníkov odprevadil starosta
Prahy Erik Marčok.

Z obce Praha sa účastníci exkurzie presunuli autami a autobusom
do Lupoče, kde ich v areály obecného úradu očakávali členovia
miestnej samosprávy i jaskyniar
František Radinger a členovia
poľovného združenia. Účastníkov
exkurzie privítal starosta obce
Pavel Koporec a oboznámil prítomných s históriou obce Lupoč.
„Po vyčerpávajúcich prehliadkach v obciach Praha a Lupoč
zavítali mladí pútnici aj do našej
obce,“ hovorí starosta Starej
Haliče
Ing. Jozef Gembec.
Účastníkov exkurzie po úvodnom
slove pozval „na schladenie“ do
kostola sv. Juraja. Oboznámili
sa s históriou obce, s interiérom
kostola i stredovekými freskami. Potom im sprievodca ukázal
drevenú zvonicu. Tá bola postavená v roku 1633 bez jediného
železného klinca. Tohto roku má
haličská zvonica už 385 rokov.
Praha – Lupoč – Stará Halič.
Duchovné centrum obce dotExkurzia začala príhovorom vára i areál spoločenstva Rodiny
predsedu mikroregiónu Mar- Panny Márie. Misijné sestry pricela Šupicu v ktorom oboznámil pravili pre účastníkov menšie po-

hostenie.
Lentvora a Ľuboreč.
V Lentvore si účastníci prezreli malebný kostolík, starú
evanjelickú školu a lokalitu
starého lentvorsko – polichnianskeho mlyna. Po pekne upravenej lesnej ceste sa okolo 50
účastníkov pešo vybralo popod
Lysec a popri Tatárskych pivniciach do Ľuboreče. Nezabudli si
pripomenúť bohatú históriu dominantnej hory celého okolia. Veď
na Lysci ľudia sídlili už pred viac
ako 3000 rokmi. Hostí odprevádzal starosta Sudár. V Ľuboreči
exkurziu starosta obce Mgr.
Marcel Šupica videl takto: „V
Ľuboreči sme sa ešte pred vstupom
do obce zoznámili s činnosťou
Poľovného združenia Ľuboreč I.
a Správy CHKO Cerová vrchovina. Poľovníci pútavou formou
porozprávali o starostlivosti o
zver v lete aj v zime. Odvážnejší
mohli vyskúšať streľbu s luku. V
ničom nezaostali ani priatelia z
ochrany prírody. Kto vedel, že v
Ľuboreči je územie európskeho
významu – Ľuborečké dubiny?
Veľa z nás veru nie. A tak sme
sa dozvedeli nielen o dubinách,
ale aj o zákonom chránenom Leknovci štítnatom na vodnej nádrži
a mimoriadne zaujímavom biotope v okolí Lysca. Nechýbali
ani tvorivé aktivity a zábava pre
najmenších. Záver exkurzie bol
pri Ľuborečskej priehrade, od
ktorej v turizme celý mikroregión
veľa očakáva.
Lehôtka - Mašková - Halič
Štvrtá exurzia po obciach v Mikroregione Novohradské podzámčie
sa otvorila v obci Lehôtka, kde
starosta obce Richard Laššan
privítal kolegov z Mikrore-
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gionu Novohradské podzámčie
a všetkých účastníkov exurzie.
Deti zo súkromnej ZŚ v Lučenci
seniorov z obcí Tomášovce, Vidinej a Novohradu. V malebnej
obci Lehôtka, ktorá leží pod kopcom Kopane, obklopená je krásnou prírodou a milovníci prírody
sa nevedia vynadívať na lesy,
ktoré obec obklopujú sa stretli od
najmenších detí až po seniorov
účastníci pri kultúrnom dome.
Prešli sa po pekne upravenej obci.
Prvou zastávkou bola zvonica v
strede obce z roku 1895, kde starosta pripomenul jej históriu
i obnovu z roku
2014.V hornom
konci obce im
ukázal chodník
na Kopec Kopane nad obcou
z ktorého je
krásny výhľad
do obcí v Mikroregione
i do nášho
okresného mesta.
Účastníci výletu sa po príchode do Maškovej
zhromaždili
pred
múzeom,
pri ktorom ich starostka obce
Ing.
Bronislava
Brablecová
privítala a povedala pár slov o
obci. „Prvá písomná zmienka
o Maškovej je doložená z roku
1322 v pápežských desiatkových
sústavách. Meno obce sa odvodzuje () od dosťahovavších sa
Rusov z Moskvy - Moscvilla
(1332). No zatiaľ k tomu nieto
autentické doklady. Najviac však
účastníkov zaujali informácie o
osvieteneckých tradíciách, najmä
rodine Maróthyovcov.
V obci Halič účastníci exkurzie
ako prvý spoznali tunajší le-

sopark - chránený krajinný
objekt, ktorý je vďaka Zámockému hotelu a jeho majiteľovi už
po rozsiahlej rekonštrukcii. „ Park
sa nachádza na svahoch hradného
vrchu pod vynoveným Haličským
zámkom, kde boli v rokoch 1820
až 1880 vysadené mnohé vzácne okrasné dreviny. Pôvodne
bol park vo francúzskom štýle,
no neskôr sa k nemu pričlenili
aj prírodné priestory s jazerom,
takže ho môžme definovať ako
voľne krajinársky. V súčasnosti
je zrevitalizovaný tak, aby sa jeho

návštevníci mohli pokochať tak
krásou tých najrozmanitejších
drevín pochádzajúcich z celého
sveta vyskytujúcich sa na malej
výmere okolo malebného jazierka s ostrovčekom, ako aj relaxom pri člnkovaní či chytaní rýb.
Z najvýznamnejších drevín si
návštevníci mohli všimnúť jedľu
srienistú (pôvod USA), borovicu
čiernu (Malá Ázia), borovicu
hladkú (Kanada), pagaštan konský (Grécko), javor jeseňolistý
(Severná Amerika), gaštan jedlý
(Kaukaz),
sumach
palkový
(USA), sofora japonská (Čína) a
iné,“ hovorí haličský starosta Juraj Machava.
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Posledná, piata exkurzia bola
na streche Novohradu, v Ábelovej a Polichne.
Zraz účastníkov bol v obci Ábelová pri obecnom úrade. Stretli
sa so starostom Viliamom Korosim a predstaviteľmi samosprávy
i s rodákmi obce. Súčasťou bola
návšteva a prednáška o histórii
obce v miestnom evanjelickom
kostole. Medzi prírodné zaujímavosti obce patrí kamenná studňa,
ktorú vyhotovil miestny kamenár
talianskeho pôvodu koncom
19.storočia. V
katastri obce
sa nachádzajú
aj
dve
jaskyne: Vrece
pri
Nedelišti
a
Medvedia
jaskyňa
na
Bralci. Medzi

najvýznamnejšie pamiatky obce
patrí Evanjelický kostol z roku
1829 so zachovaným rokokovým
oltárom z roku 1780. Následne sa
hostia presunuli do areálu pamätného domu B.S. Timravy, kde
sa nachádza stála expozícia venovaná jej životu a dielu.
Z obce Ábelová sa účastníci
prešli po Timravinom chodníčku
do obce Polichno. Nasledoval
zraz účastníkov v areály múzea
polichnianskej rodáčky B.S. Timravy. V areály múzea prostredníctvom predstaviteľov miestnej
samosprávy, predstaviteľov Novohradského osvetového strediska Lučenec ako aj predstaviteľov

8

Matice Slovenskej získali formou
odbornej prednášky informácie
o živote spisovateľky Boženy
Slančíkovej Timravy. Prednáška
bola spojená s prehliadku jej rodného domu a miestnej ľudovej
školy. Z prírodného hľadiska je
pri tejto etape významný vrch
Bralce, kde sa nachádza množstvo
geologických javov, či sú to už
skalné steny, otvory resp. medvedia jaskyňa. Vyskytujú sa tu
zaujímavé druhy flóry a fauny. Na
jar je z vrchu Bralce vidieť až 20
obcí a na jeseň i Vysoké Tatry. Do

ZO ŽIVOTA OBCE

katastra obce Polichno zasahuje
Ľuborečská a Lentvorská dolina, ktorá je rezervoárom zvere a
rýb. Obec Polichno ako jediná v
lučenskom okrese je vyhlásená
za pamiatkovú zónu, z dôvodu
zachovania jedinečnej ľudovej architektúry z konca 19. a začiatku
20.storočia.
Starosta Polichna Pavel Kyseľ videl exkurziu takto: „Piata exkurzia podujatia „Otvorme si oči
v Novohradskom podzámčí“ v
obciach Polichno Ábelová mala
jemne odlišný charakter z toho

dôvodu, že naše obce organizujú
každoročne v prvú októbrovú sobotu dve podujatia „Timraviným
chodníčkom“ a „Maľujeme Timravu.“ „Maľujeme Timravu“
je výtvarná súťaž pre žiakov
umeleckých škôl a základných
škôl kde sa vyučuje Slovenčina.
Téma tohtoročnej súťaže bola:
„Oco mama a ja“ teda téma
tradičnej rodiny. Tento rok sa
prihlásili do súťaže aj školy z
Rumunska a Srbska, kde žijú
početné slovenské komunity.
Ambícia tejto súťaže je, aby sa
vo väčšom počte zapájali hlavne
školy zo zahraničia. „Timraviným
chodníčkom“ je literárno – turistické podujatie a tento rok sa
konal už jeho 27. ročník. Teraz
išli učastníci pochodu po stopách
Timravy z Ábelovej do Polichna,
kde bolo pripravené občerstvenie
a kultúrny program folklórneho súboru Dubkáčik z Buzitky.
Pred kultúrnym domom boli pripravené tvorivé dielne pre deti v
spolupráci s partnermi: ŠOP SR,
ZŠ M.R.Štefánika z Lučenca,
FaDS Dubkáčik z Buzitky a
paňou Mázorovou z Kalinova i
pani Haškovou z Hrnčiarskych
Zalužian.“
Hodnotiace stretnutie starostov
Novohradského podzámčia v
rámci projektu „Otvorme si oči
v Novohradskom podzámčí“ sa
konalo na radnici obce Halič.
Projekt bol finančne podporený z
Programu obnova dediny, ktorého
garantom je Slovenská agentúra
životného prostredia.
Z podkladov Mikroregiónu
Novohradské podzámčie zostavil
PhDr. Pavol Rapco

KOMUNÁLNE VOĽBY
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
Vážení
občania,
voliči
.
Štvorročné volebné obdobie sa
chýli ku koncu a opäť je tu čas,
kedy sa budeme spoločne
rozhodovať komu dáme do rúk
moc nad našou obcou. Kto bude
starosta a aké bude zloženie nášho
obecného parlamentu spoločne
rozhodneme
v sobotu 10. novembra 2018.
Voľby do orgánov miestnych
samospráv sa tradične tešia
vysokému
voličskému
záujmu. Preto sa poslanci obecného

zastupiteľstva prijatím uznesenia
č. 97/2018 zo dňa 13.09.2018
rozhodli dať priestor na prezentáciu v Haličských zvestiach
všetkým uchádzačom o post starostu obce, alebo poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý o to
požiadajú v stanovenom termíne.
Redakcia Haličských zvestí
do obdržaných príspevkov nijako nezasahovala a príspevky
neprešli ani jazykovou úpravou.
Jediným kritériom bolo dodržanie
predmetného uznesenia. Treba

však podotknúť, že nie všetci
kandidáti ponúknutú možnosť
využili.
My v redakcii nášho občasníka
veríme, že predmetná prezentácia Vám pomôže s výberom tých
najsprávnejších kandidátov na
jednotlivé posty. Dúfame, že Vám
osud našej obce nie je ľahostajný
a svojou účasťou na voľbách to
dáte jasne najavo.
Šťastnú ruku pri voľbách želá
J. Linhart a redakčná rada.

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV
Voľby do orgánov samosprávy
obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od
7:00 do 22:00 h. Volič môže voliť
len v obci svojho trvalého pobytu
vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný preukázať sa pred
hlasovaním preukazom totožnosti.
Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane
volič vo volebnej miestnosti od
okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky, hlasovací lístok
pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva. Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov
vstúpi volič do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov t. j.
na odovzdanie hlasu vybraným
kandidátom - zakrúžkovaním
ich poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu
obce zakrúžkuje volič poradové
číslo len jedného kandidáta. Na

hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zakrúžkuje volič poradové čísla
jednotlivých kandidátov, najmenej jedného a maximálne
deviatich kandidátov (1 – 9). V
priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok
pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva a jeden hlasovací
lístok pre voľby starostu obce.
Volič hlasuje tak, že po opustení
priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov vloží obálku
do volebnej schránky. Voličovi,
ktorý sa neodobral do tohto
priestoru komisia hlasovanie
neumožní. Volič, ktorý sa nemôže
v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti môže požiadať
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú
komisiu (v ktorej zozname voličov
je zapísaný) o hlasovanie mimo
volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia
vyšle k voličovi dvoch svojich

členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami
a obálkou. Volič hlasuje tak, aby
sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť
hlasovací lístok pre telesnú vadu
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou
do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča,
nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky. Volič je
povinný odložiť nepoužité, alebo
nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých, alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku
za ktorý mu bude uložená pokuta
33 eur.
Zdroj : www.minv.sk, upravené
R.R. pre potreby obce Halič.
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PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA STAROSTU

Kandidát na starostu č. 1:
Ing. Milan Cvancinger
Milí Haličania.
Srdečne
ďakujem
všetkým
tým,
ktorí
mi svojím podpisom
umožnili v komunálnych
voľbách kandidovať ako
nezávislý kandidát na starostu obce. Zároveň mi
dovoľte predstaviť seba
a tiež moju víziu. Mám
59 rokov. Som ženatý
a mám dve dcéry. Mám vysokoškolské vzdelanie.
Toho času pracujem na Finančnom riaditeľstve
SR. Dlhé roky som pôsobil ako hráč, člen výboru,
manažér a prezident telovýchovnej jednoty. Počas
môjho pôsobenia v TJ boli vybudované šatne, sociálne zariadenia a zakúpil sa vlastný autobus. Na
post starostu kandidujem preto, lebo chcem zlepšiť
v rámci možností život všetkým občanov tejto obce.
Moje priority vo volebnom programe :
Podporiť výstavbu v Hornom poli, zlepšiť fungo-

Kandidát na starostu č. 5:
Mgr. Alexander Udvardy

vanie materskej škôlky a základnej školy, rozšíriť
detské ihrisko, zmodernizovať zdravotné stredisko,
zriadiť opatrovateľskú službu, podporovať denné centrum seniorov, presadiť úľavy pri obecných
poplatkoch pre starších a osamelých občanov a
držiteľov ŤZP. Podporovať všetky športové oddiely. Rozšíriť kultúrne a spoločenské akcie usporadúvané obcou, podporovať FS Haličan. Započať
s realizáciou cyklistického chodníka Lučenec –
Halič. Zriadiť informačné centrum v obci, zlepšiť
propagáciu našich kultúrnych pamiatok v rámci
regiónu a Slovenska, zmodernizovať obecný rozhlas. Zabezpečovať opravu cestných komunikácií,
vybudovať nové chodníky, ako aj chodník v areáli cintorína. Zlepšiť zber odpadov, prevádzkovať
zriadenú kompostáreň a zamedziť zriaďovaniu
čiernych skládok. Podporovať činnosť cirkví, ako aj
drobných podnikateľov v obci.
Kandidujem ako nezávislý občan, pretože sa chcem
riadiť potrebami ľudí. Chcem na to v plnej miere
využívať dotácie z EÚ a ostatných dostupných fondov. Ak Vás oslovil môj postoj a vízia zlepšenia
Vášho života, budem rád, ak mi dáte svoj hlas.
Ďakujem.

riešení charakteristických pre toto volebné obdobie
– veď jej predná časť stále vyzerá ako po bombarMilí spoluobčania!
dovaní. Že chýbali financie? Nemyslím, veď Hlavný
zdroj príjmu obce – podielové dane zo štátu, vzrástli
Vďaka množstvu Vašich oproti roku 2014 o viac než 150.000€. Oproti roku
podpisov mám možnosť 2012 je to o viac než 200.000€.
zabojovať vo voľbách
o post starostu Haliče. Svoj program staviam na troch základných piliVzhľadom na presne eroch, ktoré vyjadrujú, akú Halič si predstavujem o
určený rozsah, využijem štyri roky. Prvým pilierom je „Halič, ktorá rastie“
tento príspevok len na – chcem vytvoriť podmienky na novú výstavbu,
osvetlenie svojej motivá- čím sa zvýši počet obyvateľov, a tým aj príjmy z
cie opätovne kandidovať. podielových daní. „Halič, ktorá vedie“ – Halič má
Funkciu starostu vnímam už historicky vedúcu pozíciu v mikroregióne a
v prvom rade ako službu. Rozhodol som sa tak aj musí takou byť čo do výšky získaných dotácií a repri ohliadnutí sa za poslednými štyrmi rokmi – alizovaných investícií, v rozvoji regionálneho ceskam sa Halič posunula, čo všetko sa (ne)urobilo a tovného ruchu a zelenej ekonomike, s čím súvisí aj
mohlo sa urobiť. Volebný program, s ktorým som nárast pracovných príležitostí. Tretím pilierom je
kandidoval v minulých voľbách by som mohol celý „Halič, ktorá sa stará“ – podstatnou zložkou tohto
skopírovať a použiť ho opäť. Bohužiaľ najmä preto, piliera je rozvoj sociálnych služieb, kvalitné zdraže tieto štyri roky bola Halič mimoriadne pasívna. S votnícke možnosti a zdravé školstvo. Konkrétne
výnimkou dotácie na opravu telocvične, ktorú som nástroje pre naplnenie mojej vízie predstavím vo
pripravoval ešte ja, obec nezískala žiadnu väčšiu vlastnom propagačnom materiáli.
dotáciu. A telocvičňa je tiež príkladom polovičatých

PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA STAROSTU

Kandidát na starostu č. 3:
Jaroslav Linhart
Vážení
spoluobčania,
Haličania !
Štyri roky ubehli ako
voda a opäť je tu čas,
kedy sa budeme spoločne
rozhodovať kto nás bude
v nasledujúcom volebnom období zastupovať.
I ja mám tú ambíciu
stáť na čele našej obce.
Väčšina z Vás vie, že
moja rodina je s Haličou spätá už niekoľko generácii, a preto mi jej osud nie je ľahostajný. Chcem
pre ňu pracovať najlepšie ako viem, chcem aby napredovala, aby sa rozrastala nielen do veľkosti, ale
aj do krásy. Aby bola radosť žiť na tomto môjmu
srdcu tak blízkom, prenádhernom kúsku zeme. Preto
som sa rozhodol kandidovať za starostu, prípadne za
poslanca, aby som jej mohol aj naďalej pomáhať a
vrátiť všetko to čo mi dala ona. Krásne detstvo, prvé
lásky, prvé kroky mojich detí, jednoducho pocit

Kandidát na starostu č. 4:
Juraj Machava

Byť starostom v mojom
ponímaní znamená, na
úkor osobného voľna
slúžiť občanom, povýšiť
ich záujmy nad záujmy osobné a osobný
prospech, stretávať sa s
občanmi, rešpektovať ich
názory, konať v zmysle
platných zákonov a
využiť svoje vedomosti a
skúsenosti na skvalitne-

nie života v našej obci.
Medzi moje hlavné priority k ďalšiemu rozvoju
obce patrí:
•
Zrealizovať výstavbu chodníka na ul.
Staničnej a postupne opraviť všetky už existujúce chodníky
•
Výstavba nájomného domu s 12-timi bytovými jednotkami
•
Výmena okien a zateplenie budovy
telocvične pri ZŠ
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domova. Mojim cieľom je, aby sa tu všetci občania
tak cítili. Aby zažili ten pocit domova je potrebné
začať s výstavbou nájomných bytov, prilákať k nám
mladé rodiny s deťmi a ponúknuť im kvalitné vzdelanie. Som presvedčený, že ZŠ s MŠ je v dobrých
rukách. Všemožne budem podporovať aj občiansku
vybavenosť, infraštruktúru, cesty a chodníky. Nie,
nebude všetko nové a nebude to hneď ! Môžem
iba sľúbiť, že preto urobím maximum. V dnešnej
neľahkej dobe je potrebné si vážiť aj to čo tu máme
a o čom iní len snívajú. Lekár, či lekáreň, drobní
podnikatelia aj cukráreň, som rád, že Vás tu máme
a budem Vás podporovať. Rád zavítam aj do klubu seniorov, pretože si myslím, že oni pomoc obce
nielen potrebujú, ale hlavne si ju zaslúžia. Spolky
a združenia, Haličan. Viem, zaslúžili by ste si viac.
Priatelia, občania, chce sa mi veriť, že dobrou spoluprácou s novozvoleným zastupiteľstvom sa nám
podarí veci pohnúť správnym smerom a mnoho vecí
vyriešiť k spokojnosti nás všetkých. Nezostaňte preto doma, ale príďte rozhodnúť o našej budúcnosti.
Veľa šťastia zo srdca želá Jaroslav Linhart
•

Zvolať pracovné rokovanie s vodárenskou spoločnosťou k rekonštrukcii vodovodného potrubia v obci a následne opraviť a
zrekonštruovať miestne komunikácie

Nechcem sľubovať, čo sa nedá splniť, ale rád by som
pokračoval v začatých projektoch, pomáhal tým,
ktorí to budú potrebovať, aby sme spolu zlepšili a
uľahčili život v tak ťažkej a zložitej dobe.

Kandidáti na starostu obce
1. Milan Cvancinger, Ing., 59 r.
2. Miroslav Čaba, 25 r.
3. Jaroslav Linhart, 47 r.
4. Juraj Machava, 49 r.
5. Alexander Udvardy, Mgr., 33r.
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PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA POSLANCA OZ

Kandidát na poslanca do OZ č. 4:
Ing. Ján Hikker
Ako poslanec by som
sa chcel pričiniť a
zabojovať o to aby obec
mala svoje Haličské
múzeum. Chcem by som
pomôcť hlavne v oblasti futbalu, kedy v roku
2019 bude naša obec
oslavovať 100 rokov od
vzniku športového klubu
v Haliči. Dostať futbal v
priebehu troch až štyroch
rokov opäť aspoň na tú úroveň, ako bola na konci
roku 2010. Rád by som v krátkej dobe t. j. rok 2019
aj s kamarátom prezentoval a vydal publikáciu o
Haliči a jej histórii. Chcem podporovať rozvoj historických pamiatok v obci, ich rekonštrukciu. Ďalej
sa chcem podieľať na spoločenskom živote našej
obci, hlavne besedami v škole aj obci s významnými
osobnosťami zo Slovenska. Aj naďalej v spolupráci
s OÚ navrhovať pravidelne ročne opravy zanedbaných významných hrobov osobností Haliče v cin-

Kandidát na poslanca do OZ č. 8:
Iveta Láska

Vážení
spoluobčania,
zastavte sa na chvíľku
prosím a dovoľte sa mi
predstaviť.

Moje meno je
Iveta
Láska , mám 44 rokov
a do našej obce som sa
prisťahovala s rodinou v
roku 2009 . Pracujem
ako manager FIT Family RADIA , ktoré sídli
priamo u nás v obci. Som trenerkou a vlastníčkou
ochrannej známky fitness cvičenia FIT JUMP ® a
predsedníčkou OZ FIT Family CLUB.
OZ FFC poriada víkendové ozdravné pobyty,
prednášky ,charitatívne podujatia či pomoc príspevkom 2 % z daní ZŠ Lc -, Detske odd. NsP Lc, rod.
Ilešová Lc , rod. Gálová Halič , rod. Palešová Lc a
iné / .
Minulý rok sme spustili internetové rádio FIT
Family RADIO . Podporujeme mladé hudobné tal-

toríne včetne židovského cintorína a tieto postupne
aj rekonštruovať cez stavebné inštitúcie. Je viacero aktivít, ktoré by som zo svojho pohľadu chcel
pomôcť vylepšiť / napr. MO MS, a iné/. Verím, že
aspoň časť z týchto mojich predsavzatí vyjde a spolu
aj so správnymi ľudmi sa mi podarí ich presadiť tak
aby bolo vidieť, že za štyri volebné roky na ktoré sú
poslanci volení – bol vidieť určitý pokrok posunu
dopredu a dobrý výsledok urobenej práce.
Moje motto v živote ostáva a je :“Homo sum et mihit humanum a me alienum puto“ čo znamená “Som
človek a nič ľudské mi nie je cudzie”.
Halič dňa 5. októbra 2018
JHH z Haliče.

enty a kapely , pozývame zaujímavých hostí , motivujeme, zviditeľňujeme obec.
Verím , že moje deväťročné skúsenosti ako tréner
v rámci oblasti športu a managerské zručnosti v
oblasti kultúry a médií môžem využiť v prospech
občanov našej dediny , kde doteraz z pohľadu mojich očí boli veľké rezervy. Práve preto som sa rozhodla uchádzať sa za poslankyňu našej obce .
Moje úsilie bude smerované hlavne na podporu
športu detí a dospelých , usporadúvanie pravidelných akcií, súťaží , seminárov podporujúcich
pohyb a zdravý životný štýl. Podporovať aktivity v oblasti kultúry, plánovania koncertov či iných
spoločenských udalostí , všetko pre maximálne
využitie kultúrneho domu v spolupráci s Vami a
pre Vás občanov . Len spoločne dokážeme viac .
To , komu svoj HLAS v najbližších voľbách venujete je len na Vás . Rozhodnite sa správne .
Za ten môj Vám s úctou a prianím dobrého
veľmi pekne ĎAKUJEM. Láska Iveta

PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA POSLANCA OZ

Kandidát na poslanca do OZ č. 12:
Ing. Roberta Molnárová
Milí Haličania,
volám sa Roberta Molnárová, mám 36 rokov. V
Haliči žijem 11 rokov a
dnes tu spolu s manželom
Marekom vychovávame
naše dve deti. Pracovne
sa venujem výkonu
činnosti autorizovaného
geodeta a prevádzkujem
internetový obchod.
V prvom rade by som sa
Vám chcela poďakovať za podporu mojej kandidatúry na poslankyňu do obecného zastupiteľstva.
V Haliči sa nám býva veľmi dobre, ale osobne cítim, že je tu ešte priestor na zlepšenie. Na častých
prechádzkach s deťmi vnímam miesta a veci, ktoré
by bolo vhodné opraviť, nahradiť, vymaľovať,
vyčistiť... Niektoré z nich považujem za zásadné,
iné sú len maličkosti, ktoré ale vplývajú na celkový
vzhľad a funkčnosť prostredia, v ktorom žijeme.
Mnohokrát som premýšľala o tom, čo nám v obci

Kandidát na poslanca do OZ č. 6:
Tomáš Kurčík

Volám sa Tomáš Kurčík.
Mám 40 rokov. Som ženatý
a mám jednu dcéru. Bývam v Haliči od malička a
za to obdobie mi prirástla
k srdcu. Na úvod sa chcem poďakovať všetkým
tým, ktorí mi svojimi
podpismi dali možnosť
kandidovať za poslanca.
Mojim zámerom je zodpovedne pracovať v kolektíve nových poslancov a novozvoleného starostu.
Pomôžem odsúhlasiť všetky správne návrhy, ktoré
našu obec posunú vyššie ako je doteraz. Medzi moje
návrhy by som zahrnul určité poznatky získané od
ľudí v obci, ktoré vidím ako možné presadiť v spolupráci s poslancami v nasledujúcom období:
- keďže v tejto dobe je veľký záujem o bývanie v
našej obci, ale nemáme žiadne byty na prenájom a
voľné pozemky na stavanie rodinných domov, podporím projekt výstavby za pekárňou.
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chýba, čo by bolo možné spraviť pre to, aby sme žili
v čistom a peknom prostredí.
Ako poslankyňa obecného zastupiteľstva by bolo
mojim cieľom presadzovať záujmy Haličanov, viac
dbať na údržbu obce, aby sa kosilo keď treba, aby
sa sneh odhŕňal, keď padá, aby nebolo zo strany
občanov treba upozorňovať na bežné povinnosti,
ktoré si obec má plniť.
Zároveň by som sa snažila presadiť kroky vedúce
k rozvoju obce, a to najmä: vytváranie stavebných pozemkov, výstavba bytoviek, zveľaďovanie
základnej a materskej školy, budovanie, údržba
a sprístupnenie športovísk a ihrísk pre všetkých
obyvateľov, podpora športových klubov, klubu
dôchodcov a akýchkoľvek klubov a združení, ktoré
slúžia ľuďom, vybudovanie bezbariérových vstupov
do verejných budov, spolupráca s okolitými obcami,
informovanosť a počúvanie nápadov aj sťažností
občanov, ochrana životného prostredia a prírody.
V prípade, že mi vo voľbách prejavíte dôveru, budem sa snažiť urobiť maximum pre to, aby sme
spoločne dokázali Halič rozvíjať a skrášľovať, aby
sa stala príjemným miestom na prácu či oddych, aby
sme mohli byť na našu obec hrdí.
- som za zveľaďovanie Podzámockého námestia
(menšia oddychová zóna s fontánou, rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice, viac lavičiek a nových prvkov
na detskom ihrisku, atď).
- Družstevná ulica je najviac frekventovaná či na
pešo, alebo autom. Podporím návrh, aby sa táto ulica projektovo prepracovala čo sa týka chodníka na
druhej strane a pre vodičov parkovisko za zdravotným strediskom.
- moja dcéra navštevovala MŠ a teraz chodí do prvej
triedy ZŠ. Vidím tam skok dopredu za posledný rok.
Určite by som podporil dokončenie rekonštrukcie
telocvične. Následne aj úprav parkovísk a cesty v
škole, lebo už teraz sú v zlom stave.
- hrával som aktívne futbal za Halič a terajšia situácia je tam veľmi slabá. Treba ju správnymi krokmi
naštartovať, aby našej obci futbal robil dobré meno.
Samozrejme sa budem venovať aj iným športom a
športovým aktivitám, ale futbal bol vždy u mňa na
prvom mieste.
- podporím aj kultúrne aktivity v obci so zameraním
sa na všetky vekové kategórie.
Na záver chcem vopred poďakovať všetkým vám,
ktorý mi vo voľbách odovzdáte svoj hlas.
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PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA POSLANCA OZ

Kandidát na poslanca do OZ č. 10:
Ing. Marcel Lukáč
Na úvod ďakujem
občanom, ktorý ma
podporili
podpisom a umožnili mi
kandidovať ako nezávislý kandidát. Mám
41 rokov, v Haliči žijem 15 rokov s manželkou a
deťmi, ktoré navštevujú ZŠ s MŠ v Haliči. Mám
vyštudovanú VŠ s ekonomickým zameraním, 20 rokov sa venujem ekonomike, financiám. Počas mojej
praxe som pracoval vo viacerých výrobných závodoch v riadiacich pozíciách, aktuálne pracujem ako
ekonóm analytik v dynamicky rastúcej spoločnosti,
ktorá sa zaoberá výrobou substrátov, kompostov,
biomasy.
K rozhodnutiu kandidovať za poslanca ma vedie
presvedčenie, že svojimi osobnými, pracovnými skúsenosťami a konkrétnymi plánmi môžem
prispieť k ďalšiemu intenzívnejšiemu rozvoju našej
obce. Niektoré z oblastí, v ktorých vidím určite nielen ja možnosti napredovania:
podpora výstavby nových bytových jednotiek

Kandidát na poslanca do OZ č. 11:
Ing. Martin Majer

Vážení
obyvatelia
Haliče, dovoľte mi, aby
som sa Vám v nasledujúcich riadkoch prihovoril nie ako človek, ktorý
Vám chce sľubovať, čo
všetko pre Vás spraví ako
poslanec, ale ako radový
občan, ktorý sa uchádza
o Váš hlas preto, aby
mal možnosť podporiť
dobré a inovatívne nápady a hlavne sa snažiť o hľadanie spoločných
riešení, ktoré nebudú blokovať chod obecného
zastupiteľstva a celej obce Halič. Mnohí z Vás ma už
poznáte, ale pre mnohých z Vás som novou tvárou, z
dôvodu pracovných aktivít mimo obce. V krátkosti
sa Vám teda predstavím. Vyštudoval som vysokú
školu v Nitre a v Košiciach, pričom v súčasnosti
pôsobím ako stredoškolský pedagóg na Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v
Lučenci, v odbore kynológia. Ako pedagóg zároveň

zvýšiť zber biologicky rozložiteľných odpadov,
vybudovať kotolňu na biomasu pre školu, pre novovzniknuté nájomné byty
zatraktívniť hlavnú ulicu a zosúladiť s Podzámockým námestím
na Družstevnej ulici smerom ku škole vybudovať
chodníky s prechodmi pre chodcov, doplniť
spomaľovače v obci a dopravné značenie
zrekonštruovať a vytvoriť parkovacie miesta pred
ZŠ, rekonštrukcia telocvične, vybudovanie plnohodnotného viacúčelového športového areálu
zriadiť obecný podnik služieb
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a priestorov na
futbalovom štadióne
prinavrátiť obci popredné priečky v regióne, čo sa
týka úspešnosti v získavaní nenávratných finančných
príspevkov a dotácií
Plánov je samozrejme omnoho viac, každý z
občanov má svoje postrehy a názory, čo by sa dalo
zlepšiť. Pre ich naplnenie je dôležitá vzájomná spolupráca poslancov, schopnosť viesť nekonfliktnú
otvorenú diskusiu a chuť pracovať. Tieto vlastnosti
by som rád mojou osobou priniesol do práce poslanca obecného zastupiteľstva.
hľadám a podporujem mladé talenty v tejto oblasti,
a v rámci aktivít vykonávame ukážky výcviku psov
v rámci osvety. S kynológiou súvisí aj moja aktivita
v sociálnej oblasti, napríklad cez spoločný projekt
SOŠ HSaD Lučenec a Výcvikovej školy pre vodiacich a asistenčných psov v Bratislave, zameraný na
výchovu vodiaceho psa študentom v podmienkach
školy. Čo sa týka verejných aktivít v obci, pôsobím
ako člen komisie verejného poriadku a zároveň som
poslanec obecného zastupiteľstva, čo mi poskytuje
dokonalý obraz o chode obce ako aj o jej potrebách.
Milí Haličania, uvedomujem si vážnosť funkcie
poslanca, ako aj silu slova, ktorým dáte verejný
prísľub, že niečo urobíte, vykonáte, že niečo vybudujete. Z uvedeného dôvodu Vám nechcem sľubovať
„modré z neba“ ani, ako som už vyššie uviedol, že
všetko vybavím a ja som zárukou, že všetko presadím. Jediné čo viem sľúbiť je, že sa budem riadiť
chlapským slovom, zdravým sedliackym rozumom,
rodičovskou výchovou, že Vás budem počúvať a
pracovať pre Vás.....Ďakujem Vám za podporu.
Ing. Bc. Majer Martin

PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA POSLANCA OZ

Kandidát na poslanca do OZ č. 16:
Mgr. Jozef Pročko
Kandidujem preto lebo
pre mňa je poslanec od
slova poslanie. Chcem
popriať Haličanom, aby
si zvolili starostu a poslancov podľa svojho
najlepšieho
vedomia
a svedomia. Ja budem
voliť Lukáča Marcela,
Cvancingera
Milana,
Robertu
Molnárovú,
Martina Majera, Milana
Paľagu, Jána Hikkera, Dušana Jezného, Igora Langa
a Tomáša Kurčíka. Som presvedčený, že budú svojou prácou prínosom pre obec. Budú to dobrí poslanci a nie starostovi posranci.
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Kandidáti do obecného zastupiteľstva
1. Milan Cvancinger, Ing., 59 r.
2. Miroslav Cvancinger, 38 r.
3. Kristián Fajčík, Mgr., 25 r.
4. Ján Hikker, Ing., 67 r.
5. Dušan Jezný, Mgr., 63 r.
6. Tomáš Kurčík, 40 r.
7. Igor Lang, 37 r.
8. Iveta Láska, 44 r.
9. Jaroslav Linhart, 47 r.
10. Marcel Lukáč, Ing., 40 r.
11. Martin Majer, Ing., 32 r.
12. Roberta Molnárová, Ing., 36 r.
13. Pavol Náton, Ing., 36 r.
14. Milan Paľaga, PaedDr., 32 r.
15. Ľudovít Póni, 52 r.
16. Jozef Pročko, Mgr., 53 r.
17. Vladimír Rehanek, 65 r.
18. Jozef Turek, 60 r.
19. Jaroslav Zdechovan, 55 r.
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

TJ Slovan Halič
Rok 2018 bol pre náš klub mimoriadne úspešný. Vďaka schválenému projektu sme zrealizovali Automatické zavlažovanie
futbalového ihriska v celkovej hodnote 14.850.-€ . Ďalším
úspešným projektom sme získali 800.-€ od predsedu BBSK na
nákup kopačiek, lôpt, chráničov ... pre kategóriu U14. Posledným úspešným projektom sme získali od UV SR dotáciu 3.500.€ na nákup 4 sád dresov, 18 tréningových lôpt, 4 zápasové lopty,
tréningové pomôcky.
Na spolufinacovaní sa podieľali OU Halič – 25% spoluúčasťou a finančným darom
IMET, a.s.Bratislava,
SVOMA spol.s.r.o,
LUSTROJ spol.s.r.o.,
KOFEMIKA spol.s.r.o.,
REVITAL –SK spol.s.r.o.,
za čo im ešte raz aj touto cestou veľmi pekne ĎAKUJEME .
TH – Predseda TJ
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Zo života ZŠ s MŠ Halič

Na slovíčko pán riaditeľ
1.9.2018 sa začal ďalší
školský rok aj pre všetkých
školákov,
učiteľov
či
zamestnancov
našej
Základnej školy s materskou školou. S riaditeľom
školy - pánom Radoslavom
Čičmancom - sme sa opäť
stretli a v príjemnej atmosfére sme sa porozprávali. Z
rozhovoru prinášame krátky výňatok.

keďže obdobie letných prázdnin je najvhodnejšie na
zásadnejšie a väčšie úpravy. Tak som kontroloval,
vymýšľal, spolukoordinoval
dláždenie celého druhého
vestibulu školy, chodby v
materskej škole, výrobu pódia, odstránenie kompostoviska spred materskej školy,
nový náter monumentu
pred školou či upratovacie
práce nášho technického
Ako ste prázdninovali, pán personálu.
riaditeľ?
(úsmev)
Prázdninoval? Áno, pamätám si, že ste
Učitelia
neprázdninujú. niečo také plánovali. Takže
Učitelia si čerpajú, myslím sa podarilo?
si že zaslúženú dovolenku, Podarilo. V tomto okamihu
ktorú si počas školského sa môžeme popýšiť krásroka veľmi čerpať nemôžu, nym náterom na monukeďže sú potrební v práci. mente pred školou, novou
Nakoniec v práci boli ešte dlažbou na celej chodbe maaj celý prvý júlový týždeň terskej škôlky, vynoveným
a posledné dva augustové vestibulom č.2 na poschodí
týždne už nastúpili do školy s novým dreveným pódiom.
opäť. Bolo predsa potreb- To si mimochodom už odné sa pripraviť na nový krútilo aj svoju premiéru pri
školský rok. Nehovoriac o nedávnom vystúpení našej
učiteľkách MŠ, ktoré boli v Supertriedy v projekte Otpráci celý júl, pretože škôlka vorme si oči v Novohradsuž tradične bola rodičom a kom podzámčí.
ich ratolestiam k dispozícii. A osobne ja? Doprial Výborne. A čo ostatné plásom si s rodinou týždennú ny? V akom sú štádiu?
dobrodružno-poznávaciu Atletická dráha je už pokrydovolenku v Čechách pod tá antukou skoro z dvoch
stanom, kde som spoznal a tretín a kamerový systém je
videl mnoho nových, nád- plne funkčný. Tri vonkajšie
herných miest. A ešte som kamery fungujú a teraz
strávil pár dní aj v Slovens- zostáva už len postupne
kom raji. Ostatné som oddrel doinštalovávať kamery aj
doma pri maľovaní izieb či do spoločných vnútorných
natieraní všetkého “železa” priestorov. Takisto v tomto
okolo domu. No a medzi- momente je už funkčný aj
tým som chodil do práce, elektronický dochádzkový

systém, ktorý zatiaľ slúži
zamestnancom. Ale, ak bude
záujem od rodičov, vieme ho
použiť aj na žiakov. Výhodou je, že rodič by takto
vedel cez jednoduchú mobilnú aplikáciu kompatibilnú s našim edu systémom
skontrolovať, kedy jeho
dieťa prišlo do školy (a či
vôbec) a kedy zase odišlo
domov. Akonáhle sa nám
systém udomácni, ideme
pokračovať aj v elektronickom vrátnikovi, ktorý nám
školu zabezpečí pred potencionálnymi “nežiadanými”
návštevníkmi.
Áno, veď ak sa škola
zveľaďuje, je potrebné
chrániť si prostredie. Plne
kvitujem.
Som takisto rád, že sa nám
prostredníctvom
projektom získaných pracovných
posíl z UPSVaR Lučenec
darí rýchlo napredovať aj
s náterom oplotenia celého
areálu školy. Ak nám počasie
vydrží, stihneme to ešte v
tomto kalendárnom roku.
Všímam si, je to vkusné a
značné oživenie už dávno
zašlej, hádam len základnej farby, ktorú si pamätám ešte ako dieťa. A čo
Vaše plány v rámci výuky?
Je tu nový školský rok,
mali ste v pláne nejaké
zmeny aj v tomto smere.
Ako ste na tom?
Áno. Plánovali sme zaviesť
do vyučovania cudzieho jazyka metódu CLIL, čo sa

Zo života ZŠ s MŠ Halič
nám od septembra v treťom
a šiestom ročníku aj podarilo. Decká tak dostanú komunikatívnou formou viac
angličtiny do hlavy ale prostredníctvom iného predmetu. Túto metódu sme povýšili
aj na edukačnú činnosť pre
široké masy, hlavne
rodičov. Na dverách a
rôznych priestoroch školy
postupne pribúdajú úplne
nové tabuľky z našej vlastnej návrhovej dielne. Tieto
tabuľky sú náučné, pretože
okrem slovenského názvu
je na nich hneď aj anglický
a nemecký preklad. To sú jazyky, ktoré sa na škole učia.
Rodičia či iní návštevníci
školy sa tak môžu dozvedieť,
naučiť či zopakovať si, že
napríklad riaditeľ sa po anglicky povie Headteacher a
po nemecky der Schuldirektor. Tiež som rád, že aj tento
rok ponúkame pre deti a ich
rodičov až 19 krúžkov na vyplnenie voľnočasových aktivít detí. Okrem toho samozrejme tradične fungujú dve
oddelenia Školského klubu
detí a tiež hudobný, dramatický a výtvarný odbor
SZUŠ. Osobne ako športovec
som rád, že na škole vznikol
Školský atletický klub so skratkou ŠAKHAL (Školský
atletický klub Halič), v ktorom bude športovať okolo
30 detí a to aj zo základnej
aj z materskej školy.
To je skvelé. Aspoň sa takto aj ten veľký atletický
areál bude využívať. No
a ako ste rozbehli v reále
školský rok? Beží to asi
dosť rýchlo.

Veru, máte pravdu. Čas letí
veľmi rýchlo. V auguste
sme si s mojim pedagogickým kolektívom z celej ZŠ aj
MŠ na spoločnom pracovno
- rekreačnom pobyte rozanalyzovali predchádzajúci
rok, ale nielen ten. Spoločne
po skupinách sme hľadali
plusy, mínusy školy a
riešenia a východiská na ich
odstránenie. Identifikovali
sme si oblasti, kde je potrebné pridať, zlepšiť sa a spôsoby, akými by sa to dalo
dosiahnuť.
Taký teamwork...
Presne tak. Bolo to veľmi podnetné a aj na základe týchto
východísk sme pre naše deti
v tomto školskom roku pripravili okrem tradičných akcií aj nejaké novinky. Počas
školského roka sa tak môžu
tešiť na Halloweenskú noc
spojenú s vyrezávaním
tekvíc (v čase uverejnenia
článku máme už túto akciu úspešne za sebou), Pasovanie prvákov, Deň otvorených dverí pre žiakov
a rodičov materskej školy,
druhý ročník školského
plesu s podtitulom “Do
dvorečka do dvora”, druhý
ročník veľmi úspešného letného športového denného
tábora Leto v pohybe, ďalšie
zbierky šatstva a hračiek
pre detičky zo slabšieho sociálneho prostredia a školu
v prírode. A to nehovorím,
že od začiatku školského
roka sme sa už stihli zapojiť
do súťaže Divínsky Boyard, mali sme Šarkaniádu,
plavecký výcvik, Európsky
deň jazykov, Deň jablka,
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cvičenie na ochranu človeka
a zdravia, rozbehli sme
zber gaštanov, podporili
sme zbierku Biela pastelka
či spoluorganizovali tretiu
exkurziu projektu Otvorme
si oči v novohradskom
podzámčí v spolupráci s obcou.
To je naozaj dosť podujatí,
až sa čudujem, kedy ste to
všetko postíhali.
Chce to odhodlanie a chuť
pedagógov, rodičov a žiakov.
Vlani sme vymysleli pre
školu nové logo, ktorým
sa od roku 2018 prezentujeme a v tomto období sme
ešte vyhlásili súťaž, ktorou
chceme vymyslieť aj motto
- slogan školy. Jednoduchý,
krátky, výstižný. Proste
náš. Pri tejto príležitosti musím pochváliť aj našu žiacku
radu, ktorá aktívne pristupuje k akciám, ktoré škola
organizuje a jej členovia sú
v týchto prípadoch veľmi
nápomocní. Na projekty,
ktoré nám vlani nevyšli, sa
snažíme rýchlo zabudnúť
a budeme sa pokúšať o
ďalšie. Verím, že sa na nás
v nejakom usmeje šťastie
a budeme vybratí. Hlavne
v projektoch, prostredníctvom ktorých sa budeme
snažiť získať financie na
modernizáciu
odborných
učební.
Pán riaditeľ, bude to už z
mojej strany asi klišé, ale
prajem Vám, aby sa Vám
to podarilo. A myslím si,
že to isté si želajú aj ostatní obyvatelia obce Halič
a všetkých okolitých obcí,
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z ktorých deti navštevujú
našu školu a škôlku.
Ďakujem. Ja s mojimi kolegami si vážime akúkoľvek
pomoc, podporu či radu od
všetkých, ktorí to s našou
školou myslia dobre a
ktorým na našej škole záleží.
Za poskytnuté informácie
ďakuje redakčná rada. ...exkurzia v drevodielni

Fotoobjektívom školy:

...Divínsky Boyard

... šarkaniáda

...deň jablka

..piataci v pohybe

...európsky deň jazykov

...zdravá výživa

Zo života ZŠ s MŠ Halič

...zbierka Biela pastelka

..projekt Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí

...plavci po plaveckom výcviku

...čisté rúčky
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...OČAZ na Budinej
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