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Príbeh Vianoc nikdy nestratí svoju krásu
a pokračuje storočia, aby nás priťahoval. – neznámy autor
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Dr a h í či ta tel i a Ha l i č s k ýc h z ve s t í
Vianoce sú vždy prepojené na
advent. Advent je obdobím očakávania. Zatiaľ čo pôst ako obdobie
podporuje akési celoživotné zasvätenie v očakávaní Ježišovho posledného týždňa – a najmä Jeho obetavú smrť za nás na Veľký piatok
a Jeho zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu - , prioritou adventu
je trpezlivé očakávanie.

Ľudové múdrosti v advente:

K

aždý rok počas tohto mesač-

Vianoc na Štedrý večer, ale hlavne na

ného očakávania, si pripo-

1. slávnosť vianočnú, kedy spoločne

míname

samotné-

s anjelmi voláme „Sláva na výsostiach

ho Boha v ľudskom tele, a zároveň si

Bohu, a na zemi pokoj ľuďom dobrej

pripomíname aj Boží ľud, ktorý čakal

vôle“. Vtedy celý kresťanský svet žije

storočia na príchod zasľúbeného Me-

veľkou radosťou, ale aj nádejou, že Pán

siáša, aby ich (a aj nás) zachránil. On –

Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme pri-

Boží Syn prišiel, a my sme za to vďační.

chádza na tento hriešny svet, aby spasil

Pán Boh sa rozhodol že vstúpi osobne

a zachránil všetkých, ktorí v Neho uve-

do nášho sveta. Práve preto prežíva-

ria. Preto ak chceme byť zachránený

me naozaj veľkú radosť, ktorá sa kaž-

a spasený, musíme mať svoje pohľady

doročne počas týchto dní opakuje.

uprené na Toho, ktorý prišiel aby na-

Popri tom žijeme aj v ďalšom očaká-

plnil zasľúbenia a aby nám daroval to

vaní a s túžbou – Ježišovho druhého

najlepšie pre každého z nás.

príchod

A ak cez advent vietor fúka,
bude hojnosť ovocia.

príchodu – aj keď naše čakanie teraz

Celý december je jediným najvýraznej-

nadobúda zásadne nový tvar a stúpa

ším mesiacom v roku v našej spoločnos-

Keď na Ondreja sneží,
sneh si dlho poleží.

na predtým nepredvídanú úroveň ná-

ti. Má svoju vlastnú špecifickú výzdobu

Od Lucie do Vianoc
každá noc má svoju moc.

deje a radosti z očakávania kvôli Jeho

a hudbu. Má tú najvýraznejšiu atmosféru.

prvému príchodu.

Málokto verejne spochybňuje tvrdenie, že

Na svätého Tomáše
zima sa nám rozpáše.

Toto všetko vrcholí práve počas vianočných sviatkov – či už v predvečer

je „ najúžasnejším obdobím roku “.
článok pokračuje na strane č. 2

článok pokračuje zo strany č. 1
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to obdobiu s vierou ako Boží ľud, pre

„Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný

Kristovu slávu a našu radosť v Ňom.

ktorý prichádza v mene Hospodinovom.
Hosana na výsostiach! “

teraz, keď je december

Pripojme sa všetci k Nemu, aby nao-

tu, sa nemôžeme ubrániť

zaj bolo na nás vidieť, že sme BOŽIE

Prajem Vám, aby ste prežili tieto

tomu, aby nás to neo-

DIETKY, a obdivujme svojou osobnou

sviatky v pokoji, zdraví a šťastí a mohli

vplyvnilo. Advent a Via-

vierou v Neho, rozmanitú Kristovu vý-

ste vstúpiť do roku 2021 v naozajstnej

noce nás konfrontujú. Buď sa priblíži-

nimočnosť. On je predsa Boh aj človek,

radosti že Ježiš Kristus je s Vami, ochra-

me k Herodesovi, alebo k samotným

ktorý leží zabalený v jasliach, narodený

ňuje Vás a raz Vás privedie do Svojho

mudrcom, ktorí sa zaradovali veľkou

z Márie panny, a udržuje vesmír aj člo-

kráľovstva.

radosťou. Preto sa musíme rozhodnúť

veka mocou svojich slov. Preto dajme

akým smerom budeme kráčať. Už ne-

do toho nášho života úsilie, aby sme

Mgr. Dušan Chovanec

budeme rovnakí. Budeme lepší, alebo

nielen prežili advent a celé Vianoce, ale

Námestný farár CZ ECAV Mašková

horší. Keď prídu Vianoce, budeme ku

aby sme aj videli a zažili osobu Krista

Ježišovi Kristovi bližšie, alebo od Neho

spolu s celou rodinkou, cirkevným zbo-

INFORMÁCIE O EVANJELICKÝCH

budeme ďalej. Budeme k Nemu po-

rom, obcou... Lebo On je naozaj hodný

SLUŽBÁCH BOŽÍCH

zornejší, alebo bezcitnejší? Bude náš

tých našich najlepších denných, týžden-

pohľad na Jeho tvár zahmlený, alebo

ných a ročných zvykov. Poslúchajme

Ho uvidíme oveľa jasnejšie, a budeme

Jeho slovo a konajme Jeho nariadenia,

Ho poznávať s väčšou horlivosťou?

ktoré nám zanechal. Ježiš je KRÁĽ! On

Budeme Ježiša viac poznávať a tešiť sa

je PÁN a prichádza! Oslavujme Pána Je-

z Neho, alebo nie?

žiša celým svojim životom. Ak tomu tak

Preto sa zastavme na chvíľu počas

bude, tak napokon Ho budeme oslavo-

tohto adventu. Pristúpme k tomu-

vať v dokonalom nebeskom kráľovstve.

Medzi darmi pre brazílskeho veľvyslanca
bola aj kniha Halič (Cesta časom)

P

ri príležitosti osláv 100. výročia nezávislosti Brazílie,
československo-brazílskeho obchodného priateľstva
a kolaudácie 1. rezidencie Brazílskeho veľvyslanec-

tva na Slovensku sme, ako FIT Family RADIO, mali tú česť v
Bratislave navštíviť brazílskeho veľvyslanca Eduarda Ricarda

24.12.2020

o 15.30 hod. Ľuboreč
o 17.00 hod. Mašková

25.12.2020

o 9.00 hod. Mašková
o 10.15 hod. Halič
o 11.30 hod. Ľuboreč
o 13.00 hod. Lehôtka

26.12.2020

o 10.30 hod. Praha

Dráhou pravdy
je priamka

A

j toto životné motto sprevádzalo našu rodáčku spisovateľku, prekladateľku, disidentku Hanu Ponickú. Na spomienkovom stretnutí v deň výročia jej

Gradilone Neta. S radosťou a vďakou prijal naše dary v podo-

smrti 21. augusta, aj za účasti poslankyne NR SR a zároveň

be knihy Halič (Cesta časom) a mini-trampolíny od výrobcu

primátorky Mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej, sme si

Jep Sports, s ktorou spolupracujeme vďaka cvičeniu FIT JUMP.

uctili túto významnú osobnosť nášho národa.

Spolu s jeho pani manželkou od nás dostal i pozvanie k nám

Dátum jej úmrtia je priam symbolický – 21. august – ktorý

do Haliče, a tak veríme, že opatrenia vlády v súvislosti s korona.

je i dátumom udalosti, voči ktorej veľmi ostro vystúpila – vpádu vojsk varšavskej zmluvy do Československa. A tak aj táto

Mobilná aplikácia

udalosť bola viackrát spomínaná v príhovoroch rečníkov.

Novinky z našej obce do Vášho

farár ev. a. v. cirkevného zboru v Maškovej - Dušan Chova-

mobilu. Predstavujeme Vám službu

nec. S príhovorom o veľkosti Hany Ponickej i jej neochvejnom

pre občanov: Mobilnú aplikáciu

boji za pravdu predstúpila primátorka mesta Lučenec PhDr.

s názvom „V OBRAZE“.

Po hymne SR a hymnickej piesni Kto za pravdu horí v podaní spevokolu denného centra duchovné slovo predniesol

Pivková, predsedníčka Živeny v Lučenci pani Móricová i starosta obce Halič Mgr. Udvardy. Prítomní si na Hanu Ponickú

Aplikáciu si
môžete stiahnuť
aj cez QR kódy:

zaspomínali aj prostredníctvom archívnych nahrávok. Podujatia sa zúčastnil a za uctenie si Hany Ponickej sa poďakoval
aj jej synovec MUDr. Martin Somora z Bratislavy.

Mgr. Alexander Udvardy

ROZHOVOR
s lučenským hercom
Lukášom Pelčom
Vlani si sa u nás v Haliči predstavil
vo francúzskej divadelnej komédii HRA
BEZ NÁSLEDKOV s ďalšími hereckými kolegami ako Lucia Hurajová, Miška
Čobejová, FIlip Hološko a iní. Teraz táto
´coronadoba´ dala stopku divadlám.
Tento rok je poznačený pandémiou,
čo veľmi zasiahlo celú kultúru. Zrušené sú všetky tradičné folklórne podujatia, koncerty a samozrejme divadlá
sa automaticky zavreli. V tejto divadelnej sezóne som hral 5 predstavení dokopy. Ale, samozrejme, je to v poriadku, rešpektujeme nariadenia, ktoré
majú zabrániť šíreniu vírusu Covid-19.

Asi

žiadnemu

Haličanovi

neunik-

xi to znamená, že podporím osobne

lo video s Haličským zámkom vrámci

každý dobrý projekt, či už ho robí

projektu SPOZNAJ NOVOHRAD. Po-

obec, alebo zámok a najčastejšie je to

tom nasledovali: Spoznaj Podpoľanie,

ruka v ruke. Ste živá obec a myslím si,

Spoznaj Gemer, Spoznaj dobrý kraj,

že pre mnohé ďalšie obce ste vzorom,

Spoznaj remeslá a ďalšie. Je niektorá

ako sa má budovať komunitný život.

lokalita alebo vec, na ktorú by si nás

Máte šťastie, že u Vás sú atrakcie kto-

chcel zvlášť upozorniť?

ré nemá každý: Zámok, Zámocký park,

Celý tento nápad, urobiť videá o na-

Csontváryho ako osobnosť – počul

šom regióne, vznikol z nudy a prvé vi-

som, že vznikne u Vás múzeum (čo je

deo som natočil na mojom obľúbenom

skvelá správa!), soľný úrad, atď... ale

mieste – haličskom zámku. Pán riadi-

dôležité je, že tieto atrakcie viete pre

teľ Kubačka nám poskytol priestor –

turistov spropagovať. To ma teší.

vtedy uzavretého hotela na natočenie
prvého dielu a tým, že ľudia boli doma,
video malo veľkú sledovanosť, čo nás

Vieš, my pochádzame z obce Le-

sme točili celé leto. Natočili sme 27

hôtka, tam som prežil celé detstvo,

videí a spolu majú 1.650 000 videní,

kde som sa hral na lúke pod domom

čo sú obrovské čísla. Týmto ďakujem

starého otca, odkiaľ je výhľad na ha-

Zámockému hotelu, že sme náš prvý

ličský zámok. Každý na detské časy

diel mohli točiť práve u nich.

spomína a pre mňa je tento pohľad
stále živý.
Halič, zámok v Haliči i ľudí, ktorí tu

ločný projekt? Veľmi radi by sme Ťa

žijú, mám nesmierne rád, je to moje

tu v Haliči opäť uvítali.

najobľúbenejšie miesto v našom re-

Mal som skúšať dve nové predsta-

gióne. A myslím si, že všetci Vašej

venia, avšak všetko sa stoplo a samo-

obci môžu len ticho závidieť. Každú

zrejme v najbližšom roku sa nechys-

moju návštevu vždy vezmem na zá-

tám skúšať divadlo, keďže netušíme

mok a ukážem im tento klenot nášho

ako sa situácia vyvinie. A ak by aj

regiónu.

korona prešla, či budú ľudia chodiť
do divadla a na hromadné podujatia...

S kým a ako budeš “Vianocovať”??

nevieme :(

Tradične budem doma v Lučenci s mojimi rodičmi, dúfam sa mojej

Registrovali sme Ťa v ostro sledo-

setre podarí prísť na Vianoce domov

vanom filme SVIŇA. Budeme Ťa vidieť

z Madridu (aj keď vieme, že tam bola

v dohľadnej dobe v nejakom filme znoFilm Sviňa mal to šťastie, že bol

ličanom?

nakoplo a projekt Spoznaj Novohrad

Plánuješ znovu nejaký podobný spo-

va?

Aký je vlastne Tvoj vzťah k Haliči a Ha-

situácia s covidom veľmi vážna) a buFoto: FB Lukáš Pelč.

na začiatku covidu – teda ľudia ešte
mohli chodiť do kina. Samozrejme, za

V januári si u nás moderoval Halič-

jeho úspechom je aj doba, kedy bol

ský hasičský ples. Registrujeme Ťa

nasadený do kín a myslím, že to bol

aj na rôznych akciách na zámku. Zdá

projekt, ktorý mal veľký ohlas v spo-

sa, že Halič ako taká Ťa má rada,

ločnosti. A to ma úprimne teší. S reži-

svedčí o tom aj veľmi dobrá spoluprá-

sérkou Marianou Čengel Solčanskou

ca so starostom obce a s obecným

(ktorá režírovala aj film Sviňa) sme

úradom, aj keď tento rok kultúre vôbec

teraz na jeseň točili jej nový film Slúž-

neprial.

ka. Je to historická dráma a diváci sa

Moje vzťahy s obcou a zámkom sú

na tento veľký film môžu tešiť na je-

založené na vzájomnej pomoci a dôve-

seň 2021.

re, ktorá trvá už niekoľko rokov. V pra-

deme, ako každý rok, všetci spolu.
Tradíciou posledných rokov je, že ideme na polnočnú omšu (do podľa mňa
najkrajšieho kostola v Novohrade) do
Starej Haliče – kde mám vždy pocit
„že toto je podstata Vianoc“.
Chcel by som zapriať Vašim obyvateľom pevné zdravie, lásku a konečne
na záver roka aj pokojnú atmosféru,
lebo tento rok bol pre každého náročný. Prajem Vám požehnané Vianoce!

Pýtala sa Renata Padúchová
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Pandémiou poznačený rok nútil prehodnotiť
pôvodne naplánované ciele
V tomto predvianočnom období mi dovoľte, aj týmto prostred-

ukázali aj na Staničnej ulici, kde prívalové vody z vozovky udre-

níctvom zhodnotiť končiaci sa rok 2020 z pohľadu starostu obce. Zo

li k domom pod cestou. Výsledkom rokovaní s predstaviteľmi

všetkých strán skloňovaná a všetky oblasti nášho života ovplyvňujú-

BBSK a Regionálnej správy ciest je kompromisné riešenie, ktoré,

ca koronakríza zmarila viaceré plány, ktoré sme si spolu s obecným

verím, problém občanov na ul. Staničnej vyrieši. BBSK odkúpi

zastupiteľstvom a kolegami z obecného úradu predsavzali. Napriek

od obce pozemky pod telesom cesty. Zo získaných prostriedkov

tomu, verím, že aj sami môžete zhodnotiť, že sa život v obci ne-

bude obec schopná zrealizovať odvodnenie tejto komunikácie.

zastavil a pribudlo i veľa pre občanov prospešných vecí.

V ostatných problematických častiach obce sme zrealizovali

T
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prehĺbenie cestných rigolov. Je dôležité, aby sa majitelia domov,
ie najhoršie prognózy ekonomických expertov Rady

ktorí si v minulosti či už so súhlasom obce alebo bez zrealizovali

pre rozpočtovú zodpovednosť sa síce nenaplnili, po

prekrytie rigolov pri svojich domoch, dali záležať na tom, aby ich

rokoch rastu obecných príjmov z podielových daní,

udržiavali čisté. To sa týka aj všetkých vjazdov na pozemky – za

však prišiel tento rok pokles. Neistota trvá ďalej a aj

udržiavanie ich priepustnosti zodpovedajú ich užívatelia.

prijímanie rozpočtu obce na budúci rok je sprevádzané veľkou

V júni sme za účasti predsedu BBSK Ing. Jána Luntera a ďal-

neistotou v jeho príjmovej časti. Je veľký predpoklad, že bežné

ších pozvaných hostí slávnostne otvorili zrekonštruovaný stráž-

príjmy obce budú, aj to len tak-tak, stačiť len na zabezpečenie zá-

ny domček. Tento projekt pritiahol nielen značnú mediálnu

kladného fungovania obce. A keďže nákladová časť rozpočtu vý-

pozornosť, ale i množstvo návštevníkov. Náklady na úpravy

razne porastie (rast minimálnej mzdy, zavedenie zberu kuchyn-

priestranstva v jeho okolí i zhotovenie informačných tabúľ a sto-

ského odpadu a ďalšie), prvýkrát za 12 rokov, dôjde aj k úprave

lov a lavičiek nám okrem Oblastnej organizácie cestovného ru-

miestnych daní a poplatku za odpady (v rozmedzí 10-15%).

chu Novohrad a Podpoľanie (9.000€) čiastočne prefinancovala

Väčšie investície budú možné len zo zdrojov, ktoré sa nám po-

aj Slovenská agentúra životného prostredia z Programu obnovy

darí získať nad rámec našich vlastných príjmov. A v tejto oblasti

dediny (4.200€). Aj v tomto predvianočnom čase je domček dôs-

máme aj veľmi dobré správy. Už som vás informoval o úspeš-

tojnou vstupnou bránou do obce. Areál chceme naďalej rozširo-

nom projekte prestavby historickej budovy materskej školy

vať a zatraktívňovať, najmä v úzkej nadväznosti na pokračova-

na obecné múzeum venované najmä maliarovi Csontvárymu

nie cyklotrasy smerom do centra obce.

s príspevkom zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu v
celkovej výške 749.734,94€. Realizácia sa začne v nastávajúcom
roku. Ďalším väčším získaným príspevkom je dotácia z akčné-

V

erím, že budúci rok bude už naša opätovná žiadosť
o financovanie výstavby nájomných bytov úspešná
a možno už nastávajúce leto budeme môcť rozbehnúť

ho plánu rozvoja okresu Lučenec na rozšírenie kapacít a cel-

samotnú výstavbu. Spoločným úsilím s poslancami zastupiteľ-

kovú rekonštrukciu priestorov, v ktorých je umiestnená naša

stva sa podarilo rozbehnúť aj výkup pozemkov pre individuálnu

materská škola vo výške 95.000 €. Rozpracovaných projektov

bytovú výstavbu. Prvé pozemky by sme radi ponúkli záujem-

je viac, verím, že úspešní budeme aj v ďalších. Ak pripočítame

com na odpredaj tiež už budúci rok. Potrebné financie chceme

aj návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií na kom-

získať aj z pripravovaného fondu obnovy po koronakríze.

penzáciu výpadku podielových daní a príspevky úradu práce na

Je ťažké niečo naisto plánovať, keďže nikto z nás si nemôže

zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov, v roku 2020 nám

byť istý takmer ničím. Ak sa situácia upokojí, verím, že sa poda-

boli odsúhlasené financie nad rámec nášho rozpočtu vo výške

rí nielen dokončiť opravu veľkej sály, ale aj zatepliť fasádu kul-

presahujúcej 900.000 €.

túrneho domu a zrealizovať aj na tento rok plánovanú výmenu

Koronakríza skomplikovala naozaj aj bežné fungovanie obce.

autobusových zastávok. Boľavým zubom je stále aj priečelie te-

Istý čas sme boli bez aktivačných pracovníkov. Aj získavanie

locvične základnej školy. Plánujeme tiež súvislú opravu ul. Kpt.

príspevkov na zamestnávanie je stále pozastavené. Chcem sa

Nálepku a Osloboditeľov, či ul. Športovú pri pekárni. Plánov je

touto cestou poďakovať všetkým spolupracovníkom – môjmu

ešte viac, no naozaj v tejto situácii nechcem sľubovať nič okrem

zástupcovi, pracovníčkam obecného úradu, technickým za-

toho, že urobím všetko pre získanie zdrojov potrebných na ich

mestnancom i pracovníkom zapojených v rámci aktivačných

realizáciu.

služieb, že sme napriek tomu dokázali nielen zabezpečiť, aby

Na záver sa vám chcem všetkým poďakovať. Za to, že sme

obec bola čistá a upravená, ale púšťali sme sa aj do rôznych

spoločnými silami tento ťažký rok ustáli. Že ste sa snažili o do-

opráv a zlepšení. Osobitne sa chcem poďakovať Pavlovi Náto-

držiavanie opatrení a tak sme sa vyhli väčšiemu rozšíreniu ko-

novi, ktorý v novembri po naozaj zodpovedne odpracovaných

ronavírusu u nás. Tak ako bola zvláštnou tohtoročná veľká noc,

rokoch odišiel na zaslúžený dôchodok.

asi aj Vianoce budú iné než po iné roky. Napriek tomu vám že-

Jarné a letné prívalové dažde pripomenuli dôležitosť kombi-

lám, aby ste ich prežili najmä v zdraví, v kruhu svojich najbližších

nácie odvádzania dažďových vôd s vodozádržnými opatreniami.

a v pokoji. Do nového roka 2021 nám všetkým želám, nech nám

Spôsobili nemalé problémy, najmä v nižších častiach obce – na

pomôže zabudnúť na všetky nepríjemnosti z tohto končiaceho.

konci ulice Hviezdoslavovej, v spodnej časti ulíc 23. januára resp.
Hrnčiarskej. Závažné nedostatky odvedenia dažďových vôd sa

Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce

škodám už nedošlo. Aj práce
boli prevádzané tak, aby sme
prevádzku obecného úradu
prerušili naozaj len na niekoľko dní a síce v sťažených
podmienkach,

no

predsa

sme služby občanom poskytovali takmer v plnom rozsahu. Strecha, strop vo veľkej
sále i zateplenie stropu nad
celou budovou je už ukončené. Vo vlastnej réžii, teda
s

Nový kazetový strop vo veľkej sále.

Kultúrny dom sa mení

S

tarostlivosť

času však nosnú konštruk-

bená na podlahe vo veľkej

o

ma-

ciu dreveného trámového

sále a kancelárii starostu

jetok je jednou

stropu nad veľkou sálou

a účtarne. Keďže k škodám

z hlavných obec-

nahlodal viac, než sa pred-

došlo počas rekonštrukč-

ných kompetencií. Budova

pokladalo. Strop mal byť

ných prác, nebudú uhra-

kultúrneho domu, kde sídli

podľa projektu zavesený na

dené

aj obecný úrad, bola posta-

nový väzníkový krov. Toto

nehnuteľnosti,

vená v rámci akcie „zet“. To

sa však ukázalo ako nere-

si uplatňujeme z poistenia

znamená, že sa na jeho stav-

álne už počas odstraňova-

zodpovednosti zhotoviteľa.

be podieľali desiatky Hali-

nia pôvodného krovu. Ten

Vyvolanou investíciou bolo

čanov. Avšak od 60. rokov,

bolo potrebné kompletne

teda i odstránenie starého

kedy bol postavený, najmä

demontovať, nakoľko bu-

a zhotovenie nového stropu

strecha a strop nad veľkou

dova kultúrneho domu bola

vo veľkej sále.

sálou boli naozaj v zlom sta-

postavená bez venca a bolo

ve. Jeho obnova bola pro-

potrebné

jektovaná už od roku 2009,

Práce skomplikovalo i zate-

avšak samotná realizácia

čenie počas silného dažďa.

sa z roka na rok odkladala.

Najväčšia škoda bola spôso-

zverený

Už v roku 2014 bolo vyda-

ho

vybudovať.

z

P

nášho

poistenia
ale

škodu

našimi

sme opravili kanceláriu účtovníčky obce a v súčasnosti finišujeme s prestavbou
kancelárie starostu. Nasledovať bude oprava kuchyne a chodby. Dodávateľsky
bude potrebné riešiť opravy vo veľkej sále, najmä
opravy omietok, výmaľbu
a zhotovenie novej podlahy.
Nanovo sa nainštaluje aj divadelné osvetlenie. Budúci
rok by sme chceli stavebne
dokončiť aj novovzniknuté
priestory nad služobným bytom, kde plánujeme rozšíriť
priestory obecnej knižnice.

očasie počas septembra

bolo

na-

šťastie

viac

ako

priaznivé, preto k ďalším

Na vybavenie knižnice žiadame finančné prostriedky
z Fondu na podporu umenia.

Mgr. Alexander Udvardy

né i stavebné povolenie,
no toto pre nerealizovanie
stratilo platnosť. Opätovne
povolenie stavebných úprav
bolo získané v roku 2018.
Na jeseň minulého roka
sme začali s prácami na
nadstavbe služobného bytu
a tento rok sme sa pustili aj
do prác na kompletnej výmene a rozšírení strechy na
celej budove.
Pôvodný projekt vrátane
statického

posudku

rátal

s tým, že realizáciou nedôjde k porušeniu statiky. Zub

zamestnancami

Aj pri opravách kancelárie starostu sme si dokázali pomôcť sami.

5

Priestory TJ prešli v tomto roku výraznou rekonštrukciou
sa povie, to pravé orechové tomu dodal starosta obce, ktorý na budovu
obce ako prekvapenie na záver navrhol
a dal spraviť 3D znak klubu spolu s nápisom TJ Slovan Halič.
Poďakovanie za odvedenú prácu
patrí všetkým pracovníkom, ktorí sa
podieľali na rekonštrukcii.

Z

atekajúca strecha,

kom, ktorí sú na obci zamestnaní, pramokré

stropy vo všetkých priestoroch, opadaná omietka na
vonkajšej fasáde z dôvodu

zatekania, nefunkčné čatorne, opadané kabrince, vyblednutá opadaná vnú-

6

Pracovní-

né za plastové. Následne boli priestory
penetrované a maľované.

V

druhej etape sme rekonštruovali budovu zvonka, kde sa
najskôr povymieňali staré ča-

torná omietka v šatniach, pleseň v ro-

torňové zvody a deravé žľaby. Potom

hoch, nefunkčné batérie v sprchách,

sme prešli k renovácii omietok, odu-

neomietnuté elektroinštalačné káble.

té omietky sa poobíjali a nahodili sa

To boli hlavné dôvody, prečo sa obec

omietky nové. Tam, kde to bolo potreb-

ako majiteľ nehnuteľnosti rozhodla

né, boli aplikované sanačné omietky.

priestory v areáli športového ihriska

Sokel z kabrincov bol obitý a namiesto

zrekonštruovať. Keďže financií nazvyš

neho bol nalepený styrodur. Stenu od

nie je, rozhodli sme sa tieto práce ako

Ulice športovej bolo potrebné vyrov-

obec vykonať svojpomocne. Na finan-

nať lepením polystyrénu, čím došlo aj

covanie materiálu sme použili najmä

k zníženiu energetickej náročnosti bu-

financie, ktoré boli rozpočtované na

dovy, k čomu dopomôže aj spomínaná

šport, ale z dôvodu, že sa futbal pre

výmena starých drevených okien za

pandémiu pár mesiacov nehral, nebo-

plastové. V poslednej fáze boli apliko-

li použité na vyplácanie rozhodcov, na

vané lepidlá, sieťky, fasádne omietky,

réžie, ale boli investované do budovy.

fasádne zmývateľné farby, nátery dve-

Rekonštrukciu sme začali renováciou

rí, kovových doplnkov. Nedokončená

plochej strechy, ktorá bola celá nanovo

ostala fasáda na garáži pre autobus,

pokrytá asfaltovými pásmi s posypom

ktorú zrenovujeme budúci rok. A ako

covníkom, ktorých sme získali dočasne cez rôzne projekty z úradu práce,
pracovníkom, ktorí si na obci odrábajú
hmotnú núdzu. Väčšina z týchto ľudí
má dlhodobo problém si nájsť stabilnú prácu, či už z takých alebo onakých
dôvodov. Väčšina však robiť vie a chce,
najmä keď dostanú prácu, ktorá ich
baví, a v ktorej sa nájdu, čo sa nám potvrdilo aj pri rekonštrukcii tejto budovy.
A aj keď nevieme a nemôžeme dať pracovnú zmluvu či predĺžiť projekt každému človeku v tejto obci, ktorý sa u nás
objaví cez projekt alebo si odpracováva
hmotnú núdzu, vieme mu dať aspoň
možnosť realizovať sa, cítiť sa potrebný pre spoločnosť, priložiť ruku k tomu,
aby sme spoločne zveľadili našu obec.
A možno tým niekomu pomôžeme prekonať ťažšiu etapu v živote, alebo mu
pomôžeme v nájdení seba samého.

Ing. Marcel Lukáč,
zástupca starostu

lepenými za tepla. Tým sme zabránili ďalšiemu zatekaniu do priestorov
a znehodnocovaniu budovy. Následne
bola započatá rekonštrukcia vnútorných priestorov, kde boli postupne
renovované šatňa hostí, šatňa domácich, priestory pre rozhodcov, klubové
priestory, sprchy. Vyspravili sa opadané omietky, praskliny na stenách,
v priestoroch spŕch došlo k výmene
osvetlenia za vodotesné osvetlenie, vymenili sa vodovodné batérie, sprchové hlavice. V sprchách bolo doplnené
malé okno s možnosťou vetrania. Okná

Obnovená budova TJ Slovan Halič nám veľmi dobre poslúžila aj pri celeplošnom

v klubových priestoroch a rozhodcov-

testovaní, kedy sme počas dvoch dní otestovali zhruba 1300 ľudí nielen z Haliče.

skej šatni boli demontované a vymene-

Škôlkari sa môžu tešiť
na vynovené priestory

E

šte v júli tohto roku sme predložili žiadosť o finančný príspevok na Okresný
úrad v Lučenci na projekt „Rozšírenie

kapacít materskej školy v obci Halič“. Reagovali sme tak na upravené priority Akčného plánu
rozvoja okresu Lučenec na rok 2020, kedy boli
do oprávnených aktivít doplnené aj investície
do infraštruktúry predprimárneho vzdelávania.
Projekt prešiel postupne pozitívnym hodnotením na okresnom úrade, Ministerstve investícií

Pre žiakov je pripravená

“NOVÁ“ UČEBŇA

a regionálneho rozvoja a na rokovaní Vlády SR.
S radosťou tak môžeme oznámiť, že na rozší-

Naša základná škola prináša v týchto dňoch

truhlicou na odklada-

renie materskej školy potrebnému kvôli zavede-

svojim žiakom novinku. Od nového kal-

nie oblečenia. Takisto

niu povinnej predškolskej dochádzky získame

endárneho roka budú mať k dispozícii úplne

tu nájdeme niekoľko

novú učebňu. Ide o trochu netradičnú mi-

predmetov zo stodoly

estnosť, ktorá nebude určená len pre po-

či pitvora, ktorými si

treby jedného predmetu. Snažili sme sa ju

domáci pomáhali pri

zariadiť tak, aby v sebe spájala históriu s

spracovávaní prírod-

umením a aby doslova dýchala ľudovými

nín alebo produktov

tradíciami spojenými s poctivou prácou

z poľa. A všetko je to

našich starých otcov a mám. Pred rokom a

citlivo doplnené pred-

pol sa vedenie školy rozhodlo, že nevyužitý

metmi slúžiacimi pre

priestor bývalých umyvární pri jedálni ško-

každodennú potrebu,

ly premení na netradičnú učebňu.

nie zriedka vyrobený-

95.000€. Rozpočtové náklady projektu boli vyčíslené na približne 128.178,62 €, avšak veríme,
že v procese verejného obstarávania sa podarí
dosiahnuť úsporu týchto nákladov. Spolu s rozšírením kapacity bude zrealizovaná aj výmena
kúrenia, elektroinštalácie, komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení a zvýšenie ich počtu, ako aj obnova tried.
Haličská materská škola je spádovou. Materská škola je umiestnená v priestoroch základnej
školy, preto ideálne prepája a umožňuje plynulý prechod detí z materskej do základnej školy.
Projekt rieši rozšírenie priestorov materskej
školy o ďalšiu triedu a úpravu/rekonštrukciu
jestvujúcich troch tried. Po realizácii tak bude
mať haličská materská škola 4 oddelenia (trieda
+ spálňa). Zároveň sa zrekonštruujú jestvujúce
hygienické zariadenia a zvýši sa ich počet tak,
aby škôlka mohla poňať 80 detí. Všetky rekonštruované i novovytvárané priestory budú taktiež vybavené potrebným materiálno-technickým vybavením.

R

A

mi šikovnými rukami

tak šikovný-

cach budú môcť riad-

obyvateľov

mi

rukami

ne využívať a budú si

príbytkov.

majstrov,

tak môcť vychutnať

Vedenie

ako bolo vymurova-

zašlú atmosféru obec-

vysoko váži a ďakuje

nie novej priečky, na-

ných škôl. V oddycho-

každému, kto ku krás-

tiahnutie hlineno-sla-

vej časti sa nachádza-

nej myšlienke pridal

mených

omietok,

jú dve lavice a veľký

ruku k dielu, či už ma-

položenie dlážkovice

stôl, kde budú môcť

nuálnou prácou alebo

a nainštalovanie dre-

pracovať na rôznych

prispením do vybave-

vených okien, vznikol

praktických či umelec-

nia interiéru učebne.

pre žiakov a učiteľov

kých činnostiach. No

Na škole tak pribudlo

úplne nový priestor

a všetko to obklopu-

nové, motivujúco-ná-

pre

takýchto
školy

si

výučbu.

Tento

jú a dotvárajú pred-

učné

podarilo

najmä

mety

pripomínajúce

žiakom v procese zís-

miesto,

ktoré

adi by sme rekonštrukciu robili tak, aby

sa

sme nemuseli prerušovať vyučovací

pomocou

učiteľov,

domácnosti a život v

kavania nových vedo-

proces. Predpokladáme preto, že sta-

zamestnancov školy,

minulosti. V kuchyni

mostí taktiež priblíži

vebné práce budú prevedené cez letné prázd-

súkromných

darcov

sa nachádza krásny

atmosféru

niny 2021, aby sa od septembra deti vrátili už

ale aj Novohradského

kredenc s riadom či

čias, obohatí ich obzor

múzea, ZŠ Vajanského

rôznymi

nádoba-

pri poznaní minulosti

či starostu obce Po-

mi, kuchynský stôl a

a bude v nich pestovať

lichno, krásne zariadiť.

dobové

umývadlo.

úctu či rešpekt k ľudo-

V učebni tak deti náj-

Spálňa je zastúpená

vým remeslám a tradí-

du školskú časť vyba-

tradičnou almarou a

ciám našich predkov.

do vynovených priestorov. V súčasnosti sa pripravujú podklady potrebné pre vyhlásenie verejného obstarávania. Zmluva o dotácii už bola
podpísaná, finančné prostriedky by mali prísť
na účet obce ešte do konca tohto roka.

Mgr. Alexander Udvardy

zašlých

venú starými lavicami,
ktoré

po

drobných

rekonštrukčných prá-

Mgr. Radoslav Čičmanec,
riaditeľ ZŠ s MŠ Hany Ponickej
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ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU OBECNÝM
AUTOM AKO ŽIADANÁ SLUŽBA
OBČANA NÁM STÚPA

u starých rodičov

V

losťou po celý rok obdržali. Po modlitbe
nasledoval prípitok na zdravie v sklenených píšťalách - domáca slivovica vypálená z vlastnej úrody. Starý otec rozkrojil

domčeku s drevenou dláž-

jabĺčko, prešiel okolo stola a každému

kou bolo útulne. Izba, ktorá

dal malý kúsok, aby sa o rok v dobrom

slúžila ako kuchyňa aj ako

zdraví znova stretla pri stole celá rodi-

domácností, ako tomu bolo po iné

obývačka už dýchala vianočnou atmosfé-

na. Potom dostal každý strúčik cesnaku,

roky.

rou. Stromček, malý smrečok visel z po-

aby aj v nasledujúcom roku zdravíčko

valy. Bol upevnený zrezaným vrcholcom

dobre slúžilo. Nasledovala doma pečená

zitívne reakcie od občanov,

o drevenú hradu. Viseli na ňom doma

oplátka namočená do medu. Hlavným

zívnila zber BRO od občanov, jednoducho povedané v tomto roku berieme
omnoho viac trávy, konárov, lístia z

N

a jednej strane nás tešia po-

malom

kovaním za dary, ktoré sme s Božou mi-

dvojizbovom

Obec v tomto roku výrazne zinten-

na strane druhej je potrebné

zhotovené ozdobné reťaze. Boli to na nit-

jedlom bola pôstna kapustnica, v ktorej

si povedať, že z pohľadu ekonomického

ku striedavo navlečené pukance a krátke

boli sušené slivky, hríby a maličké

sa jedná oproti minulému obdobiu o vý-

stebielka slamy. Ďalej to boli vyleštené

celé zemiaky. Polievka sa zatrepávala

malé tmavočervené jabĺčka, ktoré sa

maslom a múkou, niektoré rodiny jed-

pri svetle sviečok tajomne leskli. Starká

li tzv. bielu kapustnicu – zatrepanú so

tam ešte povesila vlastnoručne upečené

smotanou. Nakoniec prišli na rad ope-

prípadne tretieho z ekonomických dô-

medovníčky, ozdobené bielou cukrovou

kance s makom.

vodov dopĺňame z projektových za-

polevou. Orechy, nafarbené zlatou far-

Mäsité jedlá sa konzumovali len po prí-

mestnancov.

bou svietili ako hviezdičky. Nechýbali ani

chode z polnočnej omše, a to klobásky,

vlastnoručne zhotovené slamené ozdôb-

údené a pečené mäso.

znamný rast nákladov. Denne sú takto
v sezóne viazaní 2-3 pracovníci, ktorí
zvážajú takýto odpad. Jeden z toho musí
byť kvalifikovaný pracovník, druhého,

V porovnaní s okolitými obcami, kde sa
zváža BRO len v určitom období v roku, si

ky: maličké postavičky pripomínajúce

Nepostrádateľnou vôňou štedrého ve-

anjelikov, hviezdičky, kométy, snehové

čera bola aj vôňa koláčov. Stará mama

nadštandardná služba. Táto služba nám

vločky a gule. Pamätám si aj kockový cu-

bola šikovná gazdinka, ktorá celý týž-

zároveň viaže pracovné kapacity (okrem

kor zabalený v bielom papieri – vyzeral

deň vypekala ´všakovakô´: medovníč-

zvozu je potrebné kosiť, zvážať, opiľovať,

ako salónky.

ky, kysnuté koláče plnené makom, ore-

je potrebné uvedomiť, že celoročný zvoz,
ktorý poskytujeme v takomto rozsahu, je
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Vianoce

Večera sa začala modlitbou a poďa-

obhospodarovať obecné plochy a vyko-

chami, slivkovým lekvárom a tvarohom.

návať mnoho iných činností). No a v ne-

Z

poslednom rade nám stúpajú priame

vyšky od večere sa nechávali na

náklady súvisiace s odvozom BRO. Z toh-

rohu stola a zakryli sa obrusom.

to dôvodu sme sa rozhodli danú službu

Na druhý deň sa dali zvieratám,

v období od 1. apríla do 30. septembra

aby aj oni pocítili, že sú sviatky.

čiastočne spoplatniť, čo už občania určite
zaregistrovali.
Rozlišujeme pritom, či niekto vyloží sporadicky za vrece trávy, lístia, alebo vypíli
viac drevín a je potrebné odviezť za auto,
prípadne viac áut odpadu. Ulice sú prie-

Deti dostávali len drevené, doma vystrúhané hračky: koníka, vojačika, doma
Izba žiarila čistotou: drevená dlážka

šité handrové bábiky. Nejaké sladkosti

vydrhnutá a natretá. Na malých oknách

ako medovníky a hroznový cukor, lízanku,

svietili čisté a naškrobené záclonky.

poprípade potrebné oblečenie doma štri-

bežne v týždni prechádzané zberovým

Vianoce sa začali sláviť na Štedrý deň,

kované, háčkované alebo obuv do školy.

vozidlom a BRO v malých množstvách je

kedy sa celý deň pôstilo a sľubovali nám,

Po večeri pri čakaní na polnočnú omšu sa

zvážané. Väčšie množstvo konárov v ob-

že ak nebudeme celý deň jesť, večer uvi-

spomínalo, spievali sa koledy a veľmi často

díme „zlaté prasa“. Zlatým prasaťom

navštívili príbytok aj koledníci, ktorých

mala byť štedrovečerná večera.

starká ponúkla koláčmi a kalíštekom. Deti

jeme 1 zberové auto a viac je spoplatnené
v zmysle schváleného cenníka.
Ako najvýznamnejšie pozitívum danej
služby vnímame fakt, že v túto jeseň sme

Večer, keď vyšla prvá hviezdička, už

dostali nejakú mincu.

nezaznamenali ani jeden podnet od obča-

bol pripravený sviatočný stôl, prikrytý

Vianoce u starých rodičov neboli o kon-

nov na nedovolené pálenie lístia, konárov

bielym, doma tkaným obrusom, po okra-

zume, o darčekoch, ktoré v dnešných ča-

v záhrade alebo pred domom. Preto aj

joch ozdobeným vyšívanými farebnými

v budúcom roku chceme v nastavenom

soch s najväčšou pravdepodobnosťou

motívmi. Na stôl sa uložili ťažké hlinené

skončia v koši. Boli o oddychu, udržiavaní

taniere, lyžice, plátený obrúsok s voňa-

tradícií, o spolupatričnosti a hlavne o láske.

trende pokračovať.
Ing. Marcel Lukáč, zástupca starostu

vým domácim chlebíkom, so zlatistou
chrumkavou kôrou.

Renata Padúchová

POĎAKOVANIE

nych konferencií. Udivila som sa, že ste
poznali pani učiteľku Margitu Nemčeko-

Vážený pán starosta, poslanci OZ v Haliči
a kolektív pracovníkov OÚ Halič

vú (rod. Čemanovú), autorku šlabikárov.

Dovoľte mi, aby som sa Vám čo najsrdečnejšie poďakovala za krásne blaho-

Poznali sme sa na “ženských” konferen-

želanie k môjmu životnému jubileu, ktoré ma veľmi dojalo a zároveň potešilo.
Som rada, že moji rodáci a krajania na mňa s takou láskou myslia.
Ďakujem ešte raz a želám Vám vo Vašej zodpovednej práci veľa tvorivých
úspechov pre spokojnosť a blaho občanov.



Z

Vaša vďačná lokálpatriotička Anna Borešová

Najviac ma prekvapilo Vaše príbuzenstvo so spisovateľkou Hanou Ponickou.
ciách a zastavovala sa u mňa, keď sme
debatovali o

rodine, deťoch, slobode,

komunizme, ale i chybách žien, ktoré sa
neustále opakujú v “ženskej otázke”. Gratulujem Vám ku krásnemu dielku a verím,
že ešte napíšete spomienky aj na život v

ároveň ďakujem veľkému

hniezd, v ktorých sa vyliahli, a tak som sa i

Bratislave, kde ste prežili len tie “zvyšné”

množstvu

ja začala v spomienkach vracať do môjho

roky. /iba sedemdesiat?/ (PhDr. V.M.)

gratulantov

na

internete a „facebooku“ za

rodného „hniezda“.

* Včera

ku mne dorazila Tvoja

krásne blahoželania a aj za

knižka aj s milým venovaním. Po-

blahoželania doručené poštou a milé te-

zorne som ju prečítal, mal som z nej

lefonáty. Veľmi ma potešili a dojali, lebo
som zistila koľkých, nielen osobných, ale
aj virtuálnych priateľov mám. To všetko

Reakcie čitateľov
„Lastovičiek“

potešenie aj poučenie. Veľmi ďakujem a prevelice gratulujem za pekné
dielo!!! Škoda, že si nevydala viac ta-

ma naplnilo presvedčením, že aké dôleži-

kých fejtónov; ale možno ešte stih-

té je pre seniorov mať takéto kontakty. Je

neš, k tomu Ti držím palec! Prosit v

to skutočná terapia, ktorá pôsobí na ich

prílohe (Prof. V.L.)

zmysluplné prežívanie.

* Práve som dočítala knihu Tvojej

Zároveň mi dovoľte, aby som sa s Vami

mamy. Mám rada tento memoárový

podelila o moje osobné prežívanie tohto,

žáner, preto mám tento druh literatú-

aj pre mňa neskutočného, životného ju-

ry zastúpený viacerými renomovanými

bilea.

autormi. Medzi nich zaraďujem už aj

Človek v živote viackrát bilancuje určité

Tvoju matinku. Pekné, príjemné a uži-

obdobia, úseky svojho života. Bilancia,

točné čítanie. (Mgr. M.Z.)

ktorá presahuje dve tisícročia je vlastne

* Lastovičky sa vrátili nás zavedie

už historická. Neznamená len vývin

do

samotnej osobnosti, ale znamená aj

storočia. Do čias, keď v Haličskom

neopakovateľné zmeny v histórii. K tej-

zámku

to bilancii som sa dostala aj vďaka na-

Význam publikácie spočíva v tom,

písaniu mojich spomienok „Lastovičky
sa vrátili“, za vydanie ktorých som tiež

* Dočítal som Váš darček. Verím,

veľmi povďačná súčasnému vedeniu na-

že nebudete namietať, keď jeho

šej Haliče. Obdržala som už množstvo

miesto bude v mojej knižnici medzi

ohlasov, z ktorých niektoré aj uvádzam.

poéziou, lebo z nej ako fluidum vy-

Nie je to preto, aby som sa chválila, ale

viera rovnaká Ľudská emócia-LÁS-

vidím v tom aj záujem o Halič a moje

KA. (doc. P.P.)

skromné zviditeľňovanie Haliče aj v iných

* Bolo veľmi príjemné a milé čítať Vaše

regiónoch Slovenska. Mnohí sa pýta-

spomienky na Halič. Píšete lahodnou slo-

jú „prečo lastovičky“? Nuž, v minulosti

venčinou, prechádzate ľahučko z jednej

bola Halič plná lastovičích hniezd, prílet

kapitoly do druhej. Bolo to o to milšie, že

a odlet lastovičiek bol vždy dedinskou

mnohé udalosti som poznala z rozprá-

udalosťou – inšpiroval na rôzne odhady,

vania mojich rodičov a starých rodičov.

na očakávania alebo len na jednoduchú

Prekvapujúce boli zistenia, koľko peda-

radosť zo švitorenia lastovičích mláďat

gógov z Vášho spomínania som osobne

a otvorené zobáčiky čakajúce na potra-

poznala. Tých, ktorí boli vysokoškolskými

vu. Lastovičie mláďatá sa na jar vracali do

pedagógmi, som poznala zo štúdia a rôz-

obdobia
žili

prvej

polovice

ešte

20.

Forgáchovci.

že pre budúce generácie Haličanov,
ale

aj

Novohradčanov

navždy

zaznamenáva spôsob života, ako aj
názory a postoje niekoľkých predchádzajúcich generácií. (M.A.)
* Ďakujem za krásne čítanie knižky
Lastovičky sa vrátili (A.D.)
* Nagy hálával köszönjük írásodat,
és kívánjuk hogy egészségben ha
bírsz folytasd az írást... (Ing. L.G.)
* Ďakujeme najmä za zmienku
o Göőzovej rodine a želáme, aby si v
zdraví, ak to zvládaš, ďalej pokračovala
v písaní.

PhDr. Anna Borešová
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Tatíček Masaryk navštívil
pred 90 rokmi aj Halič
vateľstva Obce Halič, ako aj
prítomných zástupcov okolitých obcí aj obyvateľstva bez

rozdielu

náboženského,

národnostného a politického
presvedčenia - že môžeme Vás
z úprimného srdca pozdraviť
vo svojom strede. Buďte nám
vítaný.”
Odpoveď pána prezidenta
vyznela myšlienkou za spoločnú prácu a dôveru vo vykonanie všetkých úkolov, ktoré pred
sebou máme.
Pán prezident potom pre-

Masaryk v Lučenci, zdroj Mišo Šesták.

10

N

šiel pešo špalierom školských

ávšteva prvé-

prezidenta

ho

českoslo-

vnímala inak slovenská časť

venského

verejnosti a inak napríklad

prezidenta

český náčelník našej že-

bola významnou udalosťou,

„osloboditeľa“

lezničnej stanice.

kdekoľvek sa Tomáš Garrigue Masaryk objavil. V roku
1930

absolvoval

„turné“

po mestách a obciach Novohradu. O jeho ceste po
Novohrade

podrobne

Časopis Pluh označil prijatie za veľkolepé, dočítali
by sme sa v ňom toto:
Bol už večer, keď sprievod

in-

ožiarených áut dorazil do Ha-

formoval aj časopis Pluh,

liče, ktorá bola celá slávnost-

týždenník stredného Slo-

ne dekorovaná a vysvietená.

venska a južného pohra-

Uvítanie urobilo veľmi pekný

ničia, 19. septembra 1930.

dojem a dalo výraz vzácnej

Text článku bol zverejnený

disciplinovanosti

aj v tohoročnom Zborníku

stva. U slávobrány pozdra-

šiesteho ročníka stretnu-

vil pána prezidenta starosta

tia

priateľov

obyvateľ-

regionálnej

Július Bakoš: ,,Milovaný náš

histórie (Hradište, Priatelia

pane prezidente! Som povďač-

histórie Novohradu, 2020).

ný Božskej Prozreteľnosti, že

Opis návštevy vám chceme

som práve ja ten šťastný, ktorý

sprostredkovať aj na tomto

tu na južnom pohraničí na-

mieste. A to z dvoch uhlov

šej oslobodenej a milovanej

pohľadu. Keďže aj v čase

vlasti môžem vítať Vás, nášho

jeho návštevy bola spoloč-

veľkého Osloboditeľa.

nosť v Novohrade národ-

Ráčte dovoliť, aby som vám

nostne rozdelená, aj vítanie

tlumočil úprimnú radosť oby-

Zdroj: Archív ŽSR.

dietok a obecenstva. Cestou
sa veľmi priateľsky shováral
s pánmi učiteľmi, ako aj miestnym starostom. Učiteľov sa
pýtal na počet obyvateľstva a
stav škôl. Pána starostu žiadal
o informácie v pozemkovej reforme, o stave miestneho priemyslu. S deťmi sa potom rozlúčil odkazom, aby sa dobre učili.
,,I ja som chodieval do školy a
musel sa učiť. “

N

aproti tomu náčelník stanice Antonín Turpiš ne-

pokladal prijatie prezidenta
Haličanmi za veľmi vrúcne.
Môže však naozaj ísť o subjektívny a tak trochu zaujatý
pohľad vyplývajúci z dobových súvislostí, kedy v Haliči
stále žili viaceré národnosti

a práve českí úradníci obsadzovali vedúce funkcie.
To sa však časti miestneho,
najmä za monarchiou stále
žialiaceho obyvateľstva, nepáčilo.
V pamätnej knihe stanice
zachytil perom svoje dojmy
z prijatia tatíčka Masaryka
takto (doslovný prepis originálu):
„Dne 12/IX. 1930 navštivil
mezi jinými i naši obec Halič –
pan prezident Masaryk. Zdejší
občané se sice snažili, aby bylo
přivitání skvělé , ale nezdařilo
se to tak, jak si přáli.
Slavobrána

byla

veli-

ce vkusně sezdobená a 30
elektrických lamp ji osvětlovalo. Před příjezdem byly vyhažovány ze zdejšího zámku rakety
a příjezd byl hlášen čtyřmi ranami z děla, což vypadalo slavnostněji. Bylo již hezky tma,
sedm hodin večer.

11

Uvítací řeč měl zdejší starosta obce, jenže nepůsobilo
to na tatíčka Masaryka nějak
zvláštně, poněvadž se to ani
dotyčný nenaučil zpaměti, nýbrž to pouze četl.
Lidu byla spousta i z okolí,
jenže museli na rozkaz zdejšího p. notára se rozestoupiti,
každá obec zvlášť. On nato měl
vypočítán určitý kus místa –
ale nebylo žádné plné, takže
byly velké mezery.
Pan prezident byl by zajisté
přešel celým nástupem pěšky,
ale poněvadž myslel, že již dále
nikdo není, rozloučil se a odjeli podle zdejší stanice směrem
k Lučenci. A co se týče provoláváni a nadšení, nešlo též
mnohým od srdce – a vůbec
obec Halič bude potřebovati ještě hodně času nato, aby
se zde našlo pár opravdových
a naší vlast milujících občanů.
Bohu žel je jich tu velmi málo.“

Takúto Halič mohol zažiť Tomáš Garrigue Masaryk. Zábery sú z pohľadníc z roku 1930.
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Tuhársky potok pramení v pohorí Ostrôžky medzi Fekiačovým vrchom (774 m n.
m.) a Jasením (770 m n. m.) v nadmorskej výške asi 650 m, neďaleko cesty z Budinej do
Podkriváňa. V povodí o výmere 59 km² dosahuje dĺžku 27,8 km a priemerný ročný odtok
214 mm. V hornej časti priberá z dolín viacero prítokov a za obcou Tuhár v Tuhárskej
doline rozširuje svoje koryto, lemované dubovo-hrabovými a bukovými lesmi, na nive
brehovými a lúčnymi spoločenstvami. Vteká do Juhoslovenskej Lučeneckej kotliny, kde
v obciach Stará Halič a Halič ústia do neho ďalšie prítoky. Pred Lučencom na ňom vybudovali vodnú nádrž Ľadovo (26,2 ha, hĺbka do 5 m, objem 558630 m³), za ktorou preteká mestským parkom a intravilánom, kde tvoril hranicu medzi opevneným Lučencom a obcou Tugár s evanjelickým kostolom a známou synagógou. Na okraji mesta ústi
do Krivánskeho potoka, ktorý sa pri Trebeľovciach vlieva do tretej najdlhšej slovenskej
rieky Ipeľ.
Tuhársky potok sa spomína už v roku 1299 pod názvom Luxta Holochtugar (Riečka
Halič – Tugár) a tiež v kráľovskej listine z roku 1327. V jeho doline žili už pred 3000 rokmi
ľudia pilinskej a kyjatickej kultúry. Nad ním Tomajovci a Lossonczyovci postavili Haličský hrad, ktorý Jan Jiskra z Brandýsa opevnil a neskôr Forgáchovci prestavali na súčasný
renesančno – barokový zámok. Potok patril k najvýznamnejším zdrojom vody i obživy. Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.211/2005 Z. z. bol zaradený medzi
vodohospodársky významné vodné toky Slovenska. V rámci protipovodňovej ochrany
ho na krátkych úsekoch v obciach zregulovali, za intravilánom Haliče na celom úseku,
keďže periodicky zalieval nivu a ohrozoval cestnú a železničnú dopravu. Na okraji obce,
najmä zámockého parku s rybníkom na jeho nive, si však zachoval prirodzené meandre, ktoré pokračujú Tuhárskou dolinou až k prameňu. Ich brehy lemujú galériové lužné porasty s jelšami, vŕbami a topoľmi, doplňované ďalšími druhmi drevín a bohatým
bylinným podrastom. V tomto biotope žijú viaceré chránené druhy živočíchov; ďalšie
v ňom hľadajú útočisko a obživu počas migrácie. Niva Tuhárskeho potoka tak dodnes
predstavuje jeden z najvýznamnejších koridorov územného systému ekologickej stability v krajine. V prichádzajúcom období zmien klímy jeho význam pre človeka a ostatné
organizmy bude narastať, a preto si vyžaduje lepšie poznanie, zvýšenú pozornosť a prísnejšiu ochranu.
RNDr. Jozef Klinda, Envirokabinet Halič, 5.12.2020
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Haličské reminiscencie

			Advent
Adve n tu s – pr ích od S p a si t e ľ a
Ob dobie, k edy ča k á m e .
Ob dobie, k edy s a ná m z a č í na j ú vy ná ra ť d á v ne zá žitk y z detstv a ,
ke ď adv en t z n a m e na l a j s p l ne ni e ro d i č o v sk ý c h prísľubov :

Čo sme o tomto c. k.
kontrolórovi Soľného
skladu nevedeli.

„ke ď bu dete do bré , uv i d í t e . . . ” To ľ ko na úv od môjho za my slenia .

V
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Od roku 1767 v mestečku Haliči
malej dedinke nás rodičia

(Gácsi) evidujeme v matrikách tohto

zobúdzali skoro ráno na

cisársko-kráľovského kontrolóra. Už

neodmysliteľné adventné

napríklad len preto, aký to bol dob-

ranné pobožnosti. Čosko-

rodinec a človek mysliaci za života

ro sa ozval do tmy aj zvon z dvojve-

na ľudí, ktorým osud nedoprial ani

žatého kostola. Ulica, vtedy ešte bez

trošku majetku a boli na hranici totál-

elektrického osvetlenia, sa naplnila

nej chudoby, si zaslúži aspoň takto si

tmavými postavami ticho kráčajúcimi

kostolníkov. Nové technológie prináša-

ku kostolu. Medzi nimi sme sa ocitli

jú správy z celého sveta. Ľudia objavujú

aj my dvaja – ja a môj kamarát od su-

dávno zabudnutých priateľov a nadvä-

sedov, Bohuš. Bohuš pridal do kroku,

zujú virtuálne kontakty. Tak sa aj roky

pretože sa mal obliecť do miništrant-

nezvestný, hľadaný, prípadne stratený

ského. Miništrantské oblečenie sa v

Bohuš objavil. Po siedmych neľahkých

tom čase veľmi líšilo od dnešnej alby

desaťročiach vďaka internetu.

a vyžadovalo viac času na oblečenie
(sukňa, alba, golier). Nebolo to len ob-

A

na neho – filantropa spomenúť.

K

eď sme sa v lete roku 2007
stretli na haličskom cintoríne pri hrobke Forgáchovcov
s pánom Štefanom Böször-

ményim (nadšenec miestnej histórie
Lučenca a okolia), vtedy ešte bol stredo-

dvent prichádzal a virtuálne

školským profesorom na maďarskom

spoločné prežívanie tajom-

gymnáziu vo Fiľakove. Spolu sme za-

stiev a očakávaní sa v mno-

čali preberať, aké významné osobnosti

Kto bol Bohuš nositeľ nezvyčajného

hých rodinách stalo skutočnosťou. Pán

máme pochované na miestnom cinto-

mena v Haliči? Bohušov otec bol pošto-

Bohumil Outrata vo svojich milovaných

ríne. Nemal som o tom vtedy až takú

vý doručovateľ (poštár) pochádzajúci z

Nezamysliciach sa namiesto starého pí-

predstavu. Prešli sme ku hrobu zhruba

Moravy od Hanej. Keď pri krste (v roku

sacieho stroja naučil ovládať počítač a

v strede cintorína, v blízkosti Forgáchov-

1929) sa rodičia nevedeli dohodnúť na

pracovať na internete a začala sa naša

ských hrobov. Ukázal mi dosť zanedba-

mene novorodenca, zasiahol pán de-

komunikácia na diaľku. Počas adven-

ný a zničený hrob, o ktorom som vtedy

kan Huhra a pokrstil malého chlapčeka

tu sme spoločne virtuálne pripravovali

ešte nič nevedel. Na prvý dojem som si

menom BOHUMIL. Možno práve toto

výzdobu najprv vo farskom kostole a

pri pohľade na podstavec hrobu myslel,

meno predurčilo to, že Bohumil až do

neskôr aj v

malinkej kaplnke vo Vi-

že tam leží nejaký „pirát alebo človek,

svojej smrti bol miništrantom.

lečenie, ale i liturgický jazyk –latinčina,
ktorý zvyšoval vážnosť miništranta.

ceměřiciach. Spoločne sme virtuálne za-

ktorý bojoval proti šľachte“. Na základe

Po krásnych detských prežívaniach

paľovali sviečky na adventných vencoch.

vysvetlenia od pána Štefana Böször-

adventných očakávaní, nastali roky,

Spoločné nedeľné sv. omše z Hostýnka,

ményiho a preštudovania prvého ma-

ktoré poznačili aj životy mnohých ro-

neskôr z rôznych kostolov aj zo Sloven-

teriálu o tam pochovanom som rýchlo

dín. Postihlo to aj Bohušovu rodinu,

ska z Trnavy, počas rozhovor cez skype

pochopil, že ide o významného človeka

ktorá bola nútená vrátiť sa na Moravu.

sme rozoberali nedeľné homílie. Boli to

pre Halič. Tak som začal zbierať a štu-

Ubehlo sedem desaťročí – svet sa zme-

roky vzájomného povzbudzovania, vzá-

dovať historické materiály o Vavrincovi

nil, pretrvala ale spomienka na detské

jomnej opory až do požehnaných 90.

(Laurentius) Schiffnerovi (1754 – 1813,

kamarátstvo.

rokov života posledného najstaršieho

Halič), o ktorom bude v tomto mojom

miništranta a kostolníka.

príspevku reč. Musím dodať, že aj keď

Aj dnes prichádza advent všetko sa
ale zmenilo. V kostoloch sa zmenila vý-

Rorate caeli ... „Prídi, prídi Spasiteľ náš”

zdoba, latinčinu nahradila materinská
reč, detský miništranti sa zmenili na

Anna Borešová

sa tieto materiály zháňali ťažko, o to
boli vzácnejšie a veľa nám o tomto
človeku napovedali. Veľmi mi v tomto

napomohli Alexander Udvardy ml. (v

ným skladom v Haliči sa stretávame už v

zmluvy Vavrinec Schiffner, penzionovaný

tom období ešte pracoval pre farský

roku 1711. O rozšírení soľného skladu v

kontrolór gáčskeho kráľovského soľného

úrad v Starej Haliči) ako aj páter Pavol

Haliči o klasicistickú budovu máme údaj

úradu za 200 rýnskych florénov od vdovy

Benedict, Opus J.S.S.

z roku 1768. Na vchode z boku do dvo-

Heleny Viterčíkovej (zomrela 18. 9. 1831,

Na konci roku 2007 ma oslovil pred-

ra, pri klasicistickej budove, je v oblúku

Halič). H. Viterčíková zomrela vo veku 81

seda miestneho odboru (MO) Matice

nad bránou uložený svorník, do ktorého

rokov na choleru a tiež bola riešená v

slovenskej v Haliči Dušan Jezný, aby som

je z vonkajšej strany vyrytý rok M 768.

neskoršom svojom veku z testamentu V.

pripravil nejaké návrhy, ktoré by sme

Táto činnosť ekonomicky pozdvihla výz-

Schiffnera. Predpokladáme, že zomrela

zaslali do centrály MS v Martine, a hlav-

nam obce Halič.

v podstate vo svojom bývalom dome,

V

boli

ktorý bol vtedy už chudobincom (ľudo-

dva soľné sklady, ale z obce

vý špitál). Tento doklad nám zabezpečil

Lőrintz sklad preložili do poľ-

Alexander Udvardy ml. Uvádzam ho tu v

úroveň hrob Vavrinca Schiffnera. Tento

nohospodárskeho mestečka Hatvan, ta-

origináli v Haličštine, ktorá sa v roku 1809

návrh prešiel až koncom roku 2008. Po

kže v župe ostal len soľný sklad v Haliči.

práve tu používala.

úspešnom oznámení, že nám bol pro-

Vavrinec Schiffner je ako kontrolór váhy

jekt schválený, sme sa pustili do opravy

soľného úradu v Haliči evidovaný ešte aj

tohto hrobu. Miestni nadšenci, a to Ján

v roku 1799. Vtedajším správcom skladu

Hikker, Dušan Cífer, Július Mojžiš so sy-

bol Štefan Losonczy. Podľa nového sys-

nom Radkom, Jozef Pročko, ako aj ďalší,

tému, ako to uvádza Mocsáry v knihe v

čo nám pomáhali – Jaroslav Kurčík, To-

roku 1826, niektoré obce dostali po za-

máš Kurčík, Igor Hikker st. a iní – každý

platení určenej taxy povolenie, aby pre-

jeden z menovaných priložil ruku die-

dávali soľ (museli mať na dome vyložené-

lu až do 18. októbra 2009. Opravy boli

ho dvojhlavého orla). V štátnom archíve,

ukončené k našej spokojnosti a podľa

pobočka Lučenec, je údaj z 15. júna 1919,

daných možností. Hrob Vavrinca Schiff-

kedy Okresný výbor v Haliči prideľuje soľ

nera bol dňa 30. októbra 2009 slávnost-

pre pracujúcich u Spotrebného družstva

ne a patrične na úrovni odhalený. Tejto

v Haliči. Uveďme aspoň niektoré obce:

udalosti sa vtedy na miestnom cintoríne

Halič 630 kg, Stará Halič 360 kg a ďalších

zúčastnili: Božena Hochholczerová –

25 obcí, najviac napr. do Podkriváňa (bý-

zástupca starostu (za obec Halič), Bra-

valá Trhanová) 770 kg a do Budinej 740

nislav Hámorník (prednosta Okresného

kg. Cena soli činila 1 korunu 22 halierov

úradu v LC), Milan Spodniak (starosta

za 1 kg vrátane ceny vriec. Soľný mono-

Ratky a predseda komisie kultúry v za-

pol bol výlučným právom aj za 1. Česko-

stupiteľstve BBSK BB), Štefan Böszörmé-

slovenskej republiky, ktorá ho uzákonila

nyi (reg. historik z LC), za MO MS v Haliči:

v zákone č. 326 a 329/1921 Zb. Tu stojí za

Dušan Jezný, Juraj Moravčík, Miloš Jez-

spomenutie, kto všetko rokmi pracoval

ný, Valéria Jezná, Ján Hikker a iní. Okrem

v Haliči v soľnom sklade. Pracovníkmi v

toho sme požiadali aj súkromnú televí-

soľnom úrade boli nasledovní: Jozef Fer-

ziu Markíza, ktorá nám vyšla v ústrety.

dinand Gottschlig (1766), Vavrinec Schiff-

vame (priznávame) a k vedomosti dáva-

Na konci mesiaca december 2009 bol

ner (1767), Ľudovít Gőtzi (Géczi) (1783),

me kému (ktorému) slušne jest znáti a

urobený a odvysielaný krátky šot o tom,

Jozef Pisztor (1784), Štefan Lossonczi (Lo-

vedeti (vedieť), že hodnoverný obyvatel

ako sme v Haliči vyriešili a opravili hrob

šonci) (1807), Juraj Lakič (1808), František

zdejší, pán Laurentius (Vavrinec) Schiff-

„dobromila“ Vavrinca Schiffnera.

Geber (1824), Ignác Begovčevič (1829),

ner Gáčanskeho kráľovského soľného

Poďme si ďalej priblížiť, čo sa nám o

Ján Mizer (1825), František Poltzer (1834),

úradu penzionovaný kontrolór, kúpil

tomto c. k. kontrolórovi Soľného skladu

Štefan Kováč (1835), Ján Binder (pok-

na stred dom stojíci na tak rečenej ulici

v Haliči podarilo zistiť. Soľný monopol-

ladník), Jozef Beywinther (revízor váhy),

Jarečisku, od hodnovernej vdovy Heleni

ný poriadok (právo panovníka, resp.

Štefan Moháček (strážca skladu – všetci

Vitrcsik, za rovnich dve sto zlatich t. j. Rh

štátu na ťažbu soli a obchod) poznáme

1846) a iní.

(Rýnskych florénov) 200, které hotovima

ne, aby nám naše navrhnuté projekty
úspešne prešli. Medzi inými návrhmi bol
aj tento, a to opraviť a dať na patričnú

Novohradskej

stolici
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Obecné svedectvo o kúpe domu.
Toto je odpis z dokladu kúpnej
zmluvy.

M

i níže podepsaný obyvatelé
Slávnyho mesta Halič (Gács),
richtár, prísažni, a jiný uzná-

z rokov 1701 a 1835. Soľné domy slúžili

Postúpme ale ďalej. Máme oficiálny

penezmi zaplatil, avšak ale pod tým spu-

na uskladňovanie soli. (nie nadarmo sa

doklad o kúpe domu na tzv. Jarčisku

sobem, že predmenovaní dom nikda ani

niekedy hovorilo „soľ nad zlato“). So soľ-

(Jarmočisku), ktorý zakúpil podľa kúpnej

Helena Vitrcsik, neb akikolvek potomci

Podkriváni (Trhanová), kde pôsobil až do

najbližšej rodiny, tak sme našli v matri-

3. februára 1855. Zároveň bol zastupujúci

kách rímsko-katolíckej cirkvi v Starej Ha-

a rodina kieš (jej) vyhledávati, aneb (ale-

vicearchidiakon novohradského okresu

liči toto: Dňa 30. 5. 1789 mali svadbu v

bo) odebrati, vládnuti viacej nebude, ale

Halič (Gács) a od roku 1860 riadny vicear-

Haliči vdovec Christián Schiffner (asi 1737

jedine pánu Laurentiusovi (Vavrincovi)

chidiakon novohradského okresu Halič. V

– 13.2. 1807, Halič) a vdova Magdaléna

Schiffnerovy prisluchati bude, a ztako-

roku 1862 mu bol udelený titul prepošt sv.

Hirtlin (asi 1757 – 30. 8. 1828, Halič). Mali

vym vladnutí a panovati hodní sú čo též

Antona de Valle Lechnitz. Stará Halič bola

syna Františka Xaviera Schiffnera (19. 9.

(tiež) se (sa) stalo z vedomím a dovolením

jeho posledným pôsobiskom, a to od 5.

1789, Halič – 2. 5. 1770, Halič). Či boli jeho

našeho slavneho panství zemskeho a ve-

februára 1855 do 24. februára 1884, kedy

rodina, sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť. V

domím slávneho mesta a pre hodnover-

tam zomiera. Za jeho pôsobenia vo far-

testamente, ktorý zanechal po sebe Va-

nejšie uverení contract (teda zmluva) ten-

nosti St. Halič sa vystriedalo 18 kaplánov.

vrinec Schiffner, sa uvádza aj meno Anna

článok pokračuje z predošlej strany

to v slovenskom jazyku napsaný i našou

Z obsiahleho testamentu (ako uvá-

Schiffner, ale žiaľ, o tejto osobe som zatiaľ

obecnú mestskú pečetu pritlačenú, a z

dzame vyššie – obsahuje deväť listov) sa

v matrikách nenašiel ani zmienku. Možno

našimi menami podepsaníma potvrdime

domnievame, že Vavrinec Schiffner nič

ju nájdu po mne druhí výskumníci. Ale čo

a uznávame.

nenechal na náhodu a snažil sa podľa

ma zaujalo viac, je jeho náhrobok. Ten je

svojho najlepšieho vedomia a svedomia

zložený z dvoch častí: spodný pevný ná-

urobiť a vyriešiť čo najviac ľudí, ktorí to

hrobok, na ktorom je vyrytá lebka a pod

Anton Lakatoš – richtár mesta

nemali ľahké a mali ťažký život. V archíve

ňou skrížené hnáty. Nad ním je položený

Jozef Breznický – rečník

rímsko-katolíckej cirkvi v Starej Haliči je i

vrchný náhrobok, na ktorom sú popisy v

Juraj Kaločai – prísažný

súpis vdov, sirôt, chorých, chudobných

nemčine. Horný náhrobok má tvar nety-

Pavol Hedvigi – prisažný

riešených z testamentu s uvedeným

pického trojuholníka. Oba náhrobky sú z

menom, priezviskom, vekom, bydliskom

mramoru.

Sig (signum – teda podpísané, signované) v Haliči (Gácsi) dňa 4. februára 1809.

Skrze mňa Teofil Ratzker – miestny
notár mesta Halič (Gács)
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marci 1812 bol napísaný testament Vavrinca Schiffnera v
nemčine na deviatich listoch.

Kópiu tohto testamentu máme uloženú
tak, že je možnosť k jej nazretiu. Dodržiavaním závetu, ako aj vyplácaním vdov, sirôt, chudobných, žobrákov, nemocných,
atď. bol poverený starohaličský farár Juraj Lipták (1780, Krompachy – 1854, St.
Halič). Ovládal slovenský, nemecký a maďarský jazyk. J. Lipták sa považuje za príslušníka druhej generácie bernolákovcov.
Bol zrejme dobrým kazateľom, nakoľko
jedna jeho kázeň bola spolu s kázňami
ďalších kňazov vydaná v knihe „Kázne w
Roznawskim Biskupstwi na rok 1830 rok widane“. Farár Juraj Lipták umiera na porážku 25. decembra 1854 v Starej Haliči vo
veku 75 rokov. V Starej Haliči pôsobil 43
rokov, čím doposiaľ patrí medzi najdlhšie
pôsobiacich kňazov v tejto farnosti. Keď
pán farár Juraj Lipták zomrel, pokračova-

a dátumom úmrtia. Z celkového historic-

Nechám na posúdenie každému, kto

kého materiálu, keď sme ho číselne spra-

príde do Haličského cintorína a zastaví

covali, nám vychádza, že bolo celkovo rie-

sa aj pri hrobe Vavrinca Schiffnera, kto

šených spolu 279 ľudí. Už táto výsledná

to vlastne tento človek bol. Nezabudnem

cifra vdov, sirôt, chorých a chudobných

použiť záverečnú vetu, ktorú s obľubou

ľudí za roky 1814 až 1879 hovorí o nezišt-

používal nebohý historik Pavel Dvořák, že

nosti, ako aj dobrom úmysle Vavrinca

mohlo to byť tak, ale mohlo to byť aj ináč.

Schiffnera, o jeho ľudskosti, charaktere,
dobročinnosti a oddanosti pomôcť najmä tým, ktorí si nevedeli pomôcť sami,
alebo ich daná doba dostala do nepriaznivej životnej situácie. O to viac si to dnes
musíme vážiť, keď pozorujeme, ako sa
situácia vo svete vyhrocuje, zamotáva a
hlavne momentálne šarapatí pandémia.
Ľudia sa stávajú čoraz viac sebeckejší,
málo ich zaujíma okolie.
Sme radi, že sme našli v historických
materiáloch tohto „dobromila“ a napísali

Literatúra:
• DRENKO, J., Halič (Monografia).
Obecný úrad Halič, 1999.
• FÍZEĽ, P., Farnosť sv. Juraja v Starej
Haliči. RKFÚ Stará Halič, 2019.
• FÍZEĽ, P., Farnosť sv. Martina v Podkriváni. RKFÚ Podkriváň, 2019.
• HIKKER, J. a P. FÍZEĽ., Halič – cesta
časom. Obecný úrad Halič, 2019.
Archívne pramene:
• ŠA Banská Bystrica. Matrika
zomrelých farnosti Stará Halič v

o ňom.

rokoch 1800 – 1860.

Slovo na záver tohto príspevku

H

• Archív r.k. farnosti sv. Juraja v Starej

rob Vavrinca Schiffnera ma

Haliči (Obecné svedectvo o kúpe

nakopol k tomu, aby som z

domu, Testament - odpis L. Schiff-

historických materiálov zistil čo

ner, kniha zaopatrených vdov, sirôt,

teľom plnenia závetu testamentu L. Schi-

najviac o tomto „dobromilovi ľudí“. Prvý-

ffnera bol pán farár Jozef Karol Matavov-

krát sa stretávame s jeho menom u nás

ský. Pôsobil ako kaplán v Puntoku (mesto

v roku 1767, keď prišiel do Haliče (Gácsu)

v Maďarsku), neskôr v Ožďanoch, potom

ako c. k. kontrolór Soľného skladu. To

v St. Haliči a od 3. mája 1849 ako farár v

máme overené presne. Čo sa týka jeho

chudobných, žobrákov a nemocných).
• Osobný archív Jána Hikkera.

Autor článku
Dipl. Ing. Ján Hikker

Búčovský koroncert
Vrámci požiarnickej súťaže 15.augusta 2020 sme si ako slabú
„náplasť“ namiesto Haličských
slávností pozvali aspoň tri kapelky,
ktoré by nám spestrili sobotné
poobedie. Lenže človek mieni
a príroda mení.
Po vystúpení lučenského zoskupenia
GOOTT forever- ľudí okolo Dežka Bariho, ktorí nám zaspievali hity Karla Gotta
a iné populárne pesničky, mala spustiť
svoju show skupina KORD. Odrazu nás
prekvapila

prudká superbúrka, ktorá

zamočila celé pódium. Dážď bol vytrvalý, takže sa nám nepredstavila ani očakávaná česká kapela PREMIER, na ktorú
sme sa tak tešili. Svoju účasť prisľúbili
niekedy v budúcnosti, keď nám to okolnosti dovolia.

POĎAKOVANIE
Poďakovanie sa PAĽKOVI NÁTONOVI, kolegovi
a dlhoročnému pracovníkovi obecného úradu
Aj touto cestou by sme sa chceli
poďakovať za dlhoročnú odvedenú
prácu kolegovi, ktorý sa rozhodol užívať si dôchodkový vek v kruhu rodiny
a najbližších - nášmu Paľkovi Nátonovi. Človek s rozsiahlymi pracovnými
skúsenosťami. Človek, od ktorého
bolo každý deň možné sa niečo nové
priučiť. Človek s ochotou vždy pomôcť.
Človek so zodpovednosťou. No najmä
človek s ľudskosťou. Ako pracovník,
časom možno nahraditeľný, ale ako
skvelý kolega a skvelý človek nenahraditeľný. Ešte raz ďakujeme a vždy ťa
veľmi radi medzi sebou privítame.
Kolektív OcÚ Halič

Renata Paduchová
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Vatra
SNP

T

ento rok nemáme

Po uložení kytíc na cintorí-

Starosta našej obce pri-

do neskorej noci...Červené

ne a v lesíku k pamätníkom

vítal prítomných, vrátane

plamienky a zlatisté iskričky

obetí II. svetovej vojny sme

účinkujúcich hostí.

osvetľovali okolie.

sa presunuli na Podzámoc-

Nasledoval prejav pred-

Šikovná muzika Paľa Ma-

ké námestie, kde šikovné

sedu Zväzu protifašistických

jeríka a Veronika Bodnári-

ruky našich obecných pra-

bojovníkov Ing. Pavla Joná-

ková zabávali prítomných

covníkov postavili vatru.

ša, v ktorom nám pripome-

svojimi veselými ľudovými

nul smutné udalosti v našej

pesničkami z Pohronia, až

obci z roku 1944.

kým nás zase dážď všetkých

šťastie na vydarené

Po slovenskej hymne sme

počasie na obec-

si so speváčkami denného

akciách.

centra pre seniorov zaspie-

Počas ďalších slovenských

Dažďová víla svojím sivým

vali známu povstaleckú pes-

pesničiek zapálil p. Karol

závojom vyhnala opäť slnko

ničku „Tichá noc, krásna je,

Podhradský

a vyliala na nás džbány vody.

na horách partizán bojuje.“

horela počas celej akcie až

ných

kultúrnych

STAŇTE SA AJ VY SPOLUTVORCAMI HALIČSKÝCH
ZVESTÍ. PRIHLÁSTE SA DO
REDAKČNEJ RADY A POMÔŽTE
NÁM ICH ZLEPŠOVAŤ PO
OBSAHOVEJ STRÁNKE.
ĎALŠIE ČÍSLO VYJDE
V APRÍLI 2021.

vatru,

ktorá

nerozohnal.

Renata Padúchová

Tiráž:
Haličské zvesti - občasník občanov - vydáva Obecný úrad v Haliči zdarma
- Povolené OkÚ v Lučenci č. OU MOMT - 01/93. Pripravuje redakčná rada
odsúhlasená uznesením č. 70/2019 v zložení Mgr. Alexander Udvardy, Ing.
Marcel Lukáč, Mgr. Kristián Fajčík, Renata Padúchová, Zuzana Svoreňová,
Jozef Rekšák. Grafická úprava: Mgr. art. Peter Kollár, Tlač: EUROART

života a zdravia v Základnej
škole s materskou školou
v Haliči. Tvorili sme jedno
stanovište, kde nás navštívili
žiaci 5.- 9. ročníka. Poroz-

DHZ
Halič

právali a priblížili sme im zásahovú, športovú činnosť a
poukazovali jednotlivé časti
nášho technického vybavenia. Žiaci si mohli vyskúšať
aj zapájanie či zmotávanie hadíc. Na záver sme
im predviedli malú ukážku
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Keďže sa naša tradičná májová súťaž o pohár svätého Flo-

zrušená. Sklamané boli naj-

riána tento rok nemohla uskutočniť z dôvodu pandémie ko-

mä naše dievčatá, pre ktoré

ronavírusu, bolo otázne, či sa nám vôbec podarí zorganizo-

to mala byť súťažná premié-

vať plánovanú náhradu – Memoriál Ondreja Pivku. V auguste

ra. Ich tréningové nadšenie

bola situácia o niečo priaznivejšia a my sme sa mohli zúčast-

bolo veľké a časy, ktoré na

demiologického

niť štyroch súťaží. Program bol nabitý. 8. augusta 2020 sme

tréningoch dosahovali, by im

priaznivejšia a my tak bude-

sa zúčastnili Memoriálu Jozefa Fajčíka v Ružinej, kde sme sa

určite zaručili umiestnenie

me môcť opäť plní odhodla-

v silnej konkurencii umiestnili na peknom 3. mieste.

na stupni víťazov.

nia trénovať i súťažiť.

O

D

úfame, že budúcoročná

sezóna

bude už z epihľadiska

V utorok 8. septembra
týždeň neskôr sa

Poltár, a tak sme sa museli

konala naša (ná-

uspokojiť s 2. miestom.

hradná) domáca

Poslednou súťažou v roku

súťaž. Zúčastnilo sa jej 13 tí-

2020 mala byť súťaž v Ra-

mov. Veľká vďaka patrí všet-

dzovciach. Pripravení sme

kým členom organizačné-

boli perfektne, nechýbala

ho tímu. Aj vďaka nim bola

nám motivácia a túžba po

súťaž na vysokej úrovni. Už

úspechu. Pre súperov sme

tradične sa na nás na domá-

mali pripravené aj prekva-

cej súťaži neusmialo šťastie

penie – ženské družstvo. Len

a skončili sme na 4. mieste.

pár dní pred súťažou sme

O týždeň sme pokračovali

sa dozvedeli, že Regionálny

súťažou v Mýtnej. Vo veľmi

úrad verejného zdravotníc-

silnej konkurencii sme ob-

tva v Lučenci konanie súťa-

sadili 5. miesto. Lepšie sa

že neodporučil a súťaž bola

darilo našim žiakom, ktorí
na svojej prvej súťaži v tomto roku obsadili 3. miesto.
Napriek horším výsledkom
sme naďalej vytrvalo trénovali a zlepšovali svoje časy.
Nultý ročník Františka Vyletela v Divíne sa nám veľmi páčil. Dosiahli sme svoj
osobne najlepší čas aj najrýchlejší zostrek súťaže. Ani
to nám však nestačilo na
výhru. Porazili nás majstri
nášho

požiarneho útoku.

regiónu

z

DHZ

2020

sme

sa

zúčastnili

účelového cvičenia Ochrany

Mgr. Kristián Fajčík

TURISTIKA

Kalendár podujatí

KST Sokol Halič 2021
Presný dátum a čas bude upresnený vopred na Facebookovej
stránke Klubu, prostredníctvom
rozhlasu a na nástenke Klubu.
Január 2021

Trojkráľový výstup
na Prievratok
Január 2021

Prechod k prameňu Ipľa
Február 2021

Zimný výstup na Striebornú
Február 2021

Timravin chodníček
Marec 2021 Jarný kľúč- Lysec

Haličská 25- ka 2020.

VIANOČNÁ TURISTIKA

Apríl 2021

Ďurovský nočný výstup
na Sedem chotárov
Máj 2021 Prechod Poľanou
Máj 2021 Haličská stovka
Máj 2021 Haličská 25- ka
Jún 2021

Západné Tatry- Bystrá

KST Sokol Halič pozýva priaznivcov
pešej turistiky na Vianočný pochod
na Bralce, 26.12.2020.

busom do Políchna – potom peši:
Bralce – Tuhár – 7 chotárov.
/podľa počasia/
Sivý vrch 2020.

Júl 2021 Ferrata Skalka
August 2021

Národný výstup na Kriváň
September 2021

Hviezdicový výstup
na Sedem chotárov
Október 2021 Cerova Vrchovina
November 2021

Karolovský výstup na Bralce
December 2021

Nočný Luciový hviezdicový
výstup na Javor
December 2021

Vianočný pochod na Bralce
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Odchod je ráno o spojovým auto-

Poľana 2020.

ALOTRIE Súkeníka

K

vota pre každého človeka je

ľudské a my obyčajní smrteľ-

uvedomenie si svojho stavu

níci máme právo sa aj mýliť.

k realite života. Schopnosťou

edysi, hneď po prí-

rí. Teda výstup na vrchol so

A bolo by mojim veľkým po-

svojho zmýšľania uvedomiť si

chode do môjho no-

zamyslením sa pri základoch

nížením priznať si svoj omyl.

skutočnosť o spoločnosti, v

vého bydliska som

kostolíka, nie je len fyzickým

To nesmiem dopustiť ani vo

ktorej žije. Zamyslieť sa, či aj

objavil môjmu srdcu blízke

posilnením, ale aj duchov-

svojom svedomí a nie ešte,

bez informácií dokážem mať

miesto. Bola to bažantnica,

nou vzpruhou k odhodlaniu

aby to o mne vedeli iní. Veď aj

v sebe svoj pokoj. Či dokážem

ako ju volali miestni obyva-

byť hodným pokračovateľom

náš niekdajší idol aj dnes tvr-

vnímať maličkosti a čo je pre

telia. Je to zátišie skryté pred

haličskej minulosti. Ak nás

dí, že neublížil nikomu z nás.

mňa podstatné. A potom, za-

okolitým svetom. Lákalo ma

na vrchol sprevádza aj srdcu

Pravda je v tom, že vytvoril

myslieť sa, či niekoho nenávi-

však vystúpiť niekde vyššie na

blízka osoba alebo ľudia, mô-

naozaj kapitálotvornú vrstvu.

díme alebo chceme myslieť

kopec a obdivovať krásu v do-

žeme nadobudnúť pocit, že

Pre seba a pre svojich. Koho

na tých, ktorých máme radi.

line, zhora. Tak som prvýkrát

nám nič nechýba.

to však už dnes zaujíma, že z

vystúpil na Vinný vrch. Dodnes

Ak v našej batohovej výbave

neviem prečo tento vrch do-

okrem pokrmu je aj kvalitný

stal toto pomenovanie. Bolo

ďalekohľad, môžeme v Luče-

však úžasným zistením a

neckej kotline napočítať okolo

dodnes je, že sotva po hodine

tridsať dedín a dve okresne

chôdze, môžem moje bydlisko

mesta. Ďalším poznaním je,

človeku sa odbremení sve-

nia dobra a zla v každom člo-

pozorovať ako z lietadla.

že ešte viac ako dedín je kos-

domie, keď si prizná svoj

veku, môže každý človek skú-

tolov, podľa veží ktorých sa

prehrešok. Aj v tom, keď pri

siť zmeniť seba. Na lepšieho

vieme lepšie orientovať.

možnosti voliť, z capa spravil

a múdrejšieho. Veľakrát stačí

záhradníka.

len mlčať a počúvať. A potom

Teraz je pre mňa ako človeka veriaceho v Božiu prítom-
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idiotov. Však vraj mýliť sa je

našich peňazí.

V

eriacim

Fakty odborníkov: ľudia sú
spadne

lepší, alebo horší. Nie dobrí a

kameň zo srdca,

zlí. Múdrejší a hlúpejší, ale nie

priznaním si vinný

múdri a hlúpi. Uvedomením

pri spovedi. Ale aj každému

si tejto hraničnosti preklápa-

nosť, úžasným a tajomným

Návrat do svojich domo-

príbehom aj história kaplnky

vov nás však znova donúti žiť

Nie. Ja budem radšej ob-

si vybrať možnosť byť láska-

sv. Antona Paduánskeho nad

v realite dnešného zúrivého

hajovať svoj omyl, zatĺkať a

vejší. Alebo prskať okolo seba

Lupočou, spojená s grófsky-

života. Kde politik sľubuje

nenávidieť.

jed svojej pravdy. A dnes pri

mi časmi a záhadným vy-

švajčiarske hory-doly s diaľ-

A veď možno aj naši pred-

liečením grófky. Pozostatky

nicou zo západu na východ

kovia zvalili vinu za niečo po-

základov tejto kaplnky môže-

na počkanie, dvojnásobné

dobné aj na Vinný vrch.

me vidieť aj na trase výstupu

platy, ktoré sú dnes už päť

na vrchol. Mohlo by byť cie-

násobné, ale stále nie sú ešte

ľom každého Haličana nie-

švajčiarske. 		

koľkokrát do roka, či aspoň

Áno, v panskom huncútstve

rony“ sú časy do ktorých sa

dejín. A čo je ochotný človek

za život, vystúpiť na vrchol

sa dá ťažko orientovať oby-

chceme vrátiť. Za Gottwalda,

zmeniť na svojom živote? Vraj

a vstrebať duchovnu hĺbku

čajnému človeku aj keď vlád-

Mečiara aj Fica nikto ani vo

chce žiť ekologickejšie. A to

tohto miesta, spojenú aj s mi-

nu Obyčajní. Ale možnosťou

fantazmagorických snoch si

mám chodiť peši a žiť ako v

nulosťou. Dôkazom, že toto

a pokorou človeka môže byť

nedokázal pripustiť, že celý

praveku, ako žili moji rodičia

spojenie v minulosti bolo,

priznanie si svojich mylných

svet môže skoliť nie atóm,

a starkovci? Asi niekomu...

sú aj na jar kvitnúce „cintle a

postojov v podpore toho-kto-

teroristi, ani Rusi, ani Ameri-

Áno, aj dnes ešte žijú ľudia,

kozie brady“, ktoré kvitnú aj v

rého klamára a prospechan-

čania, ale vírus. Človek pový-

ktorí v mladosti chodili peši,

haličskom zámockom parku

ta. Lebo po čase sa môžeme

šenecký, mysliac si, že ovláda

nemali elektrinu, žili z toho,

a nikde inde som nevidel toto

o každom politikovi presved-

všetko, zaživa zrazu chaos.

čo si v pote tváre dochovali a

prírodné divadlo v takom

čiť, ako úprimne myslel spra-

Najväčší chaos má však vo

dopestovali. Žili v oblastiach,

pestrom prevedení.

vovať svoju službu pospolité-

svojej hlave. Jedni kričia: to

kde dnes žijú len medvede

mu ľudu.

Pri pohľade z Vinného

A

prskaní Covid čiha!
Prečo?
Znova, je to na uvedome-

A dnes. 		

ní si dnešnej ľudskej veľkosti

Toto všetko boli zlaté časy.

chcenia, a dejinnej maličkosti

Minulosť cez poznanie „co-

každého človeka vo vesmíre

Američania chcú mať celý

a je hustá hora, lebo vtedaj-

však

svet pod kontrolou, ďalší že

ší neomylní mocipáni chceli,

naše priznanie si

Rusi, západ, vraj konšpirácie,

aby ľudia žili tam, kde chcú

svojich

omylov.

vraj čistá pravda. Jedni veria

oni. Áno, v ich mladosti sa

v doline, sa nám aj ľudské

U Gotwaldovcov, u Mečia-

ľavým, druhí pravým, jedni

na pastvinách a lúkach pásli

problémy zdajú malicherné

rovcov a dnes už aj po od-

východu, iní západu. Jedni Fi-

stovky kráv a tisíce oviec a

a zbytočné. A zdá sa, že ani

halení skutkov u Ficovcov?.

covi, druhí Blahoví, ďalší Ma-

všetkých ľudí pri sezónnch

Covid nemá nárok liezť za

Nejako sa hanbíme priznať

tovičovi. Alebo chcú počúvať

prácach bolo možne vidieť

nami. Zdá sa nám, že svet je

si svoju spoluvinu pri našich

len odborníkov.

na

len krásny a ľudia sú len dob-

idoloch, aj keď z nás spravili

vrchu na naše domy, kedysi ukryté v korunách mohutných orechov, učupené

le

kde

je

Podstatnou súčasťou ži-

oráčinách pri obrábaní

polí. A dokázali žiť storočia

bez tvorenia odpadu. To boli

objektívnych faktoch odbor-

časy - spomínajú so slzami v

níkov. Toto by málo byť od-

očiach starčekovia. Zlaté. Na-

halením každého z nás, že v

robili sme sa. Ale? Ten spev,

ľuďoch rastie sebeckosť a ne-

ľudskosť a veselosť... Ale veď

návisť na úkor lásky. V našej

kravy prdia metán a...

spoločnosti bolo a stále je

Ale podstatné je v tom, že

veľkou nádejou, nová vláda,

ľudia nemali túžby dneška.

ktorá začala odstraňovať ko-

Lebo o nich ani nevedeli, pre-

rupciu a bohorovnosť mafiá-

to o nich ani nesnívali a žili v

nov a verejných činiteľov. Jej

pokoji.

nešťastím je, že na začiatku

T

ak teda, Súkenníci,

jej vládnutia prišiel koronaví-

raďte: no, pre senio-

rus a vlády, ktoré dvanásť ro-

rov len toľko. Snívaj-

kov rozkrádali a gangsterizo-

te aj keď mate otvorené oči.

vali krajinu skončili vládnutie,

Lebo pokiaľ dokážete snívať,

a teraz najviac kričia: chyťte

ste mladí. Veď láska sa dá

zlodejov. Slová čestnosť a

prežívať aj pri spomínaní na

morálka boli pre ich vládnuce

prežitú lásku. A vaše lásky boli

elity smiešne pojmy pre filo-

krásne. Veľa krát stačili iba po-

zofov. Či sa táto subjektívna

hľady a letmé dotyky a srdieč-

trauma zo spoločnosti od-

ko plesalo. A vy mladí: pre-

stráni záleží od nás, lebo svi-

staňte žiť vo virtuálnom svete

ne sa len s našou podporou

a začnite žiť ako na pustom

môžu vyvaľovať pri válovoch.

ostrove, bez všetkého, ale

Zo zvieracej ríše rozprávok

Futbal
Futbal oslovil aj malých
škôlkárov – zapojenie sa do
projektu Dajme spolu gól

Z

áujem o futbal prejavili aj tí najmenší
a v tomto školskom roku sme rozbehli
v škôlke a škole cez projekt Dajme spolu gól
dve vekové kategórie. Veľmi milo nás pre-

kvapil záujem škôlkárov veľkej skupiny, kde máme 12
prihlásených detí. Žiaľ z dôvodu 2.vlny pandémie sme

hlavne: bez snahy mať všet-

však

ko. S možnosťou žiť so svojou

že svine tuho bojujú za rov-

láskou aj chudobnejšie, ale

noprávnosť s ľuďmi. Lebo

vo

duševnom

svine cítia krivdu, že ich pri

bohatstve. Lebo pre všetkých

nakazení prasacím morom

doplnení o žiakov druhákov ZŠ v Haliči. Tu sa už po-

platí: Nikto nie je taký chu-

strieľajú. Najvyšší má vraj

maličky zameriavame aj na herné činnosti a niekto-

dobný, aby nemohol darovať

rovnako postupovať aj pri na-

ré deti štartujú súťažne vo futbalovej prípravke U9 TJ

úsmev a nikto nie je taký bo-

kazených ľuďoch. Len sa ne-

Slovan Halič. Vynútená prestávka snáď čoskoro skončí

hatý, aby ho nepotreboval.

vie, od ktorého najvyššieho

a budeme sa môcť opäť vrátiť k lopte a naplno využiť

Dakomu naozaj asi...

to žiadajú. Či od najvyšších,

Podstata života a pravda

ktorí tu vládli „na večné časy“,

v zimnom období priestory našej telocvične s malými

o živote je však vždy, v poci-

alebo od najväčšieho „otca

te, ktorý ostane v nás. A ten

národa“, alebo od najmúd-

ostane len po hlbokých pre-

rejšej „vlastnej hlavy“ alebo

žitkoch. Väčšinou dobrá. Čo

od prvého „obyčajného“. Čo

si niekedy uvedomíme iba

však ak to žiadajú od Najvyš-

v starobe. Aj v súčasnosti

šieho, ktorý tu večne panoval

prežívame hlboký prežitok.

a večne bude.

vzájomnom

presakujú informácie,

Koľko miliónov ľudí musí

Odvekou nádejou pre spra-

umrieť, aby sme si uvedo-

vodlivejších ľudí je pravda, že

mili, že covid je realita našej

Božie mlyny melú pomaly,

prítomnosti. Zapríčinená asi

ale isto. Toto uvedomenie

našou minulosťou? Pozna-

môže byť zasiatím pokoja do

ním a varovaním múdrych

životov čestných ľudí. Lebo

Súkenníkov je, že dnešok na

každá doba je taká, aká má

celom svete sa vyznačuje roz-

byť. Akú si zaslúžime, aj pre

trieštenosťou. Na spoločnom

našu nepriznanú omylnosť.

názore je čoraz menej zhody.
Ľudia žijú v subjektívnej realite, ktorú neopustia ani pri

Názory Súkenníkov
zapísal Jozef Rekšák

tréningový proces, ktorý je najmä herne orientovaný,
boli nútení prerušiť. V staršej vekovej kategórii máme
tiež 12 prihlásených detí, v prevažnej miere sú to prváci

nadšencami futbalu. Na záver už len doplním, že zapojením sa do projektu Dajme spolu gól, do ktorej sa naša
škola ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči zapojila, sme získali
aj športové pomôcky. Za uvedené patrí vďaka riaditeľovi ZŠ s MŠ Hany Ponickej Mgr. Radoslavovi Čičmancovi,
ktorý nás s myšlienkou zapojiť sa do projektu Dajme
spolu gól oslovil a my sme ju podporili.

Ing. Marcel Lukáč, Mgr. Kristián Fajčík
– tréneri detí cez projekt Dajme spolu gól
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Futbalová prípravka U9
v Haliči odštartovala
v sezóne 2020-2021
prvýkrát súťažne

Žiaci U15 zimujú v 4.lige
OBFZ LC na 1. mieste

Ž

iaci kategórie U15 absolvovali mesačnú letnú prípravu s tréningami 2x týždenne pod vedením Kristiána
Fajčíka a Marcela Lukáča. Nehrali sme prípravné zá-

pasy, absolvovali sme však ako generálku pred súťažou turnaj
v Starej Haliči, kde sme neokúsili chuť prehry a postupne sme
porazili Starú Halič 1-0, Biskupice 2- 0, Buzitku 4 – 0 a vo finále
Lovinobaňu 3 – 1. Po tejto krátkej letnej príprave 29. augusta
odštartovala jesenná časť súťaže, kde sme privítali Starú Halič
a dá sa povedať so šťastím sme remizovali 1-1, nakoľko súper
bol v druhom polčase lepším mužstvom. Pod tento fakt sa
podpísala aj skutočnosť, že sme dosť miešali zostavou, nakoľko sme s chlapcami len od leta a skúšali sme ich na viacerých

P
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postoch. V druhom zápase chlapci podali veľmi dobrý výkon
a vyhrali sme v Buzitke 4-0. Následne sme privítali Biskupice,
o zhruba ročnom fungovaní krúžku malých futba-

na ktorých sme však v zápase nestačili a v dramatickom závere

listov v škole sme sa tento rok rozhodli vyskúšať si

sme za stavu 3-2 inkasovali aj štvrtý gól a prehrali sme. Prehra

svoje futbalové zručnosti aj súťažne a prihlásili sme

nás však v žiadnom prípade nezlomila a chlapci svojim zodpo-

sa do vekovej kategórie U9 – deti vo veku do 9 ro-

vedným prístupom k tréningom potvrdili svoje kvality a v ďal-

kov. Našim prvým súperom boli skúsení futbalisti MŠK Novo-

šom zápase sme doma zdolali Vidinú 8-1. Azda najlepší výkon

hrad B, ktorí boli nad naše sily a prehrali sme 1-14. Prvý gól

sme podali v Rapovciach, kde sme vyhrali 5-1, čo považujeme

za prípravku súťažne strelil Marek Babic a veľmi dobrý výkon

za doteraz kľúčový zápas sezóny. Následne sme privítali Buzit-

v bráne predvádzal aj Filipko Spodniak. V druhom zápase proti

ku, s ktorou sme sa do poslednej minúty vytrápili, kedy sme

FC Slovan Divín nám to už išlo lepšie, podarilo sa nám streliť až

pozahadzovali kopec šancí. Zápas sme nakoniec doviedli do

8 gólov, no malí futbalisti spod Divínskeho hradu nás prestrie-

víťazného konca a súpera sme premiérovým gólom Emanuela

ľali a zápas skončil 11-8 pre Divín. V treťom zápase sme privíta-

Rychvalského porazili 1-0 Emanuel je našim novým hráčom, ve-

li TJ Tatran Breznička, ktorý sa skončil 6-8 s výhrou Brezničky.

ríme, že sa mu bude u nás páčiť a dariť. V tomto kole doposiaľ

V odvetných zápasoch sme cestovali najskôr do Lučenca, kde

nezdolané Biskupice podľahli Rapovciam 8-3 a tak sme sa v ne-

sme prehrali 16-2. Následne sme privítali Divín a zápas sa na

úplnej a nedohranej jesennej časti ocitli na 1.mieste v tabuľke.

veľkú radosť detí a za búrlivého aplauzu fanúšikov skončil vý-

Káder má 13 chlapcov, z prípravky začali za žiakov hrávať štyria

hrou 8-3 pre Halič. Ako sa však ukázalo, bol to aj náš posled-

11 roční chlapci Jakub Zdechovan, Adrán Kanát, Jakub Janický

ný zápas, vynútená korona prestávka prerušila našu sezónu

a len 9 ročný talentovaný Jakub Budáč. Nútene sme sa museli

a aj tréningy sme pozastavili. Popri 17 registrovaných hráčoch

rozlúčiť s Jakubom Ráczom, ktorý sa odsťahoval a nemôže ďalej

a hráčkach si svoje futbalové zručnosti skúšajú aj deti z futba-

hrávať za našich žiakov, jeho výkony nám budú chýbať. Všet-

lového krúžku, ktorý funguje pri ZŠ s MŠ v Haliči. Keďže sa hrá

kým chlapcom prajeme príjemné prežitie sviatkov a veríme, že

systémom 4+1 na menšie ihrisko, detičky sa pomerne často

v roku 2021 začneme čo možno najskôr so zimnou prípravou.

v zápase striedajú. V budúcnosti by sme vedeli kľudne vytvoriť

V závere sa chceme poďakovať aj bývalému trénerovi Milanovi

dve vekové kategórie prípraviek súťažne do 9 rokov a do 11

Kľagovi, ktorý chlapcov viedol do leta, vidieť tam jeho rukopis,

rokov, avšak chýbajú nám ďalší kolegovia tréneri, ktorí by mali

starší chlapci sú ťahúňmi mužstva a popriať mu veľa úspechov

chuť venovať sa trénovaniu. Ak by mal preto niekto záujem,

v trénovaní kategórie dorast U19, ktorej sa od leta venuje.

kľudne sa môže pridať, boli by sme veľmi radi. Poďakovanie za
doterajšiu podporu patrí obci Halič, ďalej firme SVOMA, ktorá
nám okrem priamej finančnej podpory prispela aj 2% z daní
a mohli sme zakúpiť futbalové bránky. Zároveň ďakujeme fanúšikom a rodičom, ktorí nám pomáhajú s odvozom detí a povzbudzujú nás v hojnom počte na každom zápase.

Ing. Marcel Lukáč, Mgr. Kristián Fajčík
– tréneri prípravka U9

Mgr. Kristián Fajčík,
Ing. Marcel Lukáč
– tréneri žiaci U15

Nový ročník futbalových súťaží začal prípravou už v júli 2020

I

keď nový súťažný ročník futbalu, ročník 2020/21, mal začať majstrov-

doplniť či posilniť káder o minimálne 3

skými súťažami v prvom augustovom týždni 2020, rozbehli sa prípravy

až 4 hráčov; ďalšími postupnými krok-

našich mužstiev už v júli 2020. Výbor TJ po logickom zvážení vypustil toh-

mi začať vytvárať partiu hráčov, ktorí

to roku Memoriál Jozefa „Pocoka“ Molnára. Všade, ako na Slovensku,

budú chodiť „odmakávať“ tréningy,

tak aj vo svete, šarapatí pandémia COVID – 19 a otázka dokedy? stále visí vo

budú mať záujem na sebe pracovať,

vzduchu. Uzavretá jarná časť, ktorá sa nekonala, mala dopad aj na našu eko-

aby sme spolu vzorne reprezentovali TJ

nomickú stránku - keďže súťaže neboli, tak nám bol rozpočet za dané obdo-

Slovan Halič. Verme, že sa nám v tomto

bie nečinnosti alikvotne krátený. Ale s tým sme, samozrejme, museli počítať.

zimnom období, aspoň na 80%, podarí

Do novej súťaže sme nahlásili muž-

P

zrealizovať. Veď máme aj tú výhodu, že
oďme teraz ku samotnému

nám je tiež naklonené vedenie OcÚ v

hodnoteniu majstrovskej je-

Haliči, ktoré stojí za nami a chce nám v

sene u mužov, ktorú sme 2.

tejto veci napomôcť. Ale na ihrisku, tam

U9, pri ktorej sme uvažovali zatiaľ len

augusta zahájili domácim majstrovský

musia „bojovať“ už len samotní hráči,

s prípadnými prípravnými zápasmi ve-

zápasom s Podrečanmi. Prehrali sme

nikto iní, ani výbor TJ, ani funkcionári,

kovo zhodných hráčov. Nakoniec ich

ho 2:3. O týždeň sme hrali vonku v P.

ani fanúškovia. To by bolo asi všetko k

naši kvalifikovaní tréneri M. Lukáč a

Dravciach, kde celé mužstvo „vybuch-

zhodnoteniu jesene súťažného ročníka

K. Fajčík prihlásili do okresnej súťaže.

lo“ a vysoko sme prehrali. Potom pri-

muži 2020/21.

Začali sa pravidelné týždenné výbory

šli dve remízy, a to doma s Divínom a

TJ a tiež spoločné tréningy dospelých

vonku v St. Haliči. Takto by sme mohli

a dorastencov. Boli dojednané aj prí-

rozpisovať všetky zápasy. Neúplnú je-

pravné zápasy. 4. júla sme sa zúčast-

seň sme skončili na 13. mieste, keď z

nili turnaja v Tomášovciach, kde naši

10 zápasov sme ani jeden nevyhrali,

12. 1. do 13. 10. 2020 celkovo 20 pra-

muži odohrali vo veľmi teplom počasí

mali sme dve remízy a 8 zápasov sme

videlných zasadnutí. Okrem toho boli

dva zápasy, s konečným 4. miestom.

prehrali. Získali sme 2 body a skóre

dve brigády, ktoré zabezpečil a vykoná-

Ďalej mužstvo dospelých, pod vedením

bolo 13:39. Jesenná súťaž bola dva

val výbor TJ. Prvá bola v mesiaci júl pred

trénera Ľ. Póniho st., odohralo príprav-

kolá pred koncom prerušená z dôvodu

súťažou, druhá bola v októbri – počas

ný zápas v neďalekých Podrečanoch

pandémie. Zostalo nám odohrať doma

nej sme, za spolupráce so zamestnan-

a na generálku pred majstrovskou 6.

zápas s Cinobaňou a vonku vo Vidinej.

cami OcÚ Halič, uzatvárali areál TJ na

ligou bol odohraný aj prípravný zápas

Ako sa vyjadril samotný tréner mužov

zimné obdobie. Ďalej bola vykonaná

v Divíne. Výsledky týchto prípravných

Ľ. Póni st., z tejto časti bol sklamaný,

kontrola a malá inventarizácia všetké-

zápasov nám nevyšli, ako by si to

že sa mužstvu nepodarilo vyhrať čo i

ho používaného futbalového materiálu

výbor TJ, tréner i samotní hráči priali.

len jeden zápas. Ako najstarší hráč v

počas roku 2020 a následne bol tento

Ešte predtým, ako zdokumentujeme

súčasnom mužstve si vraj nepamätá,

DKP uložený do skladových priestorov.

samotnú súťaž, je vhodné uviesť, že v

aby Halič vo svojej súťaži nemala víťaz-

Ako ste si mohli mnohí všimnúť, od júla

rámci ´Búčova´, t. j. osláv obce Halič,

ný zápas. Ako uviedol, tak minimálne

až do októbra 2020, nám obec Halič

bol zorganizovaný, hlavne zásluhou Ľ.

dvakrát sme boli blízko víťazstva, ale

zabezpečila riadnu rekonštrukciu špor-

Póniho st., priateľský futbalový zápas

aj tak sme to nedotiahli do úspešného

tového areálu, a to hlavne vonkajších a

medzi starými pánmi Haliče a st. pán-

konca.

vnútorných priestorov, za čo im aj tou-

stvá dospelých, dorastu U19 a žiakov
U14. V talóne sme mali ešte prípravku

mi St. Haliče. Bolo to presne 15. augusta 2020 na ihrisku našej TJ. Hralo
sa 2 x 30 minút a rozhodcom bol Ing.

Č

P

re úplnosť ešte uvedieme, že
výbor TJ Slovan Halič, ktorý má
8 členov, mal za obdobie od

to cestou veľmi pekne ďakujeme.

o môžeme dodať k tejto
nelichotivej

situácii:

máme

Na záver prajeme všetkým našim

málo kvalitných hráčov, bez

hráčom, funkcionárom, fanúšikom, ako

pas sledovalo asi 45 divákov a po ňom

pravidelného tréningu (raz až dvakrát

aj priaznivcom haličského futbalu, aby

bolo pre obe mužstvá pripravené malé

za týždeň) sa dá hrať len to, čo hráme a

na nás nezanevreli, mali kus strpenia a

občerstvenie v priestoroch TJ. Zostava

to, čo sme doteraz hrali. Potrebujeme

verili nám, že časom aj dobré výsledky

Haliče: Ľ. Macko st., J. Širko, J. Poltársky,

posilniť brankársky post, obranu i útok.

prídu!

S. Halgaš, Ľ. Póni st., L. Líška, V. Potočný

Cez zimné obdobie je veru na čom pra-

(br.), P. (Lili) Pročko, P. Koštialik, L. Ko-

covať. Pri mužoch musíme vytvoriť re-

váč ml., J. Belko a ďalší.

alizačný tím na čele s trénerom a tiež

M. Cvancinger, Halič - St. Halič 4:2. Zá-

Spracoval:
výbor TJ Slovan Halič
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Takmer všetky svietidlá

li aj k zníženiu svetelného

v obci sú už k dnešnému

smogu a zníženiu emisií

dňu nahradené ledkovými.

CO2, vďaka čomu získame

Boli doplnené aj nové sve-

aj nenávratný finančný prí-

telné body, ktoré osvietia

spevok z fondu Slovseff.

doteraz tmavé kúty, napr.
pri futbalovom ihrisku. Rovnako boli nasvietené aj naše
dve kultúrne pamiatky – ka-

vianočná výzdoba.
Čo ma veľmi mrzí

tolícky a evanjelický kostol.

je, že stromček na námestí,

Investícia

splácaná

ktorý sme zvykli ozdobo-

z vygenerovaných úspor ná-

vať, úplne vyschol. Verím

kladov na energiu a údržbu,

však, že poteší aj náhradný,

erejné osvetlenie vnímame už ako samozrej-

pričom

opravy

rovnako ako náš originálny

mú súčasť večerného obrazu miest a obcí.

budú realizované v rámci 12

kompletne v Haliči vyrobený

Jeho dostatočná svietivosť je dôležitá aj

ročnej záruky.

adventný veniec. Aj v týchto

Výmena verejného osvetlenia

V

Z

menou prešla aj

z hľadiska bezpečnosti a predchádzania kri-

bude

prípadné

Realizáciou projektu sa
zlepšili

svetelné

aj takto navodiť pozitívnu

večernej

predvianočnú atmosféru.

minalite. Hoci pred 6 rokmi došlo k rekonštrukcii verej-

výrazne

ného osvetlenia, vtedy použité sodíkové výbojky nedo-

podmienky

sahujú ani úsporu, ani svietivosť porovnateľnú s dnes

a nočnej Haliči a v nepo-

vyrábanými LED svietidlami.

slednom rade sme prispe-

vo

neľahkých časoch chceme

Mgr. Alexander Udvardy

Aj v našej škole sme rozdávali lásku v krabiciach od topánok

V

ianoce sú sviatky

Deti spolu s rodičmi nabalili

Domu Svätého Juraja v Starej

života pre svoje okolie urobili.

lásky, pokoja, kto-

do krabíc pre opustených se-

Haliči, budú mať o niečo kraj-

Opäť v nich v toto čarovné ob-

ré by mali ľudia

niorov všakovaké prekvape-

šie Vianoce. Budú vedieť, že

dobie zapália plamienok ra-

sláviť v kruhu blízkych. Nie

nia. Naši starkí si tam nájdu

deti a ich rodičia v Haliči mys-

dosti a lásky. Buďte ešte dlho

všetci však takúto vymože-

knihy či krížovky na dlhé chví-

lia aj na nich a takýmto spôso-

medzi nami.

nosť majú. Sú medzi nami

le, kávičku, čaj a sladkosti na

bom im odovzdávajú vďaku

mnohí takí, ktorí už nikoho

spoločné posedenia, pletené

za všetko to, čo počas svojho

blízkeho nemajú. Nemá ich

ponožky na zahriatie v chlad-

kto potešiť, usmiať sa na

ných dňoch a na pamiatku

nich, pohladiť ich a popriať

krásne obrázky, vyšívané diel-

im požehnané Vianoce. Aj

ka či vianočné pozdravy od

preto vznikla na Slovensku

našich detí. Nabalili sme spolu

pred niekoľkými rokmi ini-

úžasných päťdesiat darčeko-

ciatíva pod názvom Koľko

vých krabíc. Spolu s ďalšími

lásky sa zmestí do krabice

osemnástimi krabicami, ktoré

od topánok.

nosili aj obyvatelia obce, tak

Aj my, na našej škole, sme

opustení seniori v Haliči, oko-

sa do tejto iniciatívy zapojili.

litých obciach a tiež obyvatelia

Mgr. Radoslav Čičmanec

