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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ. Bryan Tracy

Neseď doma ! Poď sa baviť ...
Vážení občania, prihováram
sa Vám v tomto prázdninovom
čase a prichádzam s ponukou
na príjemne strávený deň.
Leto je v plnom prúde, a tak
ako po iné roky, aj teraz sú
pred nami Haličské slávnosti
či po našom búčov. Haličská
hostina je pre nás haličanov
jedinečná. Spája sa v nej
tradícia s hrdosťou na časy
dávno minulé, na časy, keď
sme ešte boli ľuďmi. Ľuďmi v
pravom zmysle slova. Chápajúcimi, vnímajúcimi, plní
porozumenia, ochotnými si
pomôcť navzájom, či sa len
tak pristaviť, pozdraviť, slovko
stratiť i popriať si všetko dobré. Hektika dnešných dní nás
toto všetko odnaúča. Skúsme
sa zastaviť a aspoň na chvíľu
hodiť za hlavu starosti a strasti všedných dní. Zabudnúť na
krivdu či neprávosť. Nájdime
v sebe tú silu. Podajme si
ruky a poďme sa spoločne
zabávať.
Obec Halič na čele s pánom
starostom pre nás pripravila,

v rámci možností, bohatý
kultúrny program. Pre malých
i veľkých. Širokých i tenkých.
My všetci, čo sme sa na
ňom spolupodieľali veríme,
že Vás zaujme a každý si v
ňom nájde niečo, čo ho pobaví, pri čom pookreje sdce i
duša zaplesá. A keďže nie len
kultúrou je človek živý, bude
pre nás prichystaných viacero
stánkov s občerstvením. Gas-

tronomický zážitok nečakajte,
ale dobrá klobáska, chladné
pivko či pohárik pálenôčky
už pomohol vyriešiť nejeden
svár. Preto neostaňte doma,
ale príďte sa zabaviť na to
naše “podzámocké”. Ja Vás
všetkých pozývam!
Na stretnutie s Vami sa teší
Jaroslav Linhart
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Vážení čitatelia!
Seriál rozhovorov s poslancami obecného zastupiteľstva dospel do finále. Zostali nám
poslední dvaja “zákonodarcovia”, a to konkrétne páni poslanci Jaroslav Linhart a Peter
Žigo. Žiaľ, pán poslanec P. Žigo sa poďakoval za možnosť prezentovať sa, ale odmietol
našu žiadosť o rozhovor do nášho občasníka, čo nás v redakcii nesmierne mrzí. Napriek
tomu mu prajeme veľa úspechov v jeho ďalšej neľahkej práci poslanca OZ.
Ostatným respondentom je poslanec Jaroslav Linhart, zástupca starostu obce, ktorého pre
Vás vyspovedala členka redakčnej rady pani Renata Padúchová.

Na slovíčko pán poslanec

Jaroslav Linhart,
poslanec OZ, predseda
komisie verejného poriadku
a zástupca startostu obce.
1. Na úvod už tradičná otázka.
Kde sa zrodila myšlienka, stať sa
poslancom OZ ?
Ako človek starne, dozrieva a
začínajú ho zaujímať aj veci,
ktorým
predtým
pozornosť
nevenoval alebo boli na pokraji
jeho záujmu. Z detí sa stali dospelí ľudia a pre mňa sa tu otvoril priestor vrátiť niečo mojej rodnej obci. Mám teraz na
to viac času, mám chuť, zápal a
hádam aj schopnosti. Pomôžem
si parafrázovaným výrokom JFK.
Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja
obec pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš
urobiť ty pre svoju obec.

2. Spĺňa práca poslanca OZ tvoje
predstavy ?
4. “Komisia verejného poriadku”, to zaváňa problémami ?
Pravdu povediac, je to náročnejšie
ako som si myslel. Zastupiteľstiev, Presne tak to aj je. Občania sa na
som sa zúčastňoval aj v minulosti. “moju” komisiu obracajú zväčša
Ešte ako celkom obyčajný občan s prosbou o pomoc pri probbez akejkoľvek ťarchy zodpoved- léme, s ktorým si už sami nevenosti. Dnes je to o to náročnejšie, dia rady. Musím povedať, že
ale nebojím sa zodpovednosti mám veľmi dobrých, ochotných
a rozhodujem sa vždy podľa a fundovaných spolupracovníkov
najlepšieho vedomia a svedomia. v komisii, vďaka ktorým sa nám
Dúfam, že dobre, ku prospechu darí problémy občanov riešiť.
obce a jej obyvateľov.
Bohužiaľ, nie všetky problémy
sa dajú vyriešiť na komisii, či
3. Čo také robí “zástupca staros- v zastupiteľstve. Následne sa o
tu” obce ?
slovo prihlási polícia a orgány
činné v trestnom konaní. Komisia
Všetko! Snažím sa byť nápo- verejného poriadku sa práve tomocný starostovi, poslancom, muto snaží zabrániť a predísť.
občanom, všetkým, ktorí o to
požiadajú alebo sú zvedaví na 5. Plány a vízie do budúcnosti ?
môj názor. Snažím sa plniť úlohy,
ktoré dostanem. Zastupujem pána V zdraví sa dožiť dôchodku ! :)
starostu na úrade v čase jeho neprí- Byť tu pre obec, pre jej občanov
tomnosti. Napríklad dovolenky, a prispieť svojou troškou k prosči práceneschopnosti. Participu- perite, pohode, radosti a hrdosti.
jem na vedení obce, vypracú- Aby každý občan našej obce movam projekty, spolupodieľam sa hol povedať, som z Haliče! Som
na príprave kultúrnych podujatí, na to hrdý a som tu spokojný!
reprezentujem obec na rôznych Či a ako sa mi to darí, ukážu už
akciách. Sobášim a dokonca som najbližšie voľby do orgánov miuž viedol aj rokovanie obecného estnych samospráv.
zastupiteľstva. Je toho veľa a starosta nemôže byť všade. Dúfam,
za rozhovor ďakuje
že je so mnou spokojný a svoju
Renata Padúchová
voľbu neľutuje.
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Oficiálne odhalenie reliéfnej tabule na bývalej synagóge.
V demokratickom štáte sa musia cítiť všetci občania bezpečne.
Bez ohľadu na ich národnosť,
farbu pleti alebo náboženské
vyznanie. Holokaust sa nesmie
zopakovať. Týmito slovami sa
nám na začiatok prihovorila p.
Erika Lieser a v tomto duchu prebiehalo naše stretnutie, v ktorom
sme odkryli pamätnú tabuľu obetiam Holokaustu v Haliči. Bolo to
vo štvrtok, dňa 8. júna 2017.
Dnes dostali obete mená, a tak
môžeme na nich konkrétne s
pamätníkmi spomínať.
Ing. Hikker oboznámil prítomných s históriou Židov v Haliči,
spomínal konkrétnych ľudí ako si
ich pamätajú starší občania. Židia
boli neodlučiteľnou súčasťou
našej obce, aktívne sa podieľali
na jej fungovaní. Zozbieraný
materiál a informácie zhrnul aj
do svojej pripravovanej knihy o
Haliči, o jej rodoch, remeslách,
spolkoch atď., ktorá by mala byť
publikovaná budúci rok.
P. farár Chovanec rozprával o
neprávach a diskriminácii, ktoré
si museli židia vytrpieť za prvého
Slovenského štátu, ale tiež o pomoci jednoduchých ľudí ako aj
ev. biskupoch, ktorí s rizikom nasadenia vlastného života ukrývali
a pomáhali prenasledovaným,
čím mnohým zachránili život.
Z toho vyplýva, že hlavne v
zložitej a ťažkej situácii naše činy
odrážajú naše charaktery.
Mnohokrát bojujeme sami so sebou a zamýšľame sa, akoby sme
sa sami zachovali v danej situácii.
Každý by mal ostať “Človekom”.
Ako povedal sir Nicholas Winton,
ktorý zachránil vyše tisíc českých
detí “Jednoducho ostať slušným

človekom”.
Za doprovodu piesne v podaní
ženského spevokolu odkryla
tabuľu naša rodáčka pani
Judita Landshut rod. Sternlichtová, ktorá prežila detstvo
v Haliči. Ona sa prihovárala predovšetkým žiakom,
ktorým sa zvlášť poďakovala
za účasť. “O holokauste musíme rozprávať hlavne deťom.
Oni sú naša budúcnosť.
Nesmú ostať nevedomí. Pani
Judita stratila veľkú časť svojej rodiny. Jej rodičia zažili
na vlastnej koži koncentračné
tábory, ponižovanie a strach.
Ľahké to nemali ani po vojne. Minulosť bolí a ťažko
sa začína so zlomeným srdcom, s
boľavou dušou.
“Ďakujeme, pani Judita, že ste
prišli, že ste sa s nami podelili o
svoje pocity”.
Medzi jednotlivými príhovormi
žiačky 5.triedy ZŠ pod vedením
Mgr. Gálovej recitovali básne,
čím pozdvihli atmosféru podujatia.

Akciu ukončil starosta obce p.
Juraj Machava, ktorý ocenil iniciatívu uctiť si pamiatku obetiam holokaustu v našej obci a
poďakoval všetkým prítomným
za účasť.
Autor Erika Lieser
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Som senior a potrebujem pomoc!
Ako postupovať v prípade staroby
a nemoci - keď sa nedokážeme o
seba postarať.
Občania sa mnohokrát ocitnú v
situácii, keď sa nedokážu sami o
seba postarať, či je to už z dôvodu staroby alebo nemoci. Často
sa stáva, že žijú sami – nemajú
žiadnu rodinu, prípadne sa rodina
o svojich príbuzných nedokáže
postarať. Čo teda robiť v takomto
prípade? Najjednoduchšia cesta je zájsť na obecný úrad, kde
kompetentný pracovník občanovi
pomôže či už radou, alebo sám
vybaví pre občana potrebnú pomoc.
Je potrebné rozlišovať, akú pomoc občan potrebuje a chce
prijať. V prípade, že občan žije
so svojím príbuzným, ktorý sa o
neho chce dlhodobo starať, môže
požiadať Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Lučenci o príspevok na opatrovanie.
Vyskytujú sa však aj prípady, že

občan zostane sám – bez rodinných príslušníkov. V tomto prípade je veľmi dôležité zájsť na
obecný úrad, ktorý na základe
písomnej žiadosti vyhotoví posudok o odkázanosti a vydá rozhodnutie o odkázanosti. Na základe
týchto dokumentov môže občan
požiadať o umiestnenie v zariadení pre seniorov, alebo požiadať
o poskytovanie opatrovateľskej
služby. Opatrovateľskú službu
poskytuje obec v domácnosti
občana. Táto služba je spoplatnená – občan platí obci poplatok
za poskytovanie sociálnej služby
vo výške 1,30 € za hodinu.
Okrem sociálnych služieb, ktoré
tu boli spomínané, má občan odkázaný na tieto služby možnosť
využiť aj iné, či už ambulantné,
terénne, v zariadení, krátkodobé
aj dlhodobé. Zorientovať sa
v možnostiach a nárokoch je
niekedy veľmi ťažké a práve preto je potrebné dať o sebe vedieť,
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prísť na obecný úrad, alebo
poprosiť susedov, či známych.
Veľmi dôležité je aj všímať si ľudí
okolo seba – susedov, známych...
Môžu sa vyskytnúť prípady, že
občan nedokáže dať sám o sebe
vedieť. Vtedy je potrebné, aby
občania informovali obecný úrad,
že v ich blízkosti žije osoba, ktorá
sociálnu pomoc potrebuje.
Pri
poskytovaní
sociálnych
služieb sa obec riadi platnými
zákonmi /448/2008 Z. z. o sociálnych službách/, všeobecne
záväznými nariadeniami obce a
Komunitným plánom sociálnych
služieb obce Halič 2017 – 2022.
Zároveň obec pripravuje vydanie
informačných materiálov, ktoré
budú občanom nápomocné pri orientácii sa v sociálnych službách.
					
					
M. Veselovská

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 3. riadneho zasadnutia
OZ, konaného 11.5.2017
Uznesenie č. 22/2017 zo
dňa 11.05.2017
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

Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich /
Mgr.Gálová – dočasne neprítomná/
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr.
Miroslava Švihlová, Mgr. Jozef
Pročko)
proti: 0
zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 23/2017 zo
dňa 11.05.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ berie na vedomie že starosta určil za
overovateľov zápisnice Ing.
Jána Neupauera a Jaroslava
Linharta - poslancov OZ
B/ schvaľuje:
1. Člena návrhovej komisie
Mgr. Miroslavu Švihlovú
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina

6
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec,
Mgr. Miroslava Švihlová, Mgr.
Jozef Pročko) Mgr. Gálová –
dočasne neprítomná
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 24/2017 zo
dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
berie na vedomie:
Žiadosť predsedu TJ Slovan
Halič o 25% spoluúčasť obce
pri realizácii zavlažovania
hracej plochy ihriska s tým,
že po vyhodnotení projektu
a uzavretí zmluvy, OZ dohliadne akou formou sa využijú
finančné prostriedky.
Juraj Machava starosta obce
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr.
Miroslava Švihlová, Mgr. Jozef
Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 25/2017 zo
dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
ukladá:
JUDr. D.Přibylovi – dopracovať
VZN č. 1/2017 tak, aby vyhovovalo právnym normám do
13.7.2017.
Hlasovanie poslancov: 7 prí-
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tomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr.
Miroslava Švihlová, Mgr. Jozef
Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 26/2017 zo
dňa 11.5.2017
OZ nesúhlasí s plánom kontrol
hlavnej kontrolórky.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac za: 1 – J. Linhart
proti: 1 – Ing . Neupauer
zdržal sa: 5 / Mgr. Pročko,
Mgr. Gálová, Mgr Švihlová,
Mgr. Kokavec, JUDr. Přibyl/
Uznesenie nebolo schválené.
Uznesenie č. 27/2017 zo
dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
súhlasí:
S poskytnutím dotácie na
letný kemp detí hráčov U13 so
sumou 20€/dieťa.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr.
Miroslava Švihlová, Mgr. Jozef
Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0

zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 28/2017 zo
dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
volí:
Za členov kultúrnej komisie p.
Boženu Hikkerovú a Zuzanu
Svoreňovú.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr.
Miroslava Švihlová, Mgr. Jozef
Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 29/2017 zo
dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
berie na vedomie:
Informácie z komisií OZ
Interpelácie poslancov
Informácie starostu obce o
činnosti
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 7 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr.
Miroslava Švihlová, Mgr. Jozef
Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 30/2017 zo
dňa 11.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
ukladá:
Juraj Machava starosta obce
Vyzvať D.Hajrulovú na
predloženie zámeru na
vystavanie terasy z Ulice
Športová, s tým že vystavia
drevené pódium pod terasou a
terasu od ulice oddelí reťazou
alebo kvetináčmi. Prenájom
tejto terasy bude spoplatnený.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 6 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Ing. Ján Neupauer, Mgr. Igor Kokavec, Mgr.
Jozef Pročko, Mgr. Gálová)
proti: 1 / Mgr. Švihlová/
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
V Haliči, dňa 11.5.2017

B/ schvaľuje program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 32/2017 zo
dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ - berie na vedomie - že
zástupca starostu určil za
overovateľov zápisnice Miroslavu Beňovskú a JUDr. Daniela Přibyla - poslancov OZ
B/ schvaľuje:
1. Člena návrhovej komisie
Mgr. Igora Kokavca
Hlasovanie poslancov: 5 príZapísala: R. Padúchová
tomných poslancov z 9-tich
Overovatelia:
Kvórum na schválenie uzneIng. Ján Neupauer PhD
senia: nadpolovičná väčšina
Jaroslav Linhart
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
Juraj Machava za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
starosta obce Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
Uznesenia
zdržal sa: 0
zo 4. riadneho zasadnutia Uznesenie bolo schválené.
OZ, konaného 13.7.2017
Uznesenie č. 33/2017 zo
Uznesenie č. 31/2017 zo
dňa 13.07.2017
dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje: Úpravu rozpočtu od
A/ berie na vedomie –
1.7.2017
, že zástupca starostu určil
Príjmy vo výške 1 258 709,57
za zapisovateľku zo zasad€ Výdavky vo výške 576
nutia OZ Renatu Padúchovú,
686,37 €
pracovníčku obce
Navýšenie originálnych kom-

7
petencií pre ZŠ s MŠ Halič vo
výške 5 500,00 € je účelovo
viazané pre školskú jedáleň
na zabezpečenie vzduchotechniky.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 34/2017 zo
dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
žiada starostu obce:
aby vyžiadal stanovy
Občianskeho združenia TJ
Slovan Halič a zápisnicu zo
zasadnutia výboru
TJ, ktorá volí štatutárny orgán
TJ a vyžiadať na kontrolu
vyúčtovanie dotácie za I. polrok 2017
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 35/2017 zo
dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
schvaľuje predaj pozemku
pod garáž, druh zastavané
plochy a nádvoria parcely č
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852/10 o výmere 23 m2 pre
Petra Berkyho nar. 30.45.1977
s manželkou Blankou nar.
13.9.1979, bytom: Halič,
Úzka 327/11, za 18€/m2 do
bezpodielového vlastníctva
manželov.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 36/2017 zo
dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
neschvaľuje predaj pozemkov
pod parcelnými číslami 498/1
o výmere 1036 m2 a 498/3 o
výmere 862 m2 pre p. Martina
Banaša, Sadová 5, 985 11
Halič
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 37/2017 zo
dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje prenájom obecného pozemku o rozmeroch
2x5 m na parcele č. 851/1
podľa platného VZN na

ZO ŽIVOTA OBCE
dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace pre
p. Vladimíra Tryznu, bytom
Halič, Hrnčiarska 91/7 s tým,
že uložené drevo nebude
prekážať.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 38/2017 zo
dňa 13.07.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje počas Haličských
slávností poplatok pre predajcu napojeného na elektrickú
energiu vo výške 5 €.
Hlasovanie poslancov: 5 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov, t.j. 4 a
viac
za: 5 (Jaroslav Linhart, JUDr.
Daniel Přibyl, Miroslava
Beňovská, Mgr. Igor Kokavec,
Peter Žigo) proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.
V Haliči, dňa 13.7.2017
Zapísala: R. Padúchová
Overovatelia:
JUDr. Daniel Přibyl
Miroslava Beňovská
Jaroslav Linhart
zástupca starostu obce

Aktuality
30.4.2017 sa za pomoci
futbalistov v sprievode ľudovej hudby
skupiny Haličan, spevokolu Denného centra
pre seniorov a detí zo
ZŠ s MŠ v Haliči na
Podzámockom námestí
postavil máj.
8.5.2017 bola uložená
kytica k pamätníku
padlých hrdinov v II.
sv. vojne.
9.5.2017 kultúrna
komisia zorganizovala
zájazd obecným autobusom do Divadla JGT vo
Zvolene na predstavenie Charlieho teta.
24.5.2017 sa vo veľkej
sále kultúrneho domu
predstavili umelci z
cirkusu Carlson.
30.5.2017 si Haličania
zaspievali s hudobno-speváckou skupinou Haličan pri váľaní
mája.
13.6.2017 prebehla voľba na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ
v Haliči. Za nového
riaditeľa bol zvolený Mgr. Radoslav
Čičmanec, ktorý sa
funkcie ujme 1.9.2017.

ZO ŽIVOTA OBCE

Návšteva u priateľov v Nižnej Kamenici
Tak, ako po iné roky, aj
toto leto sa pre zástupcov
našej obce začalo milou
povinnosťou navštíviť na
pozvanie pána starostu a
miestnej samosprávy našu
družobnú obec Nižná Kamenica. “Deň obce” sa konal
v nedeľu 11. júna 2017 a
našu obec na ňom reprezentoval zástupca starostu
obce pán Jaroslav Linhart
s manželkou a pán Ing.
Ján Hikker, náš miestny
nadšenec histórie. Po vrúcnom privítaní a odovzdaní
daru občanov Haliče do
rúk starostu Nižnej Kamenice, pána Miroslava Líšku,
sme sa s úžasom a uznaním
na vlastné oči presvedčili
ako
výrazne
pokročila
rekonštrukcia ich forgáchovského kaštieľa. Jubilejné oslavy, 670 rokov od
založenia obce, sa konali v
miestnom amfiteátri, ktorý
sa nachádza v Anglickom
parku pri kaštieli. Medzi
nezabudnuteľné
zážitky
patrí aj osobné stretnutie

s barónkou Evou Waldbott
z Mníchova, ktorá pricestovala na osobné pozvanie
aj nám už dobre známej
Jolany Janičkárovej. Po
zhliadnutí
kultúrneho
programu, ktorému dal
punc výnimočnosti ľudový
rozprávač Jožko Jožka
sme sa presunuli do miestneho kaštieľa, kde nás pri
družnej debate a dobrom
jedle v spoločnosti milých
a priateľských ľudí zas-

tihol podvečer. Skôr, ako
sme sa rozlúčili, stihol pán
zástupca starostu Jaroslav Linhart poďakovať
našim hostiteľom a pozvať
priateľov z Nižnej Kamenice na našu oslavu,
na náš “búčov”, ktorý sa
uskutoční 12. augusta 2017.
S prísľubom, že určite prídu,
sme sa rozlúčili.

Výpis z evidencie obyvateľov:
Prihlásení: 8
Odhlásení: 0
Počet sobášov: 3
Narodili sa:
Lujza, Zoja, Zara, Alena, Katarína, Jozef, Emma Mária, Letícia
Umreli:
Mária Miklošová, Roland Korbélyi
Počet trvalo prihlásených obyvateľov obce Halič k 31.07.2017 je 1625.
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Grófi v novom šate
V mesiaci máj prebehla na
našom cintoríne pomerne rozsiahla rekonštrukcia náhrobných
kameňov i hrobov ako takých,
či už grófskych, ale aj iných významných dejateľov našej obce.
Veď najstaršie hroby majú už
viac ako 200 rokov a patrí sa
nám ich zachovať pre ďalšie
generácie. Je to predsa naša

11

história, naša haličská. Ich hod- pána Ing. Jána Hikkera, ktorý je
nota je celospoločenská a nedá autorom tejto myšlienky, za čo
sa vyjadriť peniazmi. Vedenie mu patrí vďaka.
obce sa teda rozhodlo pristúpiť
k ich obnove a záchrane. Dnes
Jaroslav Linhart
je možné osobne sa presvedčiť o
správnosti investície, ktorú obec
vynaložila. Práce vykonala firma
Stucco z Lučenca. Tu by som chcel
vyzdvihnúť občiansku aktivitu
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Noc s Andersenom. Noc v knižnici.
Noc s Andersenom sa koná 2.apríla, v deň narodenia najväčšieho rozprávkara sveta Hansa Christiana
Andersena, ktorý je od roku 1967 zároveň Medzinárodným dňom detskej knihy. Do tejto akcie sa tento
rok zapojilo 187 krajín. Na Slovensku sa prihlásilo 238 verejných a školských knižníc, v ktorých strávilo
noc 10 400 detí.
Na rozprávkovú noc sa deti
začínajú pýtať už na jeseň. Napokon pre malých je vždy veľké
dobrodružstvo, keď nestrávia noc
vo svojej postieľke. Aj tá naša
rozprávková sa koná v knižnici a
na deti čakajú nielen rozprávky,
ale aj súťaže, hry, návšteva či
nočná prechádzka.
V knižnici sme sa začali
schádzať o šiestej večer. Keď
sme boli všetci, najprv sme pri
obecnom úrade zasadili stromček
„ROZPRÁVKOVNÍK“ a potom
prišla na rad prvá rozprávka.
O siedmej večer k nám prišiel
na návštevu Ing.Majer, ktorý
pracuje ako cvičiteľ psov a priviedol so sebou hneď niekoľko
psíkov. Všeličo nám o psíkoch
porozprával, hlavne o tom ako
sa o psíka starať a ako ho naučiť
základné povely. Potom prišla
na rad večera a po nej sme sa
chvíľu hrali, chvíľu naháňali.
Po deviatej večer sme sa vybrali
na návštevu my. Tento rok sme

navštívili pekáreň v našej obci.
Deti videli ako sa dá upiecť
naraz veľa chleba a tiež ako sa
rožky pred pečením sprchujú. Po
návrate do knižnice sa mohli deti
venovať tvorbe z papiera a hrám.
Najobľúbenejšou z hier sa stala
nočná naháňačka. Keď sme sa
riadne vynaháňali, dopriali sme
si ešte malú polnočnú večeru a
potom už na deti čakali spacáky,
karimatky, vankúšiky, deky a
hlavne ROZPRÁVKA NA DO-

BRÚ NOC. Ráno sme sa najprv
pekne poumývali, naraňajkovali
a nakoniec sme sa rozlúčili s
prísľubom, že o rok sa stretneme
zas.
„Ak chcete, aby boli vaše
deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše
deti viac inteligentné, čítajte im
viac rozprávok.“
Albert Einstein.
-vaša knižnica-

Oznamy

19.08.2017 Obec Halič organizuje zájazd autobusom na Hontiansku parádu 2017
do Hrušova. Odchod o 13.00 hod. spred obecného úradu. Cena za dopravu je 3 €.
Prihlasovať sa môžete na obecnom úrade.

21.08.2017 o 16.00 hod. sa na miestnom cintoríne uskutoční pietny akt pri
príležitosti 10. výročia úmrtia Hany Ponickej.

28.08.2017 o 18.00 hod. pozývame občanov na zapálenie vatry SNP v areáli

školy, spojenú s kultúrnym programom, súťažami pre deti a výstavou vojenskej
techniky

KULTÚRA
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Beseda o Nepále,

(vrátane ukážok fotografií z tejto krajiny)
Ako už býva pravidlom, aj
tohto roku sme mali v rámci
kultúrnej komisie pri OÚ v
Haliči naplánovanú besedu
spolu s premietaním krátkeho filmu o Nepále. O to bola
táto akcia ešte aktuálnejšia,
lebo bola v základnej škole
pri príležitosti MDD a v
obci hlavne preto, že pred
pár dňami náš Slovák,
Popradčan P. Hámor ako
36. človek zemegule zdolal
všetky osemtisícovky,
ktoré sú na svete. Väčšina,
tj. osem sa ich nachádza v
Nepále. Ale vráťme sa k
našim besedám. V základnej škole Halič po privítaní
p. riaditeľom D. Šimovom
sme s tichým úžasom
počúvali prezentáciu, ktorú
si pre nás pripravil Ing.
Ľubo Činčura. Tento 52
ročný rodák z Novohradu,
cestovateľ a amatérsky
fotograf sa už vyše šesť
rokov aktívne venuje
cestovaniu a foteniu. Za
zaujímavosť stojí, že v roku
2014 získal v súťaži Photo
Cup organizovanej Mensou International ocenenie
Fotograf roka. Bolo udelené
v USA, konkrétne v Chicagu. Ako nám povedal na
besede, už absolvoval vyše
20 výstav na Slovensku
a v Česku. Pútavou formou školákom aj učiteľom
hovoril o Nepále, ľuďoch
tam žijúcich, o veciach,
kultúre, ich čistej duši ako
aj skutočnostiach, o ktorých

sa v bedekroch nedozviete.
Rozprávanie bolo spestrené
aj samotnými fotografiami
o tejto nádhernej krajine.
Po prezentácii prišli na rad
otázky od žiakov a bolo ich
snáď zo 50. Skutočne táto
beseda-prezentácia, premietanie ukážok z Nepálu
v našej Základnej škole v
Haliči stála za to.
V popoludňajších
hodinách sme sa stretli v
malej sále kultúrneho domu
pri OÚ v Haliči na prezentácii, spojenej s besedou
a premietaním ukážok o
týchto ľuďoch z Nepálu.
Boli k nahliadnutiu aj fotografické obrazy, kde sme
mali možnosť vidieť zblízka črty a charakteristiky
jednotlivých vyfotených
objektov, zväčša jednoduchých ľudí Nepálu. Aj keď nás

v sále nebolo veľa tí, ktorí
prišli, si myslím, nemusia
ľutovať, nebol to pre nich
stratený čas, nakoľko pán
Činčura naozaj veľmi pútavo hovoril o tejto krajine,
majestátnosti veľhôr, ako aj
o živote Nepálčanov, krásnych ľudí, žijúcich tisícročia
vo svojom krásnom a
zároveň drsnom prostredí. Pri fotografiách ako aj
názorných ukážkach z filmu
sa rozhovoril o bežnom
živote, náboženských
zvláštnostiach, rodinnom
živote, školskom a sociálnom systéme tejto krajiny. Ďalej nám hovoril o
strave, kultúre, o intimite
týchto ľudí. Po samotnej
prezentácii-besede, bola
voľná diskusia, ktorá tiež
priniesla plodný a spokojný zážitok pre všetkých.
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Verím, že sa nám podarí
aj nabudúce zorganizovať
takéto pútavé prezentácie.
Na záver chcem poďakovať
Ing. Ľ. Činčurovi za ochotu
a čas, ktorý u nás strávil,
vedeniu základnej školy a
obecnému úradu v Haliči
ako aj Dennému centru v
Haliči za vzorne pripravené
priestory a pohostenie v
rámci akcie.
Autor: Ing. Ján Hikker

Deň detí 2017
Tohoročný deň detí bol zaliaty
teplými slnečnými lúčmi, spestrený super zábavou, veselou
hudbou.
Program začal modernou
hudobnou rozprávkou v podaní
detí zo ZŠ v Haliči. Predstavili sa
aj hudobníci a tanečníci zo ZUŠ
Lučenec-Opatová, elokované
pracovisko Halič.
Výcviku psov pod vedením
Mgr. Jany Chovanovej a jej
priateľov, kolegov kynológov,

sa prizerali deti vo vyhradenom
priestore v parku.
Nadácii Jožo Pročko deťom
ďakujeme za to, že sa malí
oslávenci mohli povoziť na
koníkovi.
Súťažilo sa v rôznych disciplínach, za čo boli účastníci
odmenení sladkosťami.
Deti si užili veľa zábavy v
športových, vedomostných a
zručnostných disciplínach.
Oslavu ukončilo interaktívne

divadlo so šaškou Baškou.
Týmto ďakujeme učiteľkám
ZŠ s MŠ Halič, asistentkám
ZŠ, OZ Mladí mladým, Danke
Peťkovej, ženám z Denného
centra pre seniorov v Haliči a
všetkým sponzorom, ktorí sa
pričinili k zdarnej oslave Dňa
detí v Haliči.
Členovia kultúrnej komisie

KULTÚRA
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Deň matiek
,,Za Tvoju nehu mamička, za
Tvoju veľkú lásku, za starosť,
bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku........“
V znení takýchto básničiek sa
niesla druhá májová nedeľa,
ktorá patrila všetkým mamičkám,
starým mamám.
O úvodné privítanie sa postarali
ženy z Denného centra, ktoré
svojimi pesničkami navodili v
kultúrnom dome príjemnú atmosféru. Po ich vystúpení
nasledovali škôlkari zo ZŠ s MŠ
Halič, ktorí potešili a roznežnili
obecenstvo. Dievčatá zo ZUŠ
nás zaujali peknou choreografiou a spevom pod vedením pani
učiteľky Mgr. Anky Lukáčovej a
Mgr. Katky Gálovej.
Všetci vystupujúci boli odmenení
veľkým potleskom a obecenstvo pekným kultúrnym zážitkom.

Mgr. Miroslava Švihlová
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POĎAKOVANIE
Dňa 1. septembra 1997 sa otvorili brány haličskej školy pre nového riaditeľa
Mgr. Dušana Šimova. Školu viedol úctyhodných 19 rokov. Okrem napredovania vo vedúcej pozícii riaditeľa, vynikal ako výborný pedagóg a zároveň
človek, ktorému vždy záležalo na tom, aby svoju prácu odviedol zodpovedne
v ktorejkoľvek oblasti svojej činnosti.
V mene všetkých pracovníkov ZŠ s MŠ Halič i Obecného úradu Halič mu
chceme vyjadriť veľkú vďaku za roky pôsobenia na našej škole a zároveň
mu prajeme veľa úspechov na ďalšom pôsobisku.
Mgr. Miroslava Švihlová

Ocenenie najlepších žiakov starostom obce
Ku koncu školského roka
už tradične patrí ocenenie žiakov starostom obce.
V malej sále kultúrneho
domu sa 28. júna zišlo 14
najlepších žiakov školského
roka 2016/2017. Po krátkom
príhovore p. starostu obce
Juraja Machavu a podpise
Ocenení žiaci:
1.A Alexandra Očovanová
2.A Nina Laššanová
2.A Kristína Marková
3.A Matej Kliment
4.A Kristína Belková
4.A Bibiana Belovová
4.A Lucia Oravcová

žiakov do pamätnej knihy,
dostalo každé z detí diplom, a
darček v podobe USB kľúča.
Zároveň bol pridelený titul
učiteľ roka. Toto ocenenie
dostal Mgr. Miloš Jezný, učiteľ
telesnej výchovy a etiky, ktorý
pripravoval žiakov na športové
súťaže a talentové skúšky
5.A
5.A
5A
5.A
5.A
5.A
5.A

z pohybovej výchovy. Učil
žiakov milovať svoju rodnú
vlasť, rozpoznávať dobro od
zla, byť tolerantný a potláčať
prejavy agresie a rasizmu.
Vďaka jeho ľudským kvalitám bol vzorom nielen pre
nespočetný rad žiakov, ale aj
pre svojich spolupracovníkov.

Sofia Hrnčiarová
Alexandra Jašková
Alexandra Laššanová
Lucia Lukáčová
Alexandra Oláhová
Nikola Oravcová
Viktória Valičeková
R.Padúchová

V piatok 23.06.2017 sa
uskutočnil školský výlet do ZOO v
Košiciach. Absolvovali ho druháci,
piataci a niekoľko šiestakov. Niektoré deti sprevádzali aj rodičia.
Počasie nám prialo, aj napriek
ohlasovaným horúčavám sa slniečko
schovávalo za mraky. V obrovskom

ZOO KOŠICE

areáli sme sa dosť nachodili, ale
videli sme tučniaky, tulene, surikaty,
vlky, pštrosy, levicu a iné zvieratá.
Súčasťou zoologickej záhrady je aj
DinoPark, na ktorý sa tešili všetky
deti. Mohli si poobzerať rôzne
druhy druhohorných dinosaurov
a tiež aj špeciálnymi okuliarmi

pozrieť 3D film o Dinovi Finovi a
Dine Mine. Výlet deti zvládli na
jednotku a pri pohľade na malý suvenír si každý spomenie na príjemné
chvíle v ZOO.
Mgr. Adriana Bošková

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ
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Náš “Zdravko”

Materské školy sú definované
školským zákonom ako škola
zabezpečujúca výchovu a vzdelávanie prostredníctvom
školského vzdelávacieho
programu, ktorý poskytuje
predprimárne vzdelávanie pre
deti od troch do šiestich rokov.
Naša materská škola si vypracovaný školský vzdelávací program
nazvala „Zdravko“.
Čo to znamená?
Detstvo je časom hier a dieťa v
predškolskom veku sa učí hrou.
Hra je prirodzenou detskou aktivitou rovnako ako je pre dospelého aktivitou práca. So školským
vzdelávacím programom
Zdravko sa zameriavame na
zdravý životný štýl, rozvoj environmentálnej výchovy a prebúdzanie národného povedomia.
Cieľom je dosiahnuť optimálny
rozvoj dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa,
aktívne učenie a jeho začlenenie
do skupiny a kolektívu.
„Všetko, čo skutočne potrebujem
vedieť o živote, som sa naučil v
materskej škole„, týmto mottom
víta náš Zdravko pri vstupe do

materskej školy naše deti.
Našimi cieľmi sú utvárať pozitívny vzťah k zdraviu, utvárame u
detí pozitívny vzťah k životnému
prostrediu, poznávame historické
a kultúrne tradície našej obce
Halič, vedieme ich a prehlbujeme
u detí národné povedomie a lásku
k svojmu rodisku. Rozvíjame
u detí zdravé sebavedomie, pri
práci a vzdelávacích aktivitách
využívame IKT( Informačno
komunikačné technológie ) a
dostupné detské edukačné programy na elementárnej úrovni.
Výchova a vzdelávanie v našej
materskej škole sa uskutočňuje
prostredníctvom foriem denných
činností :
Hry a hrové činnosti
podľa výberu detí
Zdravotné cvičenie
Vzdelávacia aktivita
Pobyt vonku
Činnosti zabezpečujúce
životosprávu (osobná hygiena,
stravovanie a odpočinok)
Vzdelávacími oblasťami jazyk a
komunikácia, matematika a práca
s informáciami, človek a príroda,
človek a spoločnosť, človek a
svet práce, umenie a kultúra,

zdravie a pohyb, rozvíjame a
tvarujeme detskú osobnosť.
K jednotlivým vzdelávacím
oblastiam sú vypracované
obsahové celky, z ktorých si
učiteľky volia navrhnuté témy,
ktoré rozširujú, prehlbujú podľa
potrieb dieťaťa. Učiteľky pri
svojej práci využívajú stratégie a metódy, ktoré si volia aj
dopĺňajú vychádzajúc z reálnych
potrieb a možností detí tak, aby
zabezpečili podmienky pre ich
aktívne a zmysluplné učenie sa.
Učiteľka v materskej škole podnecuje aktivitu detí a prirodzenú
detskú zvedavosť.
Dieťa po absolvovaní školského
vzdelávacieho programu
„Zdravko„ získa osvedčenie o
absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenia sa odovzdávajú slávnostne na spoločnej
rozlúčke s predškolákmi.
Materská škola je umiestnená na
prízemí ZŠ, má 3 triedy, 2 spálne,
3 sociálne zariadenia, chodbu, 2
šatne a samostatnú kotolňu. Pred
budovou máme trávnik a detské
ihrisko.
Zápis do MŠ, ktorý sa konal v
mesiaci máj, dopadol veľmi dobre. Na školský rok 2017/ 2018
sa zapísalo 21 detí.
Už sa tešíme na nové deti,
nové výzvy, našim budúcim
prvákom prajeme úspešný krok
do 1. ročníka a budúcim malým
škôlkárom čo najmenej slzičiek
pri začleňovaní sa do kolektívu.
p. uč. Silvia Chebeňová
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ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
DÚHA
Zazvonil zvonec a školskému
roku 2016/2017 je koniec....... A
čo sme počas roka v školskom
klube detí (ŠKD) prežili? To
všetci vieme a tí, čo neviete,
hneď sa to dozviete:
Každé ráno zvoní budík,
dvere školy otvárame, v rannom
školskom klube detí od 7:00
hod. a na ranostajov netrpezlivo čakáme. Učivo do školy si
zopakujeme, raňajkami sa posilníme, niečo pekné nakreslíme,
tajničky si vylúštime. Potom už
každé z detí za sprievodu pani
vychovávateľky do svojej triedy
letí.
Keď nám skončí
vyučovanie, to už vieme, v
poobednom školskom klube detí

sa všetci stretneme. V ŠKD sa
veru nenudíme a svoje vedomosti
načerpané v školských laviciach
si hravou formou vo “Vzdelávacej oblasti výchovy” rozšírime.
Pondelky tie majú svoje
čaro, veď v “Spoločensko - vednej oblasti výchovy” nie je
rozhovorov málo. Každý z nás
rád rozpráva a do rozhovorov sa
zapája.
Utorky už na nás čaká,
pesnička, tanec či scénka, v
“Esteticko - výchovnej oblasti
výchovy” nás láka. Aj naše maliarske schopnosti si vycibríme a
niečo pekné vyrobíme.
A čo stredy robíme?
Súťažami, športovými hrami svoje zdravie podporíme. Na ihrisku

to už je nám známe, futbal, loptové či hudobno - pohybové hry
hráme.
Štvrtky v “Pracovno technickej oblasti výchovy”, ako
to už chodí, vyrábame výrobky z
rôznych materiálov a ozdobíme
nimi oddelenia ŠKD i chodby
našej školy.
Piatky sa vždy dozvieme,
ako si prírodu okolo nás, chrániť
musíme. “Prírodovedno - enviromentálna oblasť výchovy” nás
tiež láka, pretože chrániť si svoju
prírodu nie je vec ľahká.
V školskom klube detí
nikto nepozná nudu, super
zážitky prežijeme spolu. Jednotlivé akcie v ŠKD si prejdime a
spoločne si na ne spomeňme.

Pasovanie prvákov - Prvákov sme v ŠKD privítali, štvrtáci ich pasovali a naši prváčikovia nám svoj
sľub podpísali: Ja prváčik v Školskom klube detí sľubujem, že po vyučovaní sa do ŠKD ponáhľať budem. S každým budem spolupracovať a dané úlohy pripravené v ŠKD zodpovedne spĺňať. Nebudem
veru kričať, hádať sa, žalovať, ale pekne po poriadku pravidlá školského klubu detí dodržiavať. Obedík
celý zjem a pani kuchárkam pekne poďakujem. Domáce úlohy si napíšem a všetko, čo som sľúbil svojím
menom podpíšem................ :)
Október - mesiac úcty k starším - Október je mesiac úcty k starším, veru sme vedeli čo je za tým. Našich
starých rodičov sme si uctili, krásne darčeky pre nich vyrobili i kultúrny program pripravili.
Halloweenska párty - 27.10.2016 bol ten deň, keď sa nám splnil náš strašidelný sen. Oddelenia sme
si vyzdobili, veselú párty pripravili a parádne sa na nej zabavili. Strašidelná nočná hra na každého z nás
počkala. Zobrali sme si baterky a veru zľakli sa nás i bosorky. Na cintoríne sme sviečky zapálili a za
všetky dušičky pomodlili. Za občerstvenie, to všetci vieme, vám, rodičia, pekne ďakujeme :)
Šarkaniáda - šarkany k nám prileteli, naše vlasy rozfúkali. Pristáli nám na chodbe, okrášlili školu,
jedáleň i celé ŠKD. Do súťaže, ktorú organizovalo občianske združenie “Mladí mladým” sme sa s našimi
šarkaníkmi zapojili a krásnymi cenami nás za naše šikovné rúčky odmenili.
Lucie v ŠKD - Na sviatok Lucie sme si o zvykoch a tradíciách prečítali, pierka zobrali, do plachiet poobliekali a všetky kúty od zlých síl a choroby povymetali.
Predvianočná príprava - na krásne sviatky sme sa aj my pripravili, List Ježiškovi napísali, vianočné
stromčeky i vianočné pozdravy vyrobili. Jedáleň i chodby školy sme veľkými papierovými hviezdami aj
inými ozdobami zo slaného cesta vyzdobili. Aj do súťaže “ Haličský štoplík” sme sa zapojili. V súťaži
sme 1. a 2. miesto vyhrali a za diplomy a odmeny pekne poďakovali.
Vianočná akadémia - Dňa 21.12.2016 sme sa aj my na vianočnej akadémii zúčastnili a svojimi básňami,
piesňami, tanečnými choreografiami, scénkami, hudobnými číslami sme našich spolužiakov i celé prí-
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tomné publikum potešili.
Fašiangové slávnosti - to bolo veselosti, radosti, veď sme sa dočkali fašiangových slávností. Krásne
fašiangové masky sme si vyrobili, chodby vyzdobili. Fašiangové zvyky a tradície sme si osvojili do
fašiangového sprievodu zapojili. Aj karnevalový deň nás lákal , pirátsky karneval na nás čakal.
Pirátsky karneval - Čo to bolo počuť? Kde to hudba hrala? Do ŠKD pirátska loď priplávala. Pirátsky
poklad sme objavili a veeeeeľmi dobre sa pri tom zabavili. Súťaže, tance i hry na nás čakali a všetko čo
nám rodičia pripravili sme spapkali. :)
Veľkonočné sviatky - na veľkonočné sviatky sme sa tiež pripravili. Krásne veľkonočné pohľadnice
navrhli, ovečkami a kuriatkami chodby školy i jedáleň vyzdobili a o zvykoch a tradíciách počas
veľkonočných sviatkov sme sa rozprávali.
Talentmánia - V stredu 17.5.2017 bol ten deň, keď sme našim kamarátom ukázali čo v nás je. Tanečníci,
speváci, kúzelníci i divadelníci, všetci sme boli šikovníci. Spolu sme sa potešili, perfektne sa zabavili,
občerstvenie spapkali a domov sa pobrali.
Deň detí - Oznámiť to chceme, nech tá správa svetom letí, že ŠKD oslavovalo krásny sviatok všetkých
detí. Stretli sme sa 31.5.2017, v ŠKD šantili, smiali a súťažili sme, tomu ver. Za deti celého sveta sme
sa poobliekali, no na športové oblečenie sme tiež zabudnúť nesmeli. Priniesli sme si lopty, hry, rakety a
všetci vedeli že je “Deň detí.” Pri tomto našom šantení sme veru vyhladli, všetko občerstvenie od Vás,
milí rodičia, sme spapkali. :)
Rozlúčka so štvrtákmi - Posledný jún bol ten čas, keď sa nám bolo treba lúčiť zas. So štvrtákmi sme sa
rozlúčili a s láskou na druhý stupeň vyprevadili.
Tak a teraz už o nás všetko viete a ak sa viacej o našom školskom klube detí dozvedieť chcete určite sa dozviete, keď si naše fotoalbumy z jednotlivých akcii v ŠKD na stránke ZŠ s MŠ Halič pozriete.
Mgr. Anna Lukáčová DiS. art
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PROJEKT ŠOV
ZŠ s MŠ Halič je zapojená do
projektu ŠOV. Úlohou projektu je podporiť inkluzívne
prostredie v našej škole. Čo je
to ,,inklúzia“? Je to snaha o
zaradenie žiaka so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami do bežnej triedy.
Pomáha deťom zo sociálne
znevýhodneného prostredia
k ich sociálnemu začleneniu
medzi bežné deti.

Prínosom projektu je
inkluzívny tím (pedagogickí
asistenti a sociálni pedagógovia), materiálna podpora,
ktorú škola získa vo forme
rôznych pomôcok, čo umožní
skvalitniť vyučovací proces a
činnosť záujmových krúžkov
na našej škole. Projekt je
financovaný z eurofondov.
Kedykoľvek sa môžete
obrátiť na nás, inkluzívny

tím, ktorý Vám rád poskytne
pomoc, radu, či informácie o
akomkoľvek probléme, ktorý
trápi Vaše dieťa. Snahou nás
všetkých je riešiť, zmierniť
alebo odstrániť výchovnovzdelávacie problémy vyskytujúce sa na našej škole a v
živote našich žiakov. Poskytujeme odborné konzultácie
pre rodičov a žiakov, ktoré sú
bezplatné.

Naša vďaka patrí rovnako aj
všetkým pedagogickým a
nepedagogickým zamestnancom za prejavenú podporu a prijatie do kolektívu.
Veríme, že naša práca
v projekte bude pozitívnym

prínosom pre našu školu a
spoločnou spoluprácou dosiahneme lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať v prvom rade vedeniu školy ZŠ s MŠ Halič
za kladné prijatie, adekvátnu
pedagogickú podporu a v
neposlednom rade za ľudský
prístup.

Inkluzívny tím

Elokované pracovisko Súkromnej základnej
umeleckej školy Opatová v ZŠ s MŠ v Haliči
Súkromná základná umelecká
škola zabezpečuje umeleckú
výchovu a vzdelávanie podľa
vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania prevažne žiakov
základnej školy. Základná
umelecká škola organizuje aj
štúdium pre deti vo veku pred
plnením povinnej školskej
dochádzky žiakov stredných škôl
a dospelých.
Základná umelecká škola
poskytuje základné umelecké
vzdelanie podľa § 17 zákona
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Primárne
umelecké vzdelanie žiak získa

úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu pre prvú časť prvého
stupňa základného štúdia SZUŠ
a nižšie sekundárne umelecké
vzdelanie získa žiak úspešným
absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu
pre druhú časť prvého stupňa
základného štúdia SZUŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania
je vysvedčenie s doložkou. SZUŠ
pripravuje na štúdium odborov
vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v
konzervatóriách, pripravuje aj na
štúdium na vysokých školách s

pedagogickým alebo umeleckým
zameraním.

Elokované pracovisko
SZUŠ v ZŠ s MŠ v Haliči
Elokované pracovisko
SZUŠ v ZŠ s MŠ v Haliči pôsobí
už šiesty rok. Je to pre žiakov
základnej školy a deti materskej školy veľkou výhodou s
možnosťou získať umelecké
vzdelanie pod strechou vlastnej
školy v Haliči. SZUŠ v Haliči
poskytuje žiakom základnej
školy a deťom materskej školy
možnosť vzdelávať sa v od-
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boroch: hudobnom, literárno - dramatickom, tanečnom a výtvarnom.
Hudobný odbor: Žiaci hudobného odboru sa prezentujú na školských a mimoškolských vystúpeniach, vystúpeniach pri rôznych príležitostiach organizovaných obcou Halič i kultúrnych podujatí organizovaných okolitými obcami a mestom Lučenec.
Literárno - dramatický odbor: Žiaci literárno - dramatického odboru účinkujú v programoch
tanečného odboru i hudobného odboru, prezentujú sa na triednych seminároch, interných podujatiach.
Tanečný odbor: Žiaci tanečného odboru sa zapájajú do rôznych kultúrnych podujatí organizovaných obcou Halič i kultúrnych podujatí organizovaných okolitými obcami a mestom Lučenec. Tiež
sa zapájajú do rôznych súťažných i nesúťažných tanečných prehliadok. Prezentujú sa tiež v programoch
hudobného odboru, literárno - dramatického odboru.
Výtvarný odbor: Žiacke práce sú vystavované na paneloch v priestoroch školy a mesačne sú
obmieňané. Výtvarný odbor sa zapája do školských, mestských, okresných, celoslovenských a medzinárodných súťaží. Výstavy prác žiakov výtvarného odboru sú súčasťou každého koncertu hudobného
odboru, tanečného a literárno - dramatického odboru.

Vyučujúci jednotlivých odborov SZUŠ Halič:

Hudobný odbor (HO): Mgr. Katarína Gálová DiS.art. - klavír
Jana Botošová DiS.art. - flauta
Literárno-dramatický odbor (LDO): Mgr. Katarína Gálová DiS.art.
Tanečný odbor (TO): Mgr. Anna Lukáčová DiS.art.
Monika Kramecová DiS.art.
Výtvarný odbor (VO): Mgr. Izabela Najpaverová

Jednotlivé podujatia SZUŠ Halič v školskom roku 2016/2017

Október mesiac úcty k starším - 23. októbra 2016 sa veľká sála KD v Haliči preniesla v čase. Žiaci
našej SZUŠ v Haliči si pripravili darček pre svoje starké a starkých v podobe scénky s názvom: “Ach tá
láska”. Scénka doplnená tanečnými choreografiami nás preniesla do 20.rokov.
Vystúpenie v Gregorovej Vieske - 28.10.2016 naše tanečníčky odovzdali darček v podobe tancov a piesní i starým rodičom v Gregorovej Vieske. Za svoje vystúpenie boli odmenené pochvalou a
poďakovaním od starostky obce i členov zastupiteľstva v obci.
Slávnosti v obci Ľuboreč - 29.10.2016 naši tanečníci, herci i hudobníci nelenili a svojím vystúpením spestrili i program na slávnostiach v obci Ľuboreč.
Koncert v OC Galéria - Dňa 22.11. 2016 OC Galéria v Lučenci ožila hudbou, spevom i tancom
na Novembrovom koncerte. Naši žiaci navštevujúci TO a LDO naplnili obecenstvo pozitívnou energiou
predstavením s názvom: „Ach tá láska“ doplneným tanečnými choreografiami. Hra na flautách v zastúpení našich žiačok HO taktiež očarila prítomných divákov.
Rozsvecovanie stromčeka v obci Malá Ves - VIANOČNÉ SVIATKY, VIANOČNÝ ČAS, VŠETCI
SA NÁHLIME ZASTAVME ČAS, VIANOČNÉ SVIATKY, VIANOČNÝ ČAS, NAJKRAJŠIE VIANOCE SÚ PREDSA IBA V NÁS.......Aj tóny tejto pesničky zazneli v obci Malá Ves v podaní žiakov
našej školy. Spoločne sme rozsvietili stromček, zapálili prskavky a prežili krásnu predvianočnú atmosféru.
MIKULÁŠ, MIKULÁŠ... Dňa 9.12.2016 sa “Podzámocké námestie” v Halič naplnilo spevom, tancom, básňami v podaní našich detí ZŠ s MŠ.
Vystúpenie v DSS LIBERTAS - 21.december 2016 patril rozdávaniu. Rozdávaniu lásky pekných
pesničiek, tancov, básničiek, dobrej nálady. Žiaci tanečného, hudobného a literárno - dramatického odboru potešili všetkých obyvateľov v DSS LIBERTAS v Lučenci.
Vianočná akadémia - Dňa 21.12.2016 KD v Haliči ožil vianočnou atmosférou. K tejto atmosfére
prispeli deti našej školy. Svojimi básňami, piesňami, tanečnými choreografiami, scénkami, hudobnými
číslami potešili svojich spolužiakov i celé prítomné publikum.
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Krst DVD dokumentu v obci Stará Halič - Dňa 27.1.2017 sa sála KD v Starej Haliči naplnila
nielen futbalovými hráčmi, ale i jeho fanúšikmi. Krst DVD dokumentu o histórii aj súčasnosti futbalu v
tejto obci spojený s vyhlásením najlepšieho futbalistu za rok 2016, okrem Miss Slovensko 2016 Kristíny
Činčurovej , spestrili i naše dievčatá tanečného odboru. Svojimi tanečnými choreografiami roztlieskali
celé futbalové publikum.
Klavírne prehrávky - Posledný januárový deň patril v našej škole hudobnému umeniu. Žiaci
hudobného odboru si za klavír posadali a všetkým prítomným rodičom i spolužiakom naučené skladby
zahrali. Za svoju snahu polročné vysvedčenie s búrlivým potleskom dostali.
Fašiangy - Veselo bolo v Haliči, počuli nás na každej ulici. Do sprievodu sme sa zapojili a za
krásne masky prestrojili. V kultúrnom dome už na nás čakali a veľkým potleskom všetkých privítali. My
sme nelenili a pesničkami, básňami a tancom sálu potešili. Spoločne sme basu pochovali a fašiangové
časy ukončili.
Regionálna súťažná prehliadka moderného a módneho tanca - Novohradské osvetové stredisko v Lučenci zorganizovalo dňa 6.4.2017 regionálnu súťažnú prehliadku moderného tanca: “ O cenu
primátorky mesta a riaditeľky NOS Lučenec.” Prehliadky sa zúčastnili i naše žiačky tanečného odboru
s choreografiou: “Na divokom západe.” Dievčatá zožali veľký úspech. Svojou tanečnou choreografiou nielenže roztlieskali prítomné publikum, ale odborná porota ich odmenila cenou primátorky mesta
Lučenec s postupom na krajskú súťaž.
Krajská súťaž módneho a moderného tanca - Ďna 25.4.2017 sa naše kovbojky tanečníčky
zúčastnili krajského kola moderného a módneho tanca v Žiari nad Hronom. Za svoju tanečnú choreografiu „Na divokom západe“, boli dievčence odmenené porotou krásnym tretím miestom.
Triedny seminár - Dňa 26. apríla 2017 sme sa stretli na triednom seminári v tanečnej sále v
Haliči. Žiaci klavírnej triedy zahrali, žiaci Literárno-dramatického odboru povedali básničky o jari. Na
záver sme všetko vyhodnotili, posilnili sme sa dobrotami, ktoré sme si priniesli.
Stavanie mája - Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje, ak hore nevstaneš mája nedostaneš, máj, máj,
máj zelený, pod oblôčkom sadený......Táto krásna májová pesnička odznela dňa 30.4.2017 na “Podzámockom námestí“ v Haliči. Máj sme postavili, stužkami, básňami, piesňami i tancami ozdobili a zo
spoločne strávených chvíľ sa potešili.
Pódium mladých tanečníkov - Dňa 4.5.2017 zorganizovala ZUŠ Balog nad Ipľom tanečnú prehliadku PMT, na ktorej sa zúčastnili i naše tanečníčky. Za tanečnú choreografiu: „Na divokom západe“ boli
porotou odmenené sladkou tortou, diplomom a divákmi búrlivým potleskom.
Koncert “Deti - deťom” - “Keď sa slnko vykotúľa nad čarovný zámok, našej malej princezničke
zotrie z očí spánok. Rýchlo vstane z postele a umyje si líčka. A už letí celým zámkom veselá pesnička.....”
Dňa 1.6. 2017 si naši žiaci LDO, HO a TO pripravili pre svojich kamarátov krásny darček k ich veľkému
sviatku “Dňa detí”. Zahrali im rozprávočku “Snehulienka” , doplnenú hrou na klavír, flautu, pesničkami i
tancom. Detičky z MŠ, ale i kamaráti z prvého stupňa mali veľkú radosť. Odmenili ich búrlivým potleskom i fajnou pizzou :)
Deň detí v Lučenci - Dňa 3.6.2017 naše tanečníčky potešili všetky deti mesta Lučenec k ich
veľkému sviatku. Na námestí v Lučenci im zatancovali svoju country choreografiu “Na divokom západe.
“
Deň detí v Haliči - Dňa 3.6.2017 žiaci LDO, HO a TO potešili svojou rozprávočkou “Snehulienka” i všetky deti obce Halič. Deťom sa tento darček veľmi
páčil.
Rúbaniskové dni detskej radosti - Rúbaniskové dni detskej radosti, ktoré sa konali 24.6.2017 boli
spestrené bohatým programom. V rámci programu boli pozvané i naše žiačky tanečného odboru so svojou country choreografiou.
Slávnostná akadémia - Dňa 27.6.2017 sa uskutočnila slávnostná akadémia v KD v Haliči.
Odmeňovanie najlepších, rozlúčka štvrtákov s prvým stupňom, rozlúčka deviatakov bola sprevádzaná
kultúrnym programom TO, LDO, HO, VO.

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ / ŠPORT
Už teraz sa môžete tešiť na naše
vystúpenie počas Haličských
slávností 2017 so začiatkom
o 9:10 hod. Žiaci tanečného
odboru sa vám predstavia svojimi tanečnými choreografiami
nielen na piesne známej skupiny
“Slovak Tango”, ktorá sa vám

prestaví tak isto na Haličských
slávnostiach 2017 o 15:00 hod.
Žiaci hudobného odboru sa vám
predstavia svojou hrou na klavír
a práce žiakov výtvarného odboru si môžete pozrieť vo vestibule
Obecného úradu v Haliči. Tešíme
sa na vás :)
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Za kolektív učiteliek elokovaného pracoviska SZUŠ v
Haliči
Mgr. Anna Lukáčová DiS.art.

Zhodnotenie sezóny 2016/2017 – TJ Slovan Halič
Dovoľte mi v krátkosti zhrnúť
účinkovanie našich družstiev
v sezóne 2016/2017. Po
predchádzajúcej sezóne
2015/2016, kde sme prihlásili
do okresnej súťaže po rokoch
našich žiakov a následne ich
odhlásili pre nedostatočný
počet, sa nám podarilo so
súčasným trénerom Milanom Klagom v auguste 2016
prihlásiť do okresnej súťaže
5. Liga - U15 žiaci – LC s
počtom 14. V súčasnej dobe
máme na súpiske už 25
našich kmeňových haličských
hráčov. Prioritou klubu bolo
zabezpečiť zlepšenie ihriska,
materiálne vybavenie, ako
bránky 5x2m, lopty, sady
dresov, šuštiakové bundy, tréningové pomôcky..., v celkovej
výške 1.300,-€ , čo sa nám
podarilo vďaka sponzorom (
Prezident SR- Andrej Kiska,

Predseda BBSK- Marian Kotleba, AG Sport s.r.o., Lustroj
s.r.o., Kofemika s.r.o., RevitalSK s.r.o. a Svoma s.r.o. ) Naši
chlapci s vekovým priemerom
13 rokov boli zaradení do
súťaže medzi vekovo starších
a tak pravidelným tréningom
a dobrou účasťou obsadili
konečné 5 miesto v tabuľke,
začo si tréner a hráči zaslúžia
veľké poďakovanie. Zároveň
ďakujem celému realizačnému
tímu žiakov, vrátane rodičov,
ktorí poskytovali na dopravu
svoje vlastné motorové vozidlá.
Náš dorast bol, ako nevypadávajúce mužstvo zo 4.ligy,
preradený do okresnej súťaže
5. Liga - U19 dorast – LC na
základe chybných kontumácií
zápasov Kokava n/Rim. a
prerozdelením mužstiev zo
skupín A,B,C a D. Mužstvo

začínalo s 23 hráčmi na
súpiske, kde figurovali 4 hráči,
ako hosťujúci pod vedením
trénera A.Juhása, ktorý sa
však v priebehu súťaže vzdal.
Operatívne sme riešili náhradu
trénera, kde sme oslovili Petra
Domoka, ktorý pre nedostatok
času funkciu nateraz neprijal a z ďalších dvoch ponúk
hráčov A mužstva (A.Kička
a R.Novotný ) sa stal Alex
Kička, ktorý splnil s hráčskym
kádrom cieľ vedenia klubu
a priviedol mužstvo späť do
4.ligy. Aj touto cestou vyslovujem veľké poďakovanie
hráčom a trénerom.
A mužstvo začínalo sezónu
2016/2017 s trénerom Ivanom Závrackým, ktorého
vystriedal počas sezóny
zranený a skúsený hráč Peter Žigo. Veľmi zlé postavenie v tabuľke po jesennej
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časti, ako aj nedostatočnú
kondíciu hráčov riešil tréner zimnou prípravou, ktorú
však samotní hráči absolvovali vo veľmi malom počte,
účasťou na Zimnom pohári
a priateľskými zápasmi, kde
mužstvo predviedlo aj veľmi
dobré výkony. Pred začiatkom
jarnej časti súťaže bol káder
posilnený skúsenými hráčmi (
M.Schvantner-2.liga,S.Nociar-3.liga, R.Novotný...) ako aj
ďalšími 6 hosťujúcimi hráčmi.
Na mužstvo sa však prilepila
smola v podobe zranení viacerých kľúčových hráčov,
pridala sa slabá tréningová

účasť, nedôvera viacerých
hráčov vo svoje schopnosti
ako aj neustále zmeny v zostave (37 hráčov na súpiske),
čo prinieslo najhoršie umiestnenie mužstva v tabuľke za
posledné roky, čo sa týka celkovej štatistiky. Pevne verím, že
si hráči A mužstva uvedomia,
že výsledky nerobí vedenie
a tréner, ale hráči na ihrisku,
ktorí majú natrénované, čo
sa potvrdilo doplnením 4
dorastencov v posledných
5 kolách. V najbližšej dobe
očakávame ďalšie zlepšenie
podmienok pre futbal v Haliči,
nakoľko máme 2 projekty

čakajúce na schválenie (nákup kopačiek a automatická
závlaha) Ďakujem členom
výboru, trénerom, hráčom,
usporiadateľom, zdravotníčke,
fanúšikom ... a v neposlednom rade OU v Haliči. Prajem
všetkým hráčom, trénerom vo
všetkých kategóriách pevné
zdravie, ešte lepšie umiestnenia ako doteraz a väčší počet
divákov.
T.Hochholczer – Predseda TJ

Zoznam jesenných zápasov TJ Slovan
Halič “A”
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Zoznam jesenných zápasov TJ Slovan
Halič “dorast”

Cenník poplatkov prenájmu multifunkčného ihriska v Haliči
6 €/hod. – futbal, malý futbal, nohejbal, volejbal
2 €/hod. - tenis
3 €/hod. - aerobick, zumba, joga
Deti do 15 rokov majú vstup zdarma v sprievode dospelej osoby.
(minimálny počet detí 6)
Doplatok za osvetlenie + 3€/hod.
Kontakt: Tibor Hochholczer, tel.: 0949 593 426

Z činnosti KST Sokol Halič
V poslednom čísle Haličských
zvestí sme informovali o otvorení novej turistickej sezóny
2017.
Zhodnotili sme akciu,
ktorou každoročne otvárame
turistickú sezónu – Jarný
kľúč. Samozrejme nás čakali
ďalšie akcie. Najbližšou bol
prechod hrebeňom Poľany.
Pred samotnou akciou bol

o túto akciu veľký záujem.
Vyzeralo to tak, že sa nás
stretne minimálne 10 ľudí.
Keďže sme pôvodne plánovali
tento prechod realizovať v
termíne 5.-7. mája a 5. mája
bol piatok, začiatok prechodu
sme presunuli na 6. mája,
aby si účastníci nemuseli na
piatok vyberať dovolenky.
Pochod by bol končil 8.mája.

Podľa záujmu sme zaistili aj
nocľahy minimálne pre 10
ľudí. Tešil som sa na slušnú
účasť. No ale ako to už v
bežnom živote chodí – človek
mieni... nebolo tomu inak ani
v tomto prípade. V Lučenci
na stanici sme sa stretli až
dvaja. Samozrejme vždy tí
istí. Obvolal som všetkých,
ktorí mali pôvodne ísť, lebo
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prvý deň pochodu nie je až
taký náročný na čas, takže
pochod nemusíme začínať
ráno. Samozrejme všetci oslovení mali objektívne príčiny,
prečo nemohli ísť. Ostali sme
teda dvaja starí mohykáni, čo
sa dalo robiť – vyrazili sme.
Nebolo to bohužiaľ prvýkrát,
čo sme robili prechod len my
dvaja- Marianko a ja. Išli sme
starou známou trasou. Vlakom
do Kriváňa, odtiaľ autobusom
do Hriňovej a potom pekne po
svojich na Raticov vrch. Na
Raticovom vrchu sme si dali
malý oddych, popozerali sme
čo sa v priebehu roka zmenilo a pokračovali sme ďalej.
Čakal nás vodopád Bystré.
Vzhľadom k predchádzajúcim výdatným zrážkam
bol nádherný – mohutný.
Prechod hrebeňom Poľany
robíme každý rok v tom istom období. K vodopádu
Bystré chodievame už roky,
ale takýto mohutný už nebol
veľmi dávno. Prvý deň sme
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ukončili na chate pri horskom
hoteli Poľana, kde sme mali
vybavených 10 nocľahov.
Prenájom chaty stojí na 1 noc
80€. Keďže je tam 8 postelí,
na 1 nocľažníka to vychádza
10 €. Ak je nocľažníkov viac
/ dajú sa pridať prístelky/
chata stále stojí 80 €. Vyzeralo to tak, že sa s Mariankom
budeme skladať. Vďaka tomu,
že chatár Ferko Belej je náš
dobrý kamarát, tak sme platili len po 10 €. Spytoval sa
na ostatných kamarátov, s
ktorými sme mali prísť. Druhý
deň nás privítal zamračeným,
daždivým počasím. Čakali
sme, že sa vyčasí, ale pršalo
čím ďalej tým viac. Nedalo sa
nič robiť, museli sme pridať
núdzové riešenie. Iné nám
neostávalo, len zbehnúť do
Skliarova a odtiaľ autobusom
do Detvy. Autobus zo Skliarova odchádzal o 11,30 hod,
takže dlhšie ako do 10,00 hod
sme nemohli čakať. Samozrejme, že neprestalo pršať.

Keď sme sa blížili k Skliarovu,
mraky sa začali trhať a keď
sme dorazili do Skliarova
pršať prestalo. Asi nebolo
treba objasniť, ako nám bolo.
Ďalšou našou akciou ,
ktorá sa konala 26.-27. mája
bola naša stará známa Stovka
a 27. mája Dvadsaťpäťka.
Ako každý rok, aj tohto roku
sme sa snažili na tieto dve
akcie čo najlepšie pripraviť.
Pripravili sme pre Stovkárov
nočné táborisko a v sobotu
sa uvaril guľáš, aby turisti
po návrate do Haliče neboli
hladní. V nočnom táborisku
tiež bola pripravená kapustnica, teplý čaj, teplá voda na
umytie, stany, aby sa v noci
mali kde účastníci vyspať. Z
roka na rok však záujem o
stokilometrové pochody klesá.
Tohto roku sa zúčastnilo 26
turistov. V úvode Haličskej
stovky som povedal, že čo
sa týka účastníkov, väčšina
z nich sú staré známe tváre
a to staré pomaly doslova.
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Šediny jednoznačne prevládali. Väčšiu popularitu
má Dvadsaťpäťka, hlavne
medzi dospelými, aj keď tento
pochod by mal byť hlavne
pre deti. Tohto roku sa ho
zúčastnilo 23 dospelých a
10 detí. Podporili nás deti zo
ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci.
Ako obyčajne aj tohto roku
sme pre deti pripravili malé
darčeky.
Vrcholným našim podujatím už štvrtý rok bol detský
turistický tábor, ktorý sa konal
v dňoch 10.-14. júla. Každým
rokom záujem o tábor stúpa.
Tohto roku sme mali 35 detí.
Vzhľadom k tomu, že sa konal
v Slovenskom raji, z ktorého
terény sú naozaj pomerne
náročné, išlo nás 8 vedúcich.
Pri lezení po rebríkoch a v
teréne sme boli rozmiestnení medzi deťmi tak, aby
sme v prípade potreby mohli
včas zasiahnuť. O tábore
podrobnejšie informuje náš
ďalší článok. V tejto súvislosti
chcem poznamenať, že tábor
organizujeme bezplatne v
rámci svojho voľného času,
ale robíme to veľmi radi.
Deťom sa snažíme ukázať,
aké je okolo nich krásna
príroda, čo je súdržnosť,
že treba byť samostatní a
nečakať, že im napr. uloží
mamička veci, alebo uprace
postieľku. Učia sa disciplíne,
aby načas išli spať, ráno
načas vstali, prišli včas na
raňajky a.p. Dúfam, že organizátori budúcich Stovák (ak
Stovka prežije), ktoré prídu po
nás nebudú musieť smutne
konštatovať, že prevládajú
šediny. Snažíme sa deťom
ukázať čaro turistiky, vidíme v

nich našich nástupcov.
Prešlo zruba pol roka
tohto roku a čaká nás ešte
niekoľko pekných akcií. V
dohľadnej dobe chystáme
prechod Veľkou Fatrou, v
septembri výstup na najvyšší
vrchol Slovinska – Triglau. Tak
isto sa začiatkom júla náš člen
Peťo Ondris zúčastnil výpravy
do Nórska. Okrem toho sú
ešte iné akcie, ktoré nás
čakajú. Keď budeme mať o
nich informácie, radi sa s vami
o ne podelíme.
Na záver musím
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poďakovať všetkým, ktorí
nám nezištne pomáhajú pri
organizovaní našich akcií,
hlavne obecnému úradu za
poskytnutú finančnú dotáciu
a poskytnutý obecný autobus,
ale aj našim aktívnym členom,
Igorovi Kokavcovi, Marianovi Hikkerovi, Ladislavovi
Kováčovi ml., všetkým vedúcim v tábore a ostaným
členom. Ďakujem.
Ing. Pavel Jonáš
predseda KST
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VI. Veľkonočný stolnotenisový turnaj

V sobotu 15. apríla 2017 sa konal VI.
Veľkonočný stolnotenisový turnaj v Haliči.
Napriek peknému
počasiu dali mnohí športoví nadšenci
a priaznivci tohto
krásneho indooro-

vého športu prednosť
pred prácou v záhrade
a výletmi práve tomuto turnaju. O to
viac nás tešila účasť,
ktorá bola vyššia ako
po uplynulé roky,
predovšetkým v tej
nežnejšej kategórii.

A nielen tým bol VI.
ročník zaujímavý.
V úvodných slovách
Milan Paľaga ml.
privítal všetkých
účastníkov, poďakoval
sponzorom, vysvetlil
pravidlá a organizáciu hry. „Počas

náročnej prípravy
turnaja sa nám podarilo pripraviť,
dovolím si povedať,
veľmi dobré podmienky.
Hralo sa vo veľkej a
malej telocvični na 6
stoloch súčasne. Súťaž
prebiehala v dvoch
kategóriách – muži
a ženy. Ženy hrali
v rámci jednej skupiny a muži boli rozdelení do dvoch skupín
po 6 hráčov, kde sa
v rámci skupín hralo
najspravodlivejším
herným systémom každý
s každým. Z každej
skupiny postupova-

li 4 najlepší hráči,
ktorí sa stretli vo
vyraďovacej časti na 3
víťazné zápasy.“
Tohtoročný turnaj
sa konal na počesť
veľkolepému hráčovi
Júliusovi Kaločaiovi,
ktorý nás opustil v
marci 2016 vo veku
nedožitých 82 rokov. O tom, že išiel
do športového neba
niet najmenších pochýb, nakoľko posledné okamihy života
strávil práve za stolnotenisovým stolom,
čo je skutočne obdivuhodné. Pamiatku

zosnulému prejavili
všetci prítomní minútou ticha. Po úvodnej
časti sa slova ujal
zástupca pána starostu
- pán Jaroslav Linhart, ktorý vyjadril
potešenie z organizácie turnaja a zaprial
všetkým účastníkov
veľa úspechov.
Po losovaní sa začala
hrať základná skupina.
Zo základnej skupiny
postúpili 8 najlepší
hráči, ktorí boli zapísaní do “pavúka“
podľa umiestnenia v
skupine. V prvom kole
vyraďovacej časti si

navlas rovnako, všetky
dvojice bez väčších
komplikácií poradili so svojimi súpermi
3:0. Maroš Kanát porazil Jaroslava Rudkaya, Milan Paľaga ml.
zvíťazil nad Michalom
Luptákom, Peter Arvai podľahol Dušanovi
Kanátovi a Mydlo Radovan zdolal Milana
Paľagu st. V semifinále
sa zopakoval bodový
scenár z prvého kola
vyraďovacej časti a
opäť si víťazi poradili so svojimi súpermi
rozdielom troch setov.
Maroš Kanát, víťaz posledného turnaja porazil Milana Paľagu ml.
a Dušan Kanát podľahol
Radovanovi Mydlovi.
V boji o bronz sa
stretli Milan Paľaga
ml. a Dušan Kanát.
Úvod stretnutia bol
jednoznačne v réžii
Kanáta, ktorý výborne
podával a dokázal
„vrátiť“ každú
loptičku. Za stavu 2:0
pre Kanáta sa zdalo,
že je o víťazovi rozhodnuté. Avšak v
treťom sete sa Paľaga
dokázal skoncentrovať
a zrodil sa geniálny
zvrat zápasu čo viedlo
k zmazaniu dvojsetového manka a dorovnanie
stavu na 2:2. O tom,
kto získa bronz sa
rozhodlo v päťsetovej
bitke, kde mal viac
športového šťastia
a pevnejšie nervy
Kanát, ktorý pridal k
predošlému striebru,
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ďalší pohár bronzového
lesku.
Pri meraní síl o
zlato išlo naozaj
do tuhého a súperi
si nič nedarovali.
Víťaz posledného turnaja Maroš Kanát z
Lupoče „vyzval“ k stolu „nováčika“ Radovana Mydla z Lučenca.
Mydlo sa pustil do
Kanáta bez rešpektu
a agresívnou hrou sa
mu darilo vyvinúť na
súpera tlak. Maroš
stavil na excelentnú
obranu a bez väčších
problémov vracal
loptičky Radovanovi. Už počas prvého setu bolo všetkým
fanúšikom jasné, že sa
pri sledovaní finále
nebudú nudiť. Obaja hráči predvádzali
úžasné dych berúce
výmeny a bojovali o
každú loptičku ako by
mala byť tá posledná.
Prvý set prekvapujúco zvíťazil Mydlo a
zaskočil Kanáta, svojou rýchlou hrou. V
druhom sete sa pri
meraní síl opäť viac
darilo Mydlovi, ktorý
dokázal chytať náročné
podania súpera a vďaka
jeho nevynúteným chybám vyhrával 2:0. V
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treťom sete začalo
byť v telocvični
skutočne „horúco.“ Po
sérii štyroch - piatich víťazných úderov
Mydla sa zdalo, že je
rozhodnuté, s čím,
ale nesúhlasil Kanát
a sústredenou hrou
sa mu podarilo stav
vyrovnať. Mydla to ale
nezlomilo a svojimi
údermi rozbehal súpera
za stolom a darilo sa
mu v koncovke. Kanát
trpezlivo hral svoju kvalitnú defenzívnu hru a nechcel
pripustiť nič okrem
vyrovnania série. Atmosféra v hale sa bod
po bode stupňovala a
na oboch hráčoch bolo
badať miernu nervozitu. Triumfálne
údery sa striedali na
oboch stranách ako
na hojdačke a obaja hráči „predvádzali“ nádhernú hru. Za
stavu 9:7 pre Mydla
nebolo ešte o ničom
rozhodnuté a tvrdý
boj pokračoval až do
úplného záveru setu,
kedy vyššie menovaný
hráč vyhrával 11:10.
Kanát skúšal meniť podanie, rýchlosť hry,
krátke a dlhé údery,
avšak napriek enormnej
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snahe sa mu nepodarilo
výsledok zvrátiť a po
napínavom treťom sete
bolo o víťazovi rozhodnuté. Po kvalitnom
finálovom dueli, plnom
prekvapení, môžeme
skonštatovať, že Mydlo predviedol veľmi
kreatívny a koncentrovaný výkon a oprávnene
zvíťazil.
V ženskej kategórii
sa stretlo 5 hráčok,
ktoré si zmerali sily
v 10 zápasoch. Že
to so stolným tenisom myslia skutočne
vážne ukázali už
počas rozcvičky, kde
boli minimálne vyrovnanými partnermi
v porovnaní s mužmi.
Žiaľ, ako hráči sme
videli len pár zápasov vzhľadom k hre v
druhej telocvični.
Výsledky však hovoria
za všetko. Prvé miesto obsadila bez jedinej prehry Patrícia
Brablecová, na výbornom druhom mieste sa
umiestnila pravidelná
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účastníčka našich turnajov, (bývalá pani
učiteľka) Marta Luptáková a pekné tretie
miesto obsadila
Marianna Lapinová.
Ocenení boli štyria
najlepší hráči v
oboch kategóriách,
najmladšia účastníčka
a najmladší účastník
a najskôr narodená
účastníčka a účastník.
Hráči na stupni
víťazov sa mohli
potešiť krásnym pohárom, diplomom,
šampanským, stolnotenisovou raketou,
veľkonočným zajacom a ďalšími cenami
udelenými podľa poradia.
V závere si dovolím
zhodnotiť VI.
Veľkonočný stolnotenisový turnaj ako úspešný a
chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa ho
zúčastnili, ale aj
tým, ktorí, či už
fyzicky, alebo finančne
pomohli pri jeho or-

ganizácii. Poďakovať
chcem sponzorom, vďaka
ktorým sme mohli
zabezpečiť krásne ceny
a občerstvenie. Hlavní
sponzori turnaja:
Obecný úrad Halič, ZŠ
s MŠ v Haliči, Jozef
Pročko, Laco Kováč,
Peter Belko, Maroš
Svorad, Peter Köböl,
Jozef Turek, Ľuboš
Toman. Poďakovanie
patrí tiež šarmantným
zapisovateľkám
Dominike Belkovej a
Nadi Žubrietovskej.
Ďakujem fotografom
Jozefovi Beňovskému
a Marekovi Molnárovi
za krásne fotky. Za
veľkú trpezlivosť a
pomoc ďakujem Danici
Paľagovej a Milanovi
Paľagovi st. Teší ma,
že o stolný tenis je v
Haliči záujem a verím,
že sa stretneme o rok
na ďalšom turnaji v
ešte vyššom počte.
PaedDr. Milan Paľaga
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