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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
“Jedna lastovička a jeden slnečný deň nerobí jar. Rovnako, ako jeden deň alebo
jeden okamih nerobí človeka šťastným.” Aristoteles

Už sa blíži, už sa blíži
Veľkonočný pondelok ...
Tak, ako sme sa tešili túto zimu zo
snehu, tak sa určite všetci tešíme
z prvých jarných slnečných dní.
Dni, kedy sa v prírode odohráva
boj medzi smrťou a životom – zimou a jarou. Spolu s nimi k nám
prichádza očakávaná Veľká noc.
V ľudovej kultúre sa tento čas spája s obradmi oslavujúcimi príchod
jari. Ich najstaršími symbolmi sú
baranček, kríž, kraslice a zajačik.
Magický význam malo oblievanie a šibanie. Tieto rituály sa
považovali za očistné, plodonosné a mali zabezpečiť dievčatám
znovuobnovenie sily, rastu a
zdravia po celý rok. Kresťanstvo
spojilo pôvodné ľudové, pohanské obrady znovuzrodenia
jari a príchod hospodárskeho
roka s oslavou zmŕtvychvstania
Ježiša Krista. Kresťanská Veľká
noc začína Pašiovým týždňom,
kedy si pripomíname posledné
dni Ježišovho života na Zemi.
Kvetná nedeľa je pripomienkou
Pánovej poslednej večere. Za
zmienku stojí Zelený štvrtok. V

tento deň stíchnu všetky zvony
až do Veľkej noci. Konzumovala
sa zelená strava, aby boli všetci
po celý rok zdraví. Veľký piatok
je dňom Kristovho ukrižovania a
je spojený s magickými silami.
Na Bielu sobotu ležal Ježiš Kristus v hrobe. Doma sa upratovalo,
pieklo, zdobili sa vajíčka a plietli
korbáče. Veľkonočnou nedeľou sa
končí čas utrpenia Božieho syna a
začína sa oslava jeho vzkriesenia.
Pokračuje i na Veľkonočný pondelok a nastáva čas oblievačky a
šibačky, ktoré dnes už vnímame

ako nepríjemný zvyk. Sviatočné
jedlá majú mnohé prvky podobné
so štedrovečernými, no pripravuje sa viacej vaječných pokrmov.
Dnes už nie sú pre nás vzácnosťou.
Ich pôvodný význam, ako aj čaro
celých sviatkov, sa vytratil.
Ja Vám prajem, aby tie
tohoročné veľkonočné sviatky
boli pre Vás príjemné, pokojné i
veselé, také, ako si ich sami želáte
a pripravíte.
Lýdia Linhartová
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Vážení čitatelia!
Redakcia nášho občasníka si pre Vás pripravila pokračovanie seriálu rozhovorov s poslancami obecného zastupiteľstva. Dnes sme pre Vás vyspovedali Mgr. Miroslavu Švihlovú a
Ing. Jána Neupauera Phd.. Prajeme Vám príjemné čitanie.
Redakčná rada
týchto nových oblastiach čo
najviac skúseností.

alebo si všimnú zmeny v zákonoch dôležitých pre školstvo.
To je pre mňa určitý pokrok,
2. Mladosť a politika .. ide keď vidím, že aj ostatným na
to dohromady? Pýtame sa spoločnom pokroku záleží.
najmladšej členky nášho po- Všetkým som za takúto spoluslaneckého zboru.
prácu vďačná.
Pokiaľ máte vytýčené ciele a
chuť pracovať, tak to dohro- 4. Čomu sa venuje komisia
mady určite ide. Beriem to ako školstva, detí a mládeže,
dobrú skúsenosť, ktorá len ktorej predsedáš? Priblíž,
prispieva k môjmu ďalšiemu prosím Ťa, čitateľom nášho
rozvoju.
občasníka prácu v nej.
Moja komisia sa venuje
3. Spĺňa práca poslankyne rôznym problémom, ako napr.
tvoje očakávania? Ktoré zo vnútorný poriadok školy a jeho
svojich plánov a predstáv sa porušovanie, zároveň návrhy
Mgr. Miroslava
Švihlová, poslankyňa
Ti už podarilo presadiť?
na vyriešenie problémov, proOZ, predsedkyňa
Niekedy sa splnia, niekedy jekty týkajúce sa
Komisie školstva, detí a nie. Asi to je tá najúprimnejšia ZŠ s MŠ, úprava okolia a
mládeže.
odpoveď. Pretože, keď sa po- práce na jeho vylepšovaní,
darí niečo uskutočniť, človek informovanie o financovaní
1. Kto alebo čo stálo za má z toho dobrý pocit, ale ZŠ s MŠ, ako zlepšiť počet
myšlienkou .. idem do toho naopak, keď nie, často je ostat- navštevujúcich detí ZŠ s MŠ,
.. kandidujem!
nými zavrhnutý. Každý máme všetky akcie školské aj verejné,
V myšlienke kandidatúry ma rozdielne názory a niekedy atď. V mojej komisii sú šikovní
ovplyvnilo viacero ľudí a fak- je problém dôjsť ku kompro- sčítaní ľudia, ktorí majú dotorov. Najviac ma podpo- misu. A je nemožné dosiahnuť bré nápady a chuť pracovať,
rila Evka Svoradová, ktorú spokojnosť všetkých, ale nikdy sledujú zákony, ale aj napriek
si vážim ako človeka i ako nie je márne sa o to snažiť.
našej snahe sa nie vždy poaj dobrého pedagóga. Mala Ciele, ktoré som si dala aj v darí problém úplne vyriešiť,
som záujem o tento post po- predvolebnej kampani sa mi pretože nie vždy sa stretneme
slankyne, pretože som chcela, darí plniť a stále na nich pracu- s ústretovosťou.
aby sa zlepšili podmienky pre jem. Napríklad som rada, že
deti v predškolskej výchove, sa nám podarilo otvoriť tretiu 5. Čomu sa rada venuješ,
spolupráca s obcou, zlepšila triedu (predškolákov), rozšíriť keď nepracuješ?
sa úroveň ZŠ s MŠ a ak som priestory MŠ a mohli pribudnúť Rada chodím do prírody,
mohla prispieť aspoň nejakým nové deti, že sa zlepšila naša bicyklujem,
čítam
knihy,
kúskom ku kroku vpredu, tak spolupráca so školou a ob- počúvam hudbu.
som sa rozhodla do toho ísť. cou, zapájanie do nových proSamozrejme som sa chcela jektov, že sa zlepšila aj spoluZa odpovede ďakuje
podieľať aj na riešení ostat- práca s rodičmi, ktorí ma často
redakčná rada
ných problémov a nabrať v inšpirujú novými nápadmi
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všetkým sa musí zaoberať.

alebo koreňovým systémom
znehodnocovali stavby, komu2. Čo pre Teba znamená „byť nikácie, siete, prípadne hroby
poslanec“? Naplnili sa Tvoje na cintoríne. Musím pochváliť
predstavy o práci v obec- našich občanov, že mnohí
nom “parlamente”?
výrub neurobia na čierno, ale
Byť poslancom je podľa mňa podajú žiadosť na Obecný
najmä o zodpovednosti a úrad.
ochote. Zodpovednosti za
rozhodnutia, ktoré sa musia 4. Plány a vízie do budúcaj v budúcnosti ukázať ako nosti. Čomu by si sa chcel
priechodné i dobré. Nepríjem- ako poslanec venovať a čo
nou stránkou veci v tom je fakt, presadiť?
že vyhovieť sa nedá všetkým. Človek, keď sa prejde s otNuž a ochota musí ísť s tým vorenými očami po Haliči,
poslancom akosi prirodzene. má možnosť vidieť viacero
Ing. Ján Neupauer Phd., Veď ma zvolili občania a pre nedostatkov, ktoré treba riešiť.
poslanec OZ, predseda nich sa snažím robiť rozhod- Či už je to oprava chodníkov,
komisie životného pros- nutia v súlade so zákonom a ciest, revitalizácia zelene na cetredia.
dobrou vôľou.
lom území obce, starostlivosť
o ihriská, všeobecná prezen1. Kde sa zrodila myšlienka 3. S akými problémami sa tácia obce, to všetko si zaslúži
... chcem byť poslanec?
stretávaš a čo všetko rieši našu pozornosť. Nuž a to je
V Haliči sa za posledné roky komisia životného prostre- výzva aj pre mňa ako poslantoho dosť udialo a zmenilo. dia?
ca, občana, spolupodieľať sa
Myslím, že k dobrému. Istým Za to obdobie, kedy som pre- na skvalitnení života v našej
spôsobom to bol dôvod, prečo bral funkciu predsedu komisie dedine.
som kandidoval, aby sme životného prostredia, sme
spoločnými silami udržali, čo riešili prevažne problémy s
Za odpovede ďakuje
máme a zveľaďovali obec aj vypiľovaním stromov. Jednaredakčná rada
naďalej. Na druhej strane to lo sa zväčša o stromy, ktoré
bola aj zvedavosť, čo taký po- boli staré a choré, svojou
slanec musí vykonávať a čím mohutnosťou nad povrchom

NOVOHRAD
Z NEBA
Knihu “Novohrad z neba”, ktorá
obsahuje fotografie miest a
obcí Novohradu si môžete
zakúpiť na Obecnom úrade v
Haliči. Cena knihy je 13.-€.
Obecný úrad
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POZVÁNKA NA BÚČOV...
Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám v tomto - pre slávnosti nezvyčajnom čase, aby som Vás poinformoval o pripravovanom
podujatí, ktoré by nám malo spríjemniť sviatočné chvíle. Haličské slávnosti, to nie je len jeden víkend v
roku. Ľudia, ktorí ich organizujú, nimi žijú po celý rok. Neustále sa snažia čo-to vylepšiť a priniesť niečo
nové a zaujímavé. Aj skladba celého programu slávností je robená tak, aby si tam každý našiel to svoje. Ku
slávnostiam, či po našom “búčovu”, neodmysliteľne patrí aj sprievodný program.
V minulosti na území obce sídlili až dve fabriky na súkno - Horná a Dolná, ktoré si pripisujú nejedno
prvenstvo - či už v zriadení prvej manifaktúry na súkno na Slovensku (1767), alebo použítím prvého
parného stroja v textilnej výrobe v celom Uhorsku (1832). Sme teda obec aj s textilnou tradíciou - a tu
mi dovoľte, milí čitatelia nášho občasníka, upriamiť Vašu pozornosť na pripravovanú výstavu pani Bc.
Ľubomíry Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou, pod názvom “ OD ĽANU PO PLÁTNO “, ktorú pre Vás
pripravujeme v rámci Haličských slávností.
Pani Ľubka sa tkaniu venuje už takmer tri desaťročia. Dalo by sa povedať, že sa stalo jej veľkou láskou.
Dnes patrí medzi známych remeselníkov. Tká, vystavuje, publikuje a šíri poctivé, skoro zabudnuté, ale
krásne remeslo našich starých mám do všetkých kútov našej vlasti. My sme ju pre Vás trocha vyspovedali.
Pani Ľubka prezraďte, prosím,
našim čitateľom: Vy a krosná...
bola to láska na prvý pohľad?
O láske na prvý pohľad sa nedá
hovoriť. S tkaním som sa síce stretávala od detstva, najprv u starej
mamy na lazoch nad Utekáčom,
ale to sme si tak akurát ako deti
spravili zo snovadiel kolotoč a
hrali sme sa. No a potom v mojej
rodnej Kotoške, čo je časť Kokavy nad Rimavicou, keď mama po
večeroch tkala, sme jej so sestrou
museli pomáhať, najmä pri navíjaní nití na krosná a neskôr sme
už aj tkali. Zo začiatku, to bola
hlavne nutnosť pomoci mame, nie
vždy mi to bolo po vôli, keď som
sa napríklad chystala na zábavu
a mama mi povedala, aby som
jej pomohla naberať do niteľníc
alebo brda. No a to som v tedy
netušila , že sa po čase ku tkaniu
vrátim ako ku záľube, ktorá ma
veľmi baví a obohacuje môj život.
Na tkanie treba asi dozrieť...

tkaní, tkám na starých drevených
krosnách, ktoré mám po starej
mame, využívam ručne pradený
ľan a vraciam sa k tradičným vzorom, ktoré boli na rôznych krojoch, utierkach, obrusoch. Tkám
rôzne bytové doplnky, prestierania, pokrovčoky, krojové košele
a rada si utkám aj niečo pekné na
oblečenie pre seba.

je mojou autorskou výstavou,
kde chcem nielen prezentovať
svoju tvorbu, ale v prvom rade
chcem návštevníkom priblížiť
celú postupnosť ručného spracovania ľanu. Priblížiť celú cestu
ľanového semiačka, ktoré sa od
zasiatia, vyrastenia, vyrosenia,
trepania, pradenia, snovania a
tkania, dostane až do hotového
výrobku. Moja výstava má aj
Priblížte nám, prosím, svoju edukatívny charakter, hlavne
Čo všetko tkáte, alebo čo všetko výstavu, nech vieme na čo sa pre deti a mladých ľudí. Budú
sa dá utkať?
môžeme tešiť.
mať možnosť sa na vlasné oči
Ja sa zameriavam na tradíciu v Výstava „Od ľanu po plátno“ presvedčiť o náročnosti celého

6

ZO ŽIVOTA OBCE
Ale áno, pravdaže, budú, a nielen to. Keďže moja výstava je
prezentačná, jej súčasťou budú aj
plánované vstupy s výkladom a
možnosťou opýtať sa na všetko,
čo návštevníkov bude zaujímať.
Už teraz sa teším na stretnutie s
nimi.

procesu, ktorým je potrebné
prejsť, kým sa dostaneme k
finálnemu výrobku, a o všetkej
práci, ktorá je pri tom potrebná.
Výstava pre tých skôr narodených
je o spomienkach, o pripomenutí si svojej mladosti, čias, keď
mnohé zo súčastí výstavy boli
súčasťou ich vlastného života.

tavovali?
Jáj, no áno… moja výstava bola
v Kokave nad Rimavicou, v Klenovci, v Tisovci, v Brezne, v Žiari
nad Hronom, ale naozaj sa musím
pochváliť, aj v Bratislave v Primaciálnom paláci na Dňoch majjstrov remeselnej výroby v roku
2015.

Toľko pani Ľubka, ktorej by som
sa rád, v mene všetkých organizátorov i návštevníkov, srdečne
poďakoval. Tešíme sa...
Na záver mi ešte dovoľte
pripomenúť, že HS budú v termíne 11 - 13. augusta 2017 a
výstava pani Ľ. Žilkovej “Od ľanu
po plátno”, na ktorú ste všetci
srdečne pozvaní, bude v sobotu
12. augusta vo veľkej sále KD.

Stále čakám, že sa pochválite, ale Budú si môcť návštevníci HS
vidím, že sa na to budem musieť aj prakticky vyskúšať ako tkali
opýtať. Kde všade ste už vys- naše staré mamy?

J. Linhart

Ako ďalej s hornou
súkenkou...
haličskej dominanty.
Čo
plánujete
ďalej
s
touto
nehnuteľnosťou?
Nehnuteľnosť plánujeme zrekonštruovať.
Historická budova bývalej hornej súkenky, následne základnej školy, neskôr závodu Tesla, je tak trochu spätá s každým
Haličanom, a preto si myslím, že jej ďalší
osud zaujíma mnohých z nás. Nie je pre
nikoho tajomstvom, že spomínaný objekt
vydražila spoločnosť KU-Bau, s. r. o., Halič.
Opýtala som sa konateľa spoločnosti, pána
Jaroslava Kubačku, aká je budúcnosť tejto

Máte stanovený nejaký časový harmonogram rekonštrukcie?
V druhej polovici r. 2018 je plánovaný
začiatok rekonštrukcie, ktorá by mala
trvať približne 2-3 roky.
Ako bude vyzerať finálna podoba?
Ubytovacie zariadenie by malo mať 2-3
hviezdičky a cca 20 štandardných izieb.
Keď sa zrekonštruoval zámok, tak sme
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Rok 2016 v PPZ
Súčasná spoločnosť nás núti
zamerať sa na problémy, ktoré
nám prináša každodenný život,
teda prítomnosť. Budúcnosť je
neistá. Isté je iba to, že všetci
raz skončíme svoju životnú púť.
Niekto skôr, iný neskôr. Na veku
nezáleží. O tom sa máme možnosť
presvedčiť v dnešnej zložitej a
ťažkej dobe denne. Pomoc sebe
a svojej rodine pri zabezpečení
slušného a dôstojného odchodu zo
života nám môže poskytnúť naše
Podporné pohrebné združenie č.
76 v Haliči, ktoré má v našej obci
viac ako 100-ročnú históriu.
Jeho členom sa môže stať každý
občan od 18 do 55 rokov. Výška
finančnej pomoci záleží od dĺžky
členstva v samotnom združení.
Od 1 do 5 rokov je to 145 eur,
po 15 rokoch členstva je to až
420 eur (jednorázovo). Ročný
členský príspevok je 15 eur.

Najvyšším orgánom v zmysle
stanov je členská schôdza, ktorá
sa koná raz ročne. Posledná sa
uskutočnila 26. 03. 2017. Pri bilancovaní roka 2016 sme zhodnotili aj stav členskej základne,
ktorá má v súčasnosti 358 fyzických osôb. So zármutkom sme si
spomenuli aj na siedmich členov,
ktorí už naše rady opustili. Podpora pozostalým bola vyplatená v
súčte vo výške 1995 eur (ešte pri
10 eurovom členskom príspevku).
Činnosť PPZ riadi a kontroluje výbor, ktorý zasadá pravidelne raz za štvrťrok. Vykonáva
kontrolu hospodárenia a výber
členských príspevkov. Pravidelne
sú kontrolované príjmové a výdavkové pokladničné doklady.
Našou povinnosťou je starať sa
aj o sústavný rast našej členskej
základne.
Máte možnosť stať sa jeho
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uverili, že sa bude v Haliči
rozvíjať turistický ruch.
Turisti si napríklad pochutia v Zbrojnici a ubytujú
sa možno nie na zámku,
ale práve v novovzniknutom zariadení. Sme radi,
že sme zachránili kultúrnu
pamiatku po významnom
šľachtickom rode Forgachovcov.
R. Padúchová
členom a pomôcť tak v ťažkej
chvíli sebe i rodine. Podrobné informácie Vám rada poskytne naša
pokladníčka, pani Kurčíková,
alebo ktorákoľvek iná členka
výboru. Želáme našim členom a
všetkým občanom veľa zdravia,
pohody a spokojnosti v rodinách i
v kruhu svojich najbližších.
výbor PPZ

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uz n e s e n i a
z 1. riadneho zasadnutia
OZ, konaného 12.1.2017
A/ ukladá:
1.
Komisii dopravy a
cestovného ruchu a stavebnej
komisii vypracovanie zásad
na prenájom parkovacích
miest a miest pre prenosné
garáže.
B/ berie na vedomie:
1.
Informácie kultúrnej
komisie, sociálno-zdravotnej
komisie, športovej, kultúrnej
a ekonomickej komisie.

2.
obce
3.
4.

Informácie starostu
o činnosti
Interpelácie poslancov
Podnety občanov

C/ schvaľuje:
1.
Dodatok k VZN č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce
2.
Voľbu hlavnej kontrolórky obce Ing. G. Fabiánovej
3.
Komunitný plán sociálnych služieb obce Halič na
obdobie rokov 2017-2022.

4.
Dodatok k nájomnej zmluve pre Agrotom
Tomášovce na zvýšenie
prenájmu pozemkov na dobu
5r. zo sumy 50 € na 70 €/ha.
5.
Odpredaj parc. č 853/4,
výmera 25 m2, k,ú. Halič,
kupujúcim Hanuska Ján, nar.
15.06.1983 a manž. Jana, nar.
4.4.1983, obaja bytom Halič,
23.januára 189/30 do bezpodielového spoluvlastníctva
za cenu stanovenú VZN Obce
Halič č. 2/2010, t.j. 18,00 €/
m2.
D/ Súhlasí:
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1.
S úhradou kúpnej ceny
za odpredávaný pozemok,
parc. č. 853/4 o výmere 25
m2 maximálne v troch splátkach, najneskôr do 1.12.2017.
V Haliči, dňa 12.1.2017
Zapísala: R. Padúchová
Overovatelia:
Mgr. Jozef Pročko
Miroslava Beňovská
Juraj Machava
starosta obce
Uznesenia
z 2. riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa
09.03.2017
Uznesenie č. 12/2017 zo
dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ Ing. Editu
Hujovú, pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu,
dočasne neprítomná Mgr.
Gálová
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 13/2017 zo
dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov
zápisnice Mgr. Igora Kokavca
a Mgr. Miroslavu Švihlovú
B/schvaľuje 1. Člena návrhovej komisie

dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
v Haliči
A/ Berie na vedomie –
1. záverečný účet obce Halič
Uznesenie č. 14/2017 zo
za rok 2016
dňa 09.03.2017
2. stanovisko hlavnej konObecné zastupiteľstvo
trolórky k záverečnému účtu
v Haliči
obce Halič za rok 2016
A/ berie na vedomie - inB/ Schvaľuje –
formáciu predsedu TJ Slovan
1. prebytok rozpočtu v sume
Halič o zverejnenej výzve na
174 947,29 € zistený podľa
predkladanie projektov na
ustanovania § 10 ods. 3 písm.
rekonštrukciu futbalových
a) a b) zákona č. 583/2004
ihrísk.
Z.z. o rozpočtových pravidB/ ukladá komisii športovej
lách územnej samosprávy
a ekonomickej prejednať
a o zmene a doplnení niekžiadosť predsedu TJ Slovan
torých zákonov v znení
Halič a o výsledku informovať neskorších predpisov, upposlancov na najbližšom zasa- ravený o:
daní OZ.
- nevyčerpané prostriedky zo
Hlasovanie: 9 za
ŠR v sume 17 163,26 €
Uznesenie bolo schválené.
- nevyčerpané prostriedky zo
					ŠR na rekonštrukciu telocvične
Uznesenie č. 15/2017 zo
budovy ZŠsMŠ v sume
dňa 09.03.2017
75 000,00 €
Obecné zastupiteľstvo
na tvorbu rezervného fondu
v Haliči
vo výške 76 204,59 €.
A/ schvaľuje :
2. výsledok hospodáre1. zásady na prenájom
nia za rok 2016 vo výške
vyhradeného parkovacieho
+107 439,91 €.
miesta v obci Halič
Hlasovanie: 9 za
2. zásady prenájmu pozemku
Uznesenie bolo schválené.
pod prenosnú, sklápaciu garáž
v obci Halič
Uznesenie č. 18/2017 zo
Hlasovanie: 8 za, zdržal sa
dňa 09.03.2017
Jaroslav Linhart
Obecné zastupiteľstvo
Uznesenie bolo schválené.
A/ schvaľuje činnosť Mater				
ského centra aj v ďalšom
Uznesenie č. 16/2017 zo
období
dňa 09.03.2017
B/ žiada predsedkyňu soObecné zastupiteľstvo
ciálno-zdravotnej komisie
v Haliči
Miroslavu Beňovskú, aby
A/ berie na vedomie vyhod- zistila všetky potrebné údaje
notenie rozpočtu Obce Halič
a podklady k ponechaniu, príza rok 2016.
padne premenovaniu priestoUznesenie bolo schválené.
rov vyčlenených pre matky
				
s deťmi.
Uznesenie č. 17/2017 zo
Hlasovanie: 9 za
JUDr. Přibyla
Hlasovanie: 8 za, dočasne
neprítomná Mgr. Gálová.
Uznesenie bolo schválené.

ZO ŽIVOTA OBCE
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 19/2017 zo
dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie:
1. informácie predsedov
komisií – školstva, detí
a mládeže, kultúrnej, ekonomickej, stavebnej, dopravnej a životného prostredia
2. žiadosť Ing. Tomana
o vypílenie stromov na obecnom pozemku pred jeho
rodinným domom na ul.
23.januára
3. berie na vedomie vzdanie
sa zastupujúceho predsedu
komisie dopravy, obchodu
a cestovného ruchu Jaroslava
Linharta
B/ schvaľuje:
1. bezplatný prenájom malej
sály hudobnej skupiny Návrat
(zastrešenou pod HOZ)

za podmienok určených starostom obce a stanovených
v zmluve v rozsahu max. 4
hodiny týždenne.
Hlasovanie: 9 za
2. bezplatný prenájom
Podzámockého námestia
a priľahlých pozemkov za
účelom organizovania akcie
Motorkáreň dňa 27.05.2017
v čase od 9,00 hod. do 18,00
hod
Hlasovanie: 9 za
C/ volí za predsedu komisie
dopravy, obchodu a cestovného ruchu poslanca Petra
Žigu
Hlasovanie: 7 za, zdržal sa
Linhart, neprítomný Mgr.
Pročko
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 20/2017 zo
dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
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A/ ukladá zabezpečiť vykonanie kontroly počtu psov na
území obce Halič a porovnanie
s prijatými daňami za psov.
Hlasovanie:
4 za – Mgr. Švihlová, Mgr.
Gálová, JUDr. Přibyl, Beňovská
2 proti – Mgr. Kokavec, Ing.
Neupauer
2 sa zdržali – Žigo, Linhart
1 neprítomný – Mgr. Pročko
Uznesenie nebolo schválené.
Uznesenie č. 21/2017 zo
dňa 09.03.2017
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje plat starostu
zvýšený o 13,25 %, t.j.
v sume 2 046,00 €.
Uznesenie bolo schválené.
V Haliči, dňa 09.03.2017
Zapísala:
Ing. Hujová
Overovatelia: Mgr. Kokavec
		
Mgr. Švihlová

Revitalizácia zámockého parku

Ďalšou etapou rekonštrukcie
zámku a jeho okolia je revitalizácia zámockého parku.
Z histórie vieme, že k zámku
neodmysliteľne patril aj anglický
lesopark s krásnym jazierkom,
ktorý slúžil aj na člnkovanie, kúpanie či zimné korčuľovanie.
V čom teda hlavne spočíva samotná revitalizácia zámockého
parku?
Revitalizácia spočíva v úprave
komunikačných trás, rybníka
a v bežnej sezónnej údržbe,
ktorá súvisí s príchodom jari.
Pri revitalizácii parku budeme
spolupracovať nielen s odborníkmi na krajinotvorbu, ale aj s
príslušným pamiatkovým úradom. Na dobových fotografiách

Haličanov?
Park bude po úpravách slúžiť
všetkým
obyvateľom
aj
návštevníkov obce.
Vzhľadom na to, že park bude
Rybník je v súčasnosti dosť miestom oddychu a relaxácie
zanedbaný, aká bude jeho tvár nielen pre verejnosť, ale zároveň
v budúcnosti?
pre hostí zámockého hotela GaliPo revitalizácii rybníka je nap- cia Nueva, režim návštev zálánované jeho využitie na mockého parku budú upravovať
člnkovanie,
rybárčenie,
kú- otváracie hodiny a návštevný popanie a v zimných mesiacoch aj riadok parku.
korčuľovanie.
Počas jeho obnovy budeme klásť Na otázky odpovedala PhDr.
dôraz samozrejme na zachovanie Regína
Vidová,
projektová
charakteru a podoby rybníka z manažérka obnovy a prestavby
minulosti.
zámku v Haliči.
je zachytený aj domček pre porybného a jeho
rodinu, ktorý sa staral výlučne o
úpravu a čistotu rybníka.

Bude obnovený park prístupný
aj za účelom prechádzok pre

R. Padúchová
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Výborný jarný šalát
s medvedím
cesnakom

Suroviny: 3 ks varené vajce,
150g medvedieho cesnaku, 200g
čerstvej uhorky, 3 PL bieleho
jogurtu
Vajcia nakrájame na tenké plátky,
uhorky na malé kocky a medvedí
cesnak nadrobno. Všetko spolu
zmiešame, osolíme a okoreníme.

Rybník počas revitalizácie fotil Matej Ďurica

Podľa chuti sa môžu pridať tiež
paradajky, kukurica, pór, alebo
paprika.

Výpis z evidencie obyvateľov:
Prihlásení: 37
Odhlásení: 11
Počet sobášov: 2
Narodili sa: Teo, Nela, Leonard, Ema Mária, Sára, Benjamín, Dominik, Alex
Umreli: Anna Pavlovičová, Anna Košková, Amália Tomanová, Zlata Horváthová, Zlata Žigová, Mária
Barcajová, Jozef Martinka
Počet trvalo prihlásených obyvateľov obce Halič k 31.3.2017 je 1626.

Haličania, žijúci dlhodobo v zahraničí
Dnes s „ Pražáčkou“ Dadou
Bezekovou

za ten čas zvykla, a celkom som
sa tu zabývala.

podujatie - stále je z čoho vyberat..

1. Čo ťa presvedčilo odcestovať
do Čiech a ako dlho tam už
pôsobíš?

2. Prečo si si vybrala práve
Prahu?

3. Čo by si odporúčala ľuďom,
ktorí sa práve rozhodujú odísť
za prácou do Prahy.

Do Čiech som odišla za prácou,
kedže situácia na Slovensku
nebola v tom čase “ružová”.
Žijem tu už pomaly 14 rokov a
hoci sa situácia na Slovensku
trochu zlepšila, na Prahu som si

Praha je nádherné mesto, ktoré
žije vo dne-v noci. Stále je
čo obdivovať. Je tu množstvo
všemožných aktivít, kultúra,
príroda - parky - výhľady. Či už
chce ísť človek do prírody, za
pamiatkami, alebo na kultúrne

...aby si kúpili “ jízdenky” a nejazdili na čierno :-)
R. Padúchová

ZO ŽIVOTA OBCE
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KULTÚRA

8. fašiangové pochovávanie basy

Originálne masky, heligónky,
veselý spev... to boli spoločné
znaky tradičného fašiangového
sprievodu, ktorý odštartoval
tohtoročné pochovávanie basy.
Sprievod svojimi vinšami pozdravil miestnych prevádzkovateľov
pohostinstiev: Janku Paľagovú –
Tesko, Adrianu Ľalíkovú – Fresh,
Hostinec pod Gaštanom a pizzériu
Zbrojnica. Vinšovníkov všade
čakalo fašiangové prekvapenie vo
forme pohostenia.
Po príchode do kultúrneho domu
boli vyhodnotené najkrajšie
fašiangové masky, ktoré boli vzápätí odmenené.
Kultúrny program zahájili svojimi tančekmi deti zo Základnej

školy, nasledovali ľudové vinše a
pranostiky.
Ľudovými pesničkami nás pozdravili aj ženy zo spevokolu Denného centra pre seniorov. Spevácky súbor Ozvena z Lučenca
pridal do vienka tematické jarné
piesne.
Potom sa taktovky ujala hudobno-spevácka skupina Haličan,
keď so svojim úsmevným hudobným pásmom pochovala basu.
Nasledovali pesničky na želanie
okolo
jednotlivých
stolov
fašiangových hostí. Každému
Haličan zahral tú „jeho obľúbenú“.
Všetci sme sa tešili na žrebovanie
tomboly s cenami, ktoré venovali:
Anna Chrapánová, Marek Melich-

odťahová služba, Zbrojnica s.r.o,
Hostinec pod Gaštanom, kultúrna
komisia a Denné centrum pre seniorov.
Hlavnú cenu: balíček mäsových
špecialít – venovala p. Štefánia
Linhartová. Dodatočne chceme
všetkým sponzorom veľmi pekne
poďakovať.
Pri
pečených
klobáskach,
pampúšikoch a pagáčikoch od
žien z Denného centra a skvelom
vínku pokračovala zábava pri diskotéke DJa Dana do neskorých
nočných hodín.

Keď sa povie karneval, v
hlavách mnohých z nás
skrsne predstava farieb.
Farby a originálne masky
preto nechýbali ani na
tohtoročnom detskom
karnevale a že to boli
masky naozaj parádne,
o tom nemôže byť ani
pochýb. Princezien, bojovníkov či zvieratiek tu bolo
od výmyslu sveta, dokonca
sa medzi maskami našiel
aj pravý slovenský bača a
nechýbali ani rozprávkové
postavičky ako Nemo a
Mimoň. Rodičia si dali
na vytváraní masiek pre
svoje deti naozaj záležať, a
tak bolo pre porotu veľmi
ťažké vybrať najkrajšie
z nich. Preto sa organizátori rozhodli oceniť každú
masku nejakou drobnosťou

z čarovného vreca. Karnevalové poobedie bolo vskutku také, ako sa na dobrý
detský karneval patrí. Bolo
plné smiechu, tanca a hier,
do ktorých sa zapojili aj
rodičia. Spoločnosť deťom
robila tiež veselá trojica v
zložení Šaška, Šaško a Pipi

Dlhá Pančucha.
Na záver dodám len toľko,
že sa už neviem dočkať
toho ďalšieho karnevalu,
nakoľko verím, že bude
minimálne taký veselý, ako
bol ten tohtoročný.

DETSKÁ KARNEVALOVÁ PARÁDA

R.P.

Z. Svoreňová

Aktuality zo ZŠ z MŠ

JAR JE UŽ TU!
Opäť je tu jar. Príroda
sa prebúdza, rodia sa
mláďatká, kvitnú kvety a
my môžeme s deťmi po dlhej zime vybehnúť von a
tešiť sa z pekného jarného
počasia. Vráťme sa trochu
dozadu a zaspomínajme
si, ako sme prežili január a
február v našej materskej
škole. V januári nám ,,Perinbaba“ prikryla svet bielou
perinou, a tak sme si na
školskom dvore užili hry v
snehu. Prechádzkami sme
poznávali zasnežené ulice
našej obce, postavili sme
snehuliaka, guľovali sme sa,
odtláčali sme stopy do snehu
a nezabudli sme si vytvoriť
ani anjelov. Sledovali sme
zimnú prírodu a prikrmovali sme vtáčiky. Vo februári
sme mali v našej škôlke karneval. Deti, prezlečené za
rôzne masky, sa zabávali,
tancovali, súťažili, ale si aj
zamaškrtili na dobrotách.
Po karnevale sme mali jarné
prázdniny, počas ktorých
sme oddychovali a pripravovali sa na nové zážitky.
Skončili sa nielen jarné
prázdniny, ale aj fašiangy,
ktorými nám začal pôst
pred veľkonočnými sviatkami. V marci navštívime
s deťmi obecnú knižnicu,
kde budeme poznávať nové
pekné knihy. Pani Veselovská určite pripraví pre
deti pestrý program, ktorý
ich vždy zaujme a za ktorý
sme jej vďační. Jar nám
prináša nové témy a úlohy,
ktoré budeme plniť. Čaká
nás poznávanie histórie
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nášho okolia,
popasujeme
sa aj s úlohami ako čísla
a
vzťahy.
Po m o c o u
športového
náčinia si v
triede aj na
školskom
d v o r e
zacvičíme a
premôžeme
tak jarnú únavu. Budeme
poznávať
ročné obdobie
jar, rastliny,
zasadíme
semienko
a
budeme
pozorovať
ako
rastie. Budeme
rozlišovať
d o m á c e
zvieratá
a
rozpoznávať
mláďatká
vybraných
domácich zvierat.
Týmito
úlohami
sa
presunieme k mesiacu apríl a
budeme čakať na príchod chlapcom bohatú nádielku.
veľkonočných sviatkov. Deti 					
si budú maľovať vajíčka,
p.uč. Silvia Chebeňová
hovoriť rečňovanky a budú
poznávať tradície Veľkej
noci.
Touto formou by vám kolektív pani učiteliek z materskej školy rád poprial pekné
prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám veľa vody a
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DEŇ VODY

Prvý Svetový deň vody sa
uskutočnil 22.3.1993 a odvtedy je jeho cieľom neustále
pripomínanie dôležitosti a
významu vody a motivovanie
ľudí k jej ochrane a šetreniu.
Voda je najrozšírenejšou a
najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi
nebol možný.

kolobeh vody
v prírode a
aké dôležité je
neznečisťovať
vodné zdroje.
Spoločne sme
si pripomenuli
význam vody
pre život na
našej Zemi, jej
nevyhnutnosť
Ako prebehol u nás?
pre
človeka,
Už aj tí najmladší žiaci 1.stupňa rastliny
a
vedia, aká dôležitá je voda pre živočíchy.
život človeka. Jej význam si Počas
dňa
počas Svetového dňa vody si
štvrtáčka
pripomenuli nielen na hodine Kristínka Belková zo 4.A triedy o vode a nakreslili, ako sa
prírodovedy, ale aj na iných vymyslela vlastný príbeh „O máme, my ľudia správať, aby
vyučovacích hodinách. For- Kvapke cestovateľke“.
sme mali pitnej vody dostatok
mou prezentácie s názvom:
i v budúcnosti. DEŇ VODY
„Príbeh Kvapky a Kvapka“ a
Žiaci v skupinkách vypraco- si pripomenuli i žiaci 5. a 6.
následnou besedou s p. Gu- vali krásne projekty, ktoré si u- ročníka.
baniovou z Poradne zdravia v mestnili na nástenku. Na záver
Lučenci si zopakovali, čo je to si zaspievali niekoľko piesní
Mgr. Bernátová Monika

Deň učiteľov na Základnej škole
s materskou školou v Haliči

INZERCIA
“Základná škola s materskou
školou Halič ponúka záujemcom do nájmu voľný školský
byt. Jedná sa o dvojizbový
prízemný byt s celkovou
výmerou 66,92m2 v zadnej
časti budovy so samostatným
vchodom. Byt má podružné
meranie elektrickej energie a
zemného plynu (samostatné
kúrenie). Výška nájomného v
zmysle platných predpisov.”
Záujemcovia kontaktujte
riaditeľstvo školy na č.t.:
4392357, prípadne osobne.

Aktuality zo ZŠ z MŠ
Deň učiteľov sa oslavuje v
deň narodenia pedagóga Jána
Ámosa Komenského, učiteľa
národov. Sviatok je oslavou
práce všetkých pedagogických
pracovníkov, ktorých práca je

poslaním a zaslúžia si za svoje
znalosti, trpezlivosť a obetu úctu
a poďakovanie.
Žiaci štvrtého, piateho a šiesteho
ročníka si pri tejto príležitosti
pripravili pod vedením pani
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učiteľky Gálovej a Inkluzívneho
tímu, krátky program. Oblečení
ako postavy filozofov z gréckych
čias, vyjadrili myšlienky úcty,
vďaky a usilovnej práce všetkým
učiteľom.

Šibi – ribi
K symbolom Veľkej noci
určite patrí aj poriadny
prútený korbáč mladého
šibača. Hoci je šibanie
rozšírené hlavne na západnom
Slovensku aj stredoslovenský
veľkonočný „kúpač“ takúto
pomôcku rád použije.

Upliesť ozajstný korbáč z ôsmich prútov sme si skúsili na
krúžku Domáci majster. Piataci
a šiestaci zistili, že pri tom nie
je potrebná len zručnosť ale
aj dosť veľká sila, a tak im pri
pletení pomohli starší deviataci. Domov teda odchádzal

každý s vlastnoručne
upleteným korbáčom, ktorý,
dúfajme, ozdobia dievčatá
peknými stužkami.
Mgr. Ľuboslav Galád
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Otvorili sme novú turistickú sezónu

Jar nám zaklopala na
dvere, vstúpila, a s ňou, pre
nás-turistov, aj nová sezóna
2017.
V poslednom čísle
Haličských zvestí som písal
o poslednej akcii, ktorá na
nás ešte čakala v r. 2016.
Bol to vianočný pochod,
ktorý každoročne organizujeme na druhá sviatok
vianočný 26.12. Už tradične
sme sa zišli ráno o 8,00 na
Podzámockom
námestí.
Obecným autobusom sme
sa vyviezli na Budinské
lazy a odtiaľ sme nastúpili
na trasu. Hneď od začiatku
pochodu panovala výborná
nálada. Cesta nám ubiehala jedna radosť. Na vrchol
Braliec sme dorazili okolo
10. hodiny. Zišlo sa nás tam
15 turistov. Veľmi dobre
padla takáto prechádzka po
všetkých tých vianočných
dobrotách. Na vrchole sme
si už tradične poopekali
slaninku, klobásku, ochutnali rôzne vianočné dobroty. Oddýchli sme si a potom
sme sa vybrali domov do
Haliče. Domov sme dorazili
ešte za svetla. Toho roku sa
nám našťastie nič nestalo,
žiaden úraz. Rozchádzali
sme sa s dobrými pocitmi z
vydarenej akcie.
Vianočné sviatky znamenajú aj viac dní pracovného
pokoja. Dňa 6. januára sme
sa zúčastnili už tradičného
trojkráľového
pochodu
na Prievratok. Tento pochod
organizuje
KST
Lampáš Lučenec. Pochod

má niekoľkoročnú tradíciu.
Účasť bola vynikajúca. Vlakom z Lučenca sme sa dopravili do Mýtnej, kde sa
pochod začal. Počasie nám
vyšlo, aj keď spočiatku sa
tak nezdalo. Zo začiatku nás
totiž sprevádzala hmla. Tá
sa časom zdvihla a hneď
sa nám zlepšila nálada. Na
vrchole Prievratku sme
sa postretali starí známi z
rôznych turistických akcií.
Porozprávali sme sa, oddýchli sme si, dohodli sme sa
na ktorých akciách sa znova stretneme. S niektorými
našimi priateľmi sme sa
nevideli už dlhšiu dobu. Pochod sme ukončili skupinovou vrcholovou fotografiou
a vybrali sme sa naspäť
do obce Mýtna. Cestou sme
postretali množstvo opozdilcov, ktorí sa vydali na cestu
hore, keď my sme sa už vracali.
Ďalší pochod, na ktorý
sme sa chystali bol výstup na Striebornú. Pochod
patrí tiež k tradičným. Organizuje ho už niekoľko rokov KST Cinobaňa. V rámci
okresu tento pochod patrí
k najnavštevovanejším. V
minulosti sme napočítali
vyše 200 účastníkov. Je to
aj tým, že sa jedná o hviezdicový pochod, to znamená,
že sa štartuje z viacerých
miest a zraz je na vrchole
Strieborná. Aj napriek tomu,
že sme sa na tento pochod
tešili a pripravovali, rôzne
rodinné záležitosti nám
neumožnili sa ho zúčastniť.

Škoda.
Nastúpila jar a my sme
zorganizovali pochod s názvom Jarný kľúč. Pochod
každoročne organizujeme
na najbližšiu sobotu k prvému jarnému dňu. Tento rok
to vyšlo na 18. marca. Je to
pochod, ktorým oficiálne otvárame novú jarnú sezónu.
Celý týždeň pred akciou sme
so záujmom sledovali dlhodobú predpoveď počasia
na sobotu 18. marca. Meteorológovia nás celý týždeň
vôbec netešili. Predpovedali
zamračené, daždivé počasie
a bohužiaľ, predpoveď im
vyšla.
Aj napriek tomu sme sa
ráno o 6,45 hod. zišli trinásti. O akcii sme informovali
v predchádzajúcom čísle
haličských zvestí a týždeň
pred akciou aj prostredníctvom obecného rozhlasu. Chápem, že niektorých
záujemcov odradilo nepriaznivé počasie a z Haliče
sme sa pochodu zúčastnili
až dvaja. No napriek tomu,
sme sa ráno o 7,00 hod. vydali spojovým autobusom do
Ľuboreče, kde sme pochod
začali. Trasa pochodu bola
tradičná. Z Ľuboreče popod
Tatárske pivnice na Lysec.
Z Lysca do Haliče je možno
dostať sa viacerými spôsobmi. Tradične chodíme
popri Lentrvorskom mlyne,
do Pražského mlyna, Prahy, Lupoče a do Haliče. V
poslednom období sa však
boríme s problémom, ktorý

ŠPORT
nás už dlhšiu dobu
sužuje.
Trasa
/
červená
značka/
totiž z Pražského
mlyna vedie cez
poľnohospodársky
objekt v Prahe. Trasa vedie cez oplôtok,
v ktorom majiteľ
drží býky. Prechod
cez tento oplôtok je
riskantný. Z toho
dôvodu sme vlani
zmenili trasu do
Lentvory, Políchna
a do Haliče. V minulosti sme cez
tento oplôtok chodili bežne. Samozrejme sme zakaždým
chovateľovi oznámili termín prechodu. Od vlani sa
situácia zmenila. Chovateľ
totiž do tohto oplôtku umiestnil ďalších nových
býkov, medzi nimi plemenné, ktoré sú agresívnejšie,
hlavne keď sú vo väčšej
skupine. V závislosti na tejto skutočnosti a vplyvom
počasia sme sa rozhodli, že
zostúpime k Lentvorskému
mlynu a odtiaľ do Ľuboreče
a z Ľuboreče spojovým autobusom do Haliče. Ako som
spomínal,
meteorológom
predpoveď vyšla.
Zo začiatku sme si hovorili, že je ešte celkom dobre, síce pod mrakom, ale
neprší. Tento optimizmus
nám dlho nevydržal. Už pri
prechode popod Tataráske
pivnice začalo pršať. Pršalo
celou cestou na vrchol Lysca. Okrem toho sa rozfúkal
studený vietor. Takže z
obligátneho opekania klobások a slaninky nebolo nič.

Dážď nás sprevádzal až do
Lentvorského mlyna. Pomaly ustal a mierne sa potrhali
oblaky. Traja naši turisti sa
rozhodli, že to predsa len
skúsia cez Prahu a Lupoč.
Prechod popri býkoch sa podaril bez problémov. My ostatní sme išli do Ľuboreče a
odtiaľ do Haliče autobusom.
Všetci sme sa šťastne stretli doma v Haliči. Aj napriek
tomu, že nás väčšinu trasy
kropil výdatný dážď a fúkal
nepríjemný studený vietor,
nikto nepremokol ani neprechladol. Treba si uvedomiť,
že turistika sa nerobí len za
krásneho slnečného počasia.
Všeobecne vládne názor,
že neexistuje zlé počasie,
ale exituje zle pripravený a
oblečený turista.
Pomaly už pripravujeme ďalšie perné akcie.
Najbližšie to bude prechod
hrebeňom Poľany, Haličská
stovka, Dvadsaťpäťka a
v lete detský turistický
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tábor. O všetkých týchto
najbližších akciách budeme
včas informovať.
Detský turistický tábor
máme predbežne dojednaný
v Slovenskom raji, v termíne
od 10.-14. júla. Podrobnosti
včas zverejníme.
V závere mi dovoľte,
aby som sa poďakoval
všetkým, ktorí sa našich akcií zúčastňujú a samozrejme
tým, ktorí nám pri organizovaní našich akcií nezištne
pomáhajú.
Želám vám veľa zdravia a
pevný krok.
Pavel Jonáš
predseda KST
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1. ročník hokejového turnaja
o pohár starostu obce Halič.
Haličský hokejový klub sa po
vzore hokejových nadšencov z
okolitých obci už dlho pohrával
s myšlienkou založenia tradície
nášho „Haličského“ hokejového turnaja. Jeho prvý ročník
s názvom „O pohár starostu
obce Halič“ sa nám podarilo
zorganizovať dňa 17. 11. 2016.
Na turnaji sa zúčastnili
mužstvá Old Boys (Lučenec),
Kalinovo, KLC (Lučenec) a
naše mužstvo ako organizátor turnaja. Všetky zúčastnené
mužstvá sa pravidelne stretávajú na rôznych hokejových
akciách už niekoľko rokov, čo
zaručovalo zdravú mieru rivality, ale zároveň aj ducha fair
play a priateľskú atmosféru.
Napriek enormnej snahe a
novým „rezprezentačným“ dresom naši chlapci tentokrát na
svojich súperov nestačili a obsadili štvrté miesto. Treba však
podotknúť, že v niektorých zápasoch sa museli popasovať
aj s hráčmi z profesionálneho
prostredia. Ani to im však nezobralo chuť z hry. Naopak, o
to viac sa snažili dokázať, že
aj amatéri môžu byť takýmto
hráčom dôstojným súperom.
Na treťom mieste sa umiestnilo
mužstvo OldBoys a na druhom
mieste mužstvo KLC. Pohár
starostu obce Halič pozdvihli
nad hlavu hráči z Kalinova.
Vyhodnotenie turnaja a ocenenie mužstiev a jednotlivcov
sa uskutočnilo v malej sále
kultúrneho domu v Haliči.
Všetkých účastníkov privítal

náš pán starosta Juraj Machava, ktorý následne turnaj
vyhodnotil a odovzdal ceny.
Turnaj
hodnotíme
celkovo ako úspešný. Splnil svoj
základný účel, ktorým je najmä
priateľské
stretnutie
nadšencov a fanúšikov tejto krásnej, národnej, hry z
okolitých obcí, potešenie ich
športových sŕdc a dobrý pocit
z prípadného úspechu. Ako
osobitné ocenenie vnímane
pochvalu a slová vďaky od
najstaršieho účastníka turnaja a bývalého hokejového
trénera, pána Miroslava Barcaja. Po vyhodnotení turnaja
sme pre účastníkov pripravili
večeru a následne sa tak, ako
po každom športovom zápolení, začala vášnivá debata
medzi hráčmi, rozhodcami a
organizátormi. Spolu s pánom
starostom obce sme sa zhodli,

že z turnaja sa stane tradícia.
Na záver by sme radi
poďakovali sponzorom, bez
ktorých
by
uskutočnenie
takéhoto
podujatia
bolo
nemysliteľné. Veľká vďaka
patrí obci Halič, spoločnosti
IMET, a.s., spoločnosti SVOMA,
s.r.o., spoločnosti LESTOM,
s.r.o., spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o., spoločnosti S-Automation, s. r. o. a všetkým
tým, ktorí priložili pomocnú
ruku k vzniku tejto tradície.
HK HALIČ
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Hokejový turnaj v Málinci
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Dňa 21. 01. 2017 sa HK Halič na základe pozvania zúčastnil 1. ročníka
hokejového turnaja pod holým nebom (WINTER CLASSIC) v areáli ZŠ Málinec
na prírodnej zmenšenej ľadovej ploche. Turnaj usporiadala pod záštitou
starostu obec Málinec pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce.
Účastníci turnaja:
1.
Málinec - hokejový výber obce
2.
Breznička – hokejový výber obce
3.
HK Halič – hokejový výber obce
HK Halič v prvom zápase s Málincom potvrdil rolu favorita turnaja, viedol
celý zápas a nakoniec zvíťazili o päť gólov.
Druhý zápas s Brezničkou bol pre HK Halič ťažší, pretože v úvode ikasoval dva góly. Po 1. tretine sa ale znovu vrátil k svojej taktickej hre a
podarilo sa mu vyrovnať a nakoniec zvíťazil trojgólovým rozdielom.
Posledný zápas odohral domáci Málinec s Brezničkou. Po vyrovnanom
priebehu, keď sa súperi vo vedení striedali, strhla v závere víťazstvo
na svoju stranu Breznička.
Počas celého turnaja bola aj vďaka divákom príjemná atmosféra,
výborné počasie a všetci zúčastnení odchádzali domov s nezabudnuteľnými
zážitkami a spomienkami na prírodný hokej pod holým nebom.
Výsledky vzájomných zápasov:
Málinec – HK Halič
5:10
HK Halič – Breznička 7:4
Málinec – Breznička
4:5

Výsledné poradie:
1. HK Halič
2. Breznička
3. Málinec

HK Halič
Ing. M. Garaj
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Vianočný turnaj v minifutbale
Už sa stalo tradíciou, že počas Vianoc sa v telocvični ZŠ Halič koná turnaj v minifutbale. I keď situácia s veľkým futbalom v Haliči nie je momentálne lichotivá, turnaja sa už pravidelne zúčastňujú
ako mladí, tak i starší bývalí futbalisti, ktorí len nedávno obliekali dres Slovana Halič. I keď im
pribudlo zopár rôčkov, na umení a chuti zahrať si futbal nič nestratili. Možno len rýchlosť, ale tú
naopak nahradili rozumom a skúsenosťou. Preto bola niekedy radosť pozerať sa na prihrávky a
narážačky, ktoré uskutočňovali počas jednotlivých zápasov. Nič nestratili zo svojho kumštu a poniektorí by smelo mohli ešte hrať i aktívne a pomôcť tak Haličskému futbalu. To, že futbal v Haliči
nie je na tom celkom dobre dokazuje i umiestnenie v tomto turnaji.
Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev:
1. Gaštan: J.Žigo, T.Kurčík, M.Lukáč, J.Hámorník, J.Borovec
2. Telka: P.Belko, J.Belko, V.Rehanek, P.Sabo, P.Stelnik
3. Stará Halič: M.Nosáľ, A. Beľa, M.Matuška, L.Kišvince, M.Schmidt, L.Adam
4. Halič A1: A.Kička, P.Stupár, A.Váradi, D.Gálik, J.Berky
5. Halič dor.: R.Koristek, M.Stanko, L.Gergišák, P.Kajtor, M.Kajtor
6. Halič A2: J.Paľaga, S.Gonda, M.Pročko, P.Mikuš, M.Kajtor
Hralo sa v dvoch skupinách A-B. Každý s každým 2x5 min. Prvý dvaja z každej skupiny postúpili
do finálovej skupiny.
Skupina A: Po vylosovaní: Halič A2, Dorast Halič, Halič A1
Postúpili: Halič A2 a Halič A1
Skupina B: Po vylosovaní: St.Halič, Gaštan, Telka
Postúpili: St.Halič, Gaštan
Jednotlivé výsledky turnaja: 1.miesto Gaštan počet bodov 7
				
2.miesto St.Halič počet bodov 6
				
3.miesto Halič A2 počet bodov 2
				
4.miesto Halič A1 počet bodov 1
Š. Žingor

Majstrovstvá SR vzduchové zbrane
Šaľa 24. – 26. 2. 2017
V dňoch 24. – 26. 2. 2017 sa v Šali
konali Majstrovstvá SR v streľbe zo
vzduchových zbraní.
Do týchto bojov sa nominovala aj
naša strelkyňa – kadetka Michaela
Sláviková, členka ŠSK Kriváň a
žiačka Strednej zdravotníckej školy
Lučenec. Prezentovala sa veľmi
výborným výkonom 370 kruhov do
základu, čo je jej osobné zlepšenie o
5 kruhov. Na desatinné hodnotenie
strelila 386,1 kruhu, čo je jej maximum, ktoré dosiahla v streľbe tejto

disciplíny.
Obsadila 8. miesto. Je dobré, že
forma gradovala práve na M-SR, aj
keď sme museli zvládnuť streľbu
na elektronické terče, na ktoré sme
počas celej sezóny nemali možnosť
strieľať. Miška to zvládla bravúrne
a už sa môže pripravovať na guľovú
sezónu.
Záchenský Pavel
tréner
článok prevzatý z portálu
http://diabolka.sk/
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TJ Slovan Halič
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Dňa 11. 01. 2017 sa pre TJ začala zimná príprava pod vedením trénera P. Žiga. Mužstvo trénuje 2-krát v
týždni. V rámci zimnej prípravy sme sa zúčastnili zimného pohára, v ktorom na naše družstvo čakali štyri
zápasy. Dostali sme sa do skupiny „B“ spolu s družstvami Klub ŠK L+M AQUA Rapovce, TJ Sklotatran Poltár, 1. FK Buzitka (A) a TJ Slovan Tomášovce. Mužstvo tieto zápasy odohralo s nasledovnými výsledkami:
TJ Slovan Halič - TJ Slovan Tomášovce
0:9
1. FK Buzitka (A) - TJ Slovan Halič		
6:4
TJ Slovan Halič - TJ Sklotatran Poltár		
2:2
Klub ŠK L+M AQUA Rapovce - TJ Slovan Halič 2 : 2
S dvomi bodmi sa umiestnilo na 4 nepostupovej priečke.
Mužstvo odohralo ešte jeden prípravný zápas proti Zvolenskej Slatine, ktorý sa odohral v Lučenci na
umelej tráve s výsledkom Halič - Zvolenská Slatina 2:4.
Pred začiatkom jarnej časti sme náš káder posilnili o hráčov: Franek z Boľkoviec, Novotný, Stupár z
Tomášoviec, Nociar a Schvantner z Lučenca a zároveň sme sa rozlúčili s hráčmi Bárta – Bernolákovo,
Šúrik - Tomášovce, Balok - Veľké Dravce. Všetkým hráčom prajeme veľa úspechov v nových kluboch.
Do boja o záchranu v jarnej časti nastúpime v zložení:
Brankári : P. Mikuš, T. Mikuš
Obrancovia : J. Paľaga, J. Borovec, R. Nociar, P. Matuška, M. Schvantner, M. Líška, M. Tušim
Záložníci: D. Gálik, R. Kováč, I. Slovák, S. Nociar, A. Juhás, P. Stupár, A. Kička, F. Lauko
Útočníci: A. Várady, L. Turek, R. Novotný, M. Pročko, O. Franek.
RR

Zoznam jarných zápasov TJ Slovan Halič „
“A”
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo

25.03.2017 o 15:00 hod. Halič-Kokava B
02.04.2017 o 15:30 hod. Stará Halič-Halič
09.04.2017 o 15:30 hod. Halič-Mýtna
16.04.2017 o 16:00 hod. Cinobaňa-Halič
23.04.2017 o 16:00 hod. Halič-Buzitka
30.04.2017 o 16:00 hod. Vidiná-Halič
07.05.2017 o 16:30 hod. Halič-Uhorské

21. kolo
Halič
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

14.05.2017 o 16:30 hod. Hrnčiarske Zalužany21.05.2017 o 17:00 hod. Halič-Lovinobaňa
28.05.2017 o 17:00 hod. Podrečany-Halič
04.06.2017 o 17:00 hod. Halič-Rapovce
11.06.2017 o 17:00 hod. Biskupice-Halič
18.06.2017 o 17:30 hod. Halič-Boľkovce

Zoznam jarných zápasov TJ Slovan Halič
“dorast”
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

08.04.2017 o 14:00 hod. Halič-Podrečany
15.04.2017 o 14:00 hod. Halič-Divín
22.04.2017 o 14:00 hod. Rapovce-Halič
29.04.2017 o 14:00 hod. Podrečany-Halič
06.05.2017 o 14:00 hod. Divín-Halič

15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

13.05.2017 o 14:00 hod. Halič-Rapovce
20.05.2017 o 14:00 hod. Podrečany-Halič
27.05.2017 o 14:00 hod. Divín-Halič
03.06.2017 o 14:00 hod. Halič-Rapovce
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Zoznam jarných zápasov TJ Slovan Halič
„“žiaci”
11. kolo
12. kolo
13. kolo
Halič
14. kolo
15. kolo
16. kolo

08.04.2017 o 11:00 hod. Rapovce-Halič
15.04.2017 o 11:00 hod. Halič-Boľkovce
22.04.2017 o 11:00 hod. Veľká nad Ipľom29.04.2017 o 16:00 hod. Halič-Santrio Láza
06.05.2017 o 16:00 hod. Halič-Biskupice
13.05.2017 o 16:00 hod. Halič-Buzitka

17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
Ipľom
21. kolo

20.05.2017 o 16:30 hod. Uhorské-Halič
27.05.2017 o 16:30 hod. Halič-Rapovce
03.06.2017 o 17:00 hod. Boľkovce-Halič
10.06.2017 o 17:00 hod. Halič-Veľká nad
17.06.2017 o 11:00 hod. Santrio Láza-Halič

Rozlúčka so zimnou sezónou
V uplynulých dňoch sa počasie
výrazne oteplilo a vytiahlo ľudí
do svojich záhrad a na priedomia. Po snehu a ľade nezostalo
ani stopy. Napriek tomu posledná marcová sobota patrila
najrýchlejšiemu kolektívnemu
zimnému športu na svete –
hokeju.
Hokejový klub - HK Halič v
spolupráci s obcou Halič zorganizovali na Zimnom štadióne
v Lučenci rozlúčku so zimnou
sezónou. Toto podujatie prebiehalo od 17:00 do 20:30
hod. a bolo určené nielen pre
mladých hokejistov, ale aj
rodiny s deťmi a pre všetkých
priaznivcov tohto krásneho
športu.
Rozlúčka sa niesla v športovom
duchu a organizátori prip-

ravili pre všetkých Haličanov
nejedno prekvapenie. Po celom štadióne sa už v skorých
poobedných hodinách niesla
príjemná vôňa čerstvého kotlíkového guľášu. Jeho chute
„miešali“ skvelí obrancovia
a znamenití kuchári – Ľudo
Póni ml. a Ľubomír Macko ml.
Už pred 17 – tou hodinou sa
zbiehali ľudia s cieľom využiť
posledný ľad v tejto sezóne.
Zimný štadión bol rozdelený
do troch pásiem, kde v dvoch
z nich hrali hokej mladé talenty
a v treťom pásme korčuľovali
rodiny s deťmi. Súťažnej časti
sa najhorlivejšie zhostili Peter
Protuš a Laco Kováč, ktorí pre
deti pripravili mnoho rozličných
súťaží a každý účastník si
odniesol sladké prekvapenie.

Po ukončení súťaží starosta
obce Halič Juraj Machava, za
prítomnosti svojho zástupcu
Jaroslava Linharta, slávnostne
vhodil úvodné bully a nič nebránilo tomu, aby sa začal
priateľský zápas Haličanov.
Vzhľadom k čoraz viac silnejúcim
slnečným
lúčom
a pracovnej sobote nás
Haličania veľmi milo prekvapili a svojou vysokou účasťou
neodškriepiteľne
preukázali
svojho športového ducha.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
prišli spolu s nami rozlúčiť so
zimnou sezónu a prispeli tak ku
skvelej atmosfére, ktorá počas
celého podujatia panovala.
PaedDr. Milan Paľaga
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