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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Ako dlho žijem, to nezáleží na mne. Ale či skutočne žijem, to odo mňa závisí.”
Seneca

Návšteva stovežatej Prahy, ktorá môže
pomôcť turizmu nášho mikroregiónu

V dňoch 28., 29., 30. mája
2015 sa na pozvanie družby Praha ČR
– malá Praha okr. Lučenec zúčastnili
zástupcovia mikroregiónu Novohradské podzámčie – starosta obce Praha
p. Erik Marčok, bývalý starosta obce
Praha p. Ján Karman, starosta obce
Lehôtka p. Richard Laššan, starosta
obce Políchno p. Pavol Kyseľ, starosta obce Halič p. Juraj Machava
a predseda Okresnej organizácie
cestovného ruchu Lučenec PhDr.
Pavol Rapco na priateľskej návšteve
v mestskej časti Praha 8 v Českej
republike. Zástupcov mikroregiónu
v Prahe 8 privítali poslanci mestského
zastupiteľstva, ktorí pre Slovákov
pripravili občerstvenie a harmonogram návštev kultúrnych pamiatok,
návštevy troch objektov mestského
úradu a parlamentu Českej republiky.
Počas plodných debát so starostom
Prahy 8, jeho štyroch zástupcov a
poslancov mestského zastupiteľstva
sa hlavne preberala téma rozvoja turizmu v mikroregióne Novohradské
podzámčie a výmena pobytových
detských táborov. Výmenou cenných skúsenosti pri rozvoji turizmu

v Čechách a na Slovensku došlo
k dohode, že zástupcovia Prahy 8
osobne prídu do nášho regiónu, aby
sa bližšie zoznámili so skvostami
našej prírody a tak výrazne pomohli
naštartovať rozvoj turizmu a vzájomnú spoluprácu, ktorá by pre obe
strany priniesla širokú škálu nových
možností.   Termín návštevy bude
upresnený na základe telefonického
dohovoru. Úlohou zástupcov mikroregiónu v spolupráci s predsedom

OCR Lučenec bude v čo najkratšom
čase pripraviť pre zástupcov Praha
8 časový harmonogram, plán turistických trás, ako aj ubytovanie s plnou penziou. Celý plán návštevy je
potrebné prebrať do najmenších detailov, aby sme našich Českých bratov utvrdili, že kto nevidel náš Mikroregión Novohradské podzámčie,
nevie, čo je krása. Tešíme sa na ich
návštevu.
Juraj Machava, starosta obce
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AKTUALITY

Haličská stovka

Hold všetkým ženám –
mamám sme vzdali kultúrnym programom 10. mája. Pripravili si ho
deti navštevujúce našu základnú
a materskú školu v Haliči. Prítomným sa prihovoril i zástupca starostu, ktorý vyzdvihol úlohu ma-    
tiek v spoločnosti a poukázal na to,
že človek je v prvom rade „tabula
materna“ – tabuľou, presnejšie
zrkadlovým odrazom jeho matky.
Ako výraz vďaky dostali maminky
od detí pekný kvietok.
14. mája zorganizovala
obecná knižnica a Denné centrum
ďalší zájazd do divadla vo Zvolene. Teší nás, že Haličania majú
o túto formu cesty za kultúrou
záujem. Tentokrát sme boli na
predstavení Celebrity s.r.o., ktoré
prinieslo pohľad na vzťahy počas
nakrúcania.

Deň detí

Máj sme slávnostne postavili a pekným kultúrnym programom pri pohári vínka sme ho
aj povalili. O občerstvenie sa opäť
postarali ženy z Denného centra a zahral nám Haličan. Deti sa
potešili stužkám, ktoré si zo zvaleného mája „ukoristili“.
S prekvapivo veľkým
záujmom, kedy sme nakoniec ani
nemohli vyhovieť všetkým, sa
stretol zájazd obecným autobusom spojený s prehliadkou zámku Vígľaš. Haličania si prezreli
zrekonštruované priestory zámku,
ktorý ešte nedávno ležal v ruinách. Tešíme sa, že už čoskoro sa
podobné zájazdy budú organizovať
s cieľom na Haličskom zámku.

Stavanie mája
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4. júna sa uskutočnil
už 5. ročník Haličského zumbatonu, ktorý zorganizoval Klub
moderného cvičenia v Haliči.
Haličské ženy si prizvali i kluby
zumby z Lučenca a Ľuboreče.
Na multifunkčnom ihrisku sa vo
víre zumby cvičilo do neskorých
večerných hodín.
Vďaka úspešnému projektu budú širokej verejnosti
slúžiť dva počítače s pripojením
na internet a možnosťou tlače
a skenovania v obecnej knižnici.
Počas úradných hodín môžu tieto
služby využiť nielen registrovaní
čitatelia obecnej knižnice. Rovnako sa podarilo aj s finančným
prispením Ministerstva kultúry
SR zabezpečiť väčšie množstvo
nových kníh a rozšíriť tak bohatý knižničný fond, ktorý je už
prístupný aj on-line, cez obecné
stránky v sekcii Obecná knižnica.

Zabávali sme sa pri stavaní mája
V
predvečer
prvého
mája kultúrna komisia zorganizovala slávnostné stavanie mája
v Haliči. Haličskí futbalisti so starostom osadili na Podzámockom
námestí stužkami vyzdobený máj.
Kultúrnym programom prispeli deti
z miestnej MŠ a ZŠ, ktorí navštevujú
SZUŠ Lučenec-Opatová – elokované pracovisko Halič. Zaspievali
jarné ľudové pesničky spestrené
tancom a hovoreným slovom za
hudobného doprovodu hudobnospeváckej    skupiny Haličan. Program sa ukončil známymi ľudovými

pesničkami, kde sa pridali spevom
nielen všetci účinkujúci, ale aj diváci. Májová veselica pokračovala
v sobotu majálesom v areáli Soľného
úradu. Ďakujem týmto všetkým
účinkujúcim, Haličanu, futbalistom,
sponzorom Pekárni Halič, ženám
z Denného centra v Haliči, ktoré sa
postarali o občerstvenie a prispeli
tak k zachovaniu tradície oslavy jari,
lásky, mieru a radosti zo života.
Mgr. Katarína Gálová
predsedkyňa kultúrnej komisie

Odpad je väčšinou ľudí chápaný
ako daň za rozvoj priemyslu
Odpad je väčšinou ľudí
chápaný ako daň, ktorú spoločne
platíme za rozvoj priemyslu, ale
aj ako daň za ľudskú lenivosť a
hlúposť. V minulosti sme veľa odpadu dokázali spáliť v domácnosti, v sporákoch alebo kotloch na
tuhé palivo a zvyšok bol vyvezený
v kuka nádobách na smetisko. V
horšom prípade skončil niekde v

jarku pri ceste. Nová, moderná doba
však nahradila sporáky a kotle na
tuhé palivo vo väčšine domácností
plynom. Ten je síce drahší ako drevo
a uhlie, ale jeho cena je vyvážená
čistejším ovzduším, ktoré dýchame
všetci, mladí aj starí, na hornom aj
dolnom konci. S TKO (tuhý komunálny odpad) však bolo treba niečo
robiť a tak sme ho takmer pred 20-

timi rokmi začali v Haliči separovať  
– triedili sme plasty, sklo a papier.
Dnes je legislatíva týkajúca sa odpadov ešte prísnejšia a preto hľadáme
ďalšie možnosti ako uchrániť našu
obec čistú a peknú hlavne pre nás,
ale aj pre našich hostí. Celé predchádzajúce volebné obdobie sa v
obecnom zastupiteľstve viedol boj
o likvidáciu RKO (rozložiteľného
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komunálneho odpadu) – o jeho
spaľovanie, odvážanie alebo spracovanie. Spoločné úsilie nás priviedlo
k odskúšaniu niekoľkých variant
likvidácie RKO:
1./ Začali sme s rozmiestnením
veľkoobjemových kontajnerov na
odvoz opadaného lístia a konárikov
ostrihaných pri reze ovocných stromov. Počiatočné nadšenie bolo stlmené sťažnosťami občanov v blízkosti
ktorých boli kontajnery rozmiestnené,
ale aj nedisciplinovanosťou niektorých našich spoluobčanov, ktorí
kontajnery používali na likvidáciu
všetkého, nielen povoleného, odpadu
zo svojich domácností. Problémom
boli aj pomerne vysoké náklady na
odvoz kontajnerov a následné triedenie uloženého odpadu.
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2./ Ďalším pokusom bolo priznanie
dotácie na nákup malých záhradných
kompostérov pre občanov s trvalým
pobytom na území obce. Žiaľ,
kúpených bolo len 133 kompostérov
a o nákup ďalších nebol zo strany
občanov prejavený záujem.
3./ Momentálne ponúka obecný úrad
obyvateľom obce vývoz RKO na
kompostovisko, ktoré je vybudované za futbalovým ihriskom. Jeho
otváranie a zatváranie zabezpečujú
zamestnanci obecného úradu na
základe požiadavky občanov obce a
po vzájomnej dohode. V jarnom a v
jesennom období, teda v čase intenzívnych prác v záhradách, bude kompostovisko otvorené každú sobotu a
v prípade potreby aj v pracovných
dňoch. Vyvážaný odpad bude kon-

trolovaný
obce.

určeným

pracovníkom

A čo dodať na záver?
Snáď len toľko, že v obci žijeme
predovšetkým my, jej občania a
sami si ju aj tvoríme. Vedome alebo
nevedome, úmyselne alebo neúmyselne. Obecný úrad prijme a zváži
každý rozumný návrh, každú dobrú
skúsenosť ako narábať s odpadom,
ako pomôcť občanom s jeho likvidáciou. Ale aj návrhy, ako vychovávať
ľudí k zodpovednosti za svoju obec
(aby ľudia stále len nežiadali, ale aby
si plnili aj svoje najzákladnejšie povinnosti). Pamätajme však, že záleží
teda na nás, na Haličanoch, aká naša
obec bude.
Obecný úrad

Družbu s Nižnou Kamenicou nepreťali ani komunálne voľby
Každý rok začiatkom leta
cestujú zástupcovia našej obce na
slávnosť do družobnej Nižnej Kamenice. Tak ako u nás, aj v Kamenici  
sa na prelome rokov vymenili starostovia a časť   zastupiteľstva. Tento
rok sa návštevy obce Nižná Kamenica zúčastnili: starosta obce Juraj Machava, poslanci Igor
Kokavec a Alexander Udvardy a pani Dana Václavíková. Do Kamenice dorazili
práve na začiatok programu
v miestnom parčíku, vedľa
Forgáčovho kaštieľa. Malá
prehánka oddialila začiatok
a tak bol čas na  predstavenie sa a krátku prehliadku
kaštieľa, ktorý svojpomocne opravujú a prispôsobujú
potrebám obecného úradu.
Slávnosť otvoril príhovorom nový starosta obce p.
Miroslav Líška. Celý program, ktorý trval asi 2 hodi-

ny, bol zostavený len z miestnych
účinkujúcich. Po programe bola
tancovačka priamo v parku, kde boli
aj stánky s občerstvením. Našu skupinku pozval pán starosta na malé
občerstvenie a posedenie do kaštieľa.
Po krátkom priateľskom posedení s poslancami, ktorých poznali

z minulosti, oficiálne pozval náš
pán starosta zástupcov obce Nižná
Kamenica na Haličské slávnosti. Po
prísľube, že iste prídu v auguste k
nám, podvečer opustili roztancovanú
Kamenicu a vrátili sa domov.
Mgr. Igor Kokavec
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Ocenili sme najlepších
Už tradične sa na konci
školského roku konalo v Kultúrnom
dome oceňovanie žiakov starostom
obce. 29. júna sa v malej sále zišlo
16 najlepších žiakov školského roka
2014/2015. Deti privítali starosta
obce pán Juraj Machava, riaditeľ
ZŠ s MŠ Halič Mgr. Dušan Šimov
a zástupca starostu Mgr. Alexander Udvardy. Po úvodných slovách
a podpise do pamätnej knihy obce
každý z ocenených žiakov dostal na
pamiatku diplom, hrnček a USB kľúč.
Okrem žiakov bol už po tretíkrát vybraný aj učiteľ roka. Toto ocenenie
bolo udelené PaedDr. Ľubici Beňovej

za dlhoročnú, odbornú a zodpovednú
prácu vo funkcii zástupkyne riaditeľa
školy pre ZŠ, za dobré výsledky
vo vyučovaní slovenského jazyka
a výtvarnej výchovy, za svedomitú
prípravu žiakov na prijímacie skúšky
a celoslovenské testovanie žiakov
IX. ročníka a za bezproblémové
zabezpečenie každodenného života
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Ocenení žiaci:
Matej Budáč 1. A
Kristína Belková 2. A
Michal Galád 3. A

Jozef Žigo 3. A
Alexandra Oláhová 3. A
Lucia Lukáčová 3. A
Eva Kučerová 4. A
Miroslava Gréčová 4. A
Jaroslava Čriepková 4. A
Diana Marková 4. A
Diana Rajprichová 5. A
Lucia Peťková 5. A
Patrik Koštialik 7. A
Peter Gembec 9. A
Martina Karáseková 9. A

Ing. Martina Tomanová

Deň detí sa opäť vydaril
Kopec súťaží a krásny program čakali na deti na detskom
ihrisku na námestí v sobotu 6. júna
popoludní. Oslavy dňa detí boli tento
rok spojené aj s oslavami 85. narodenín našej knižnice, preto sme aj v
programe chceli deťom viac priblížiť
krásu čítaného slova. Na programe
sa podieľala skvelá partia ľudí,
okrem pracovníkov obecného úradu
aj pani učiteľky zo ZŠsMŠ v Haliči,
či ženičky z Denného centra. Za pomoc ďakujeme aj pani Evke Svo-

radovej, Adke Haškovej za tvorivé
dielne a našim divadelníkom za
krásnych Šmolkov. Horúci letný deň
bez obláčika nám pomohol prežiť
krásne popoludnie. Na deti čakali
súťaže, pri ktorých im pomáhali
modrí šmolkovia, maľovanie na tvár,
veselé čítanie v rámci akcie “Celé
Slovensko číta deťom”, čarovanie s
balónmi a krásne divadlo Princ Bajaja. V kultúrnom dome prebiehala
výstava detských “legovýtvorov”
Haličský Legáč a výstava zaujíma-

vých kníh, či už historických, ale
napr. aj kníh v breilovom písme. Deti
okupovali aj policajné auto a stánok
s občerstvením, za ktoré ďakujeme
tetám z Denného centra, Hotelu
Clavis, Pekárni Halič a Pohostinstvu
J. Tureka. Za vydarené podujatie
ďakujeme aj našim ďalším sponzorom: IMET, a.s., SVOMA, s.r.o,
e-shop www.nasobchodik.sk, TSV
papier, Papierníctvo ESV Plus, s.r.o.
Mgr. Alexander Udvardy

Výpis z evidencie obyvateľov
Prihlásení:
MUDr. Kúkeľová Andrea, Murgaš Matej, Šuleová Erika
Odhlásení:
Baran František, Bari Sebastián Zsolt, Drugda Štefan,

Hanes Robert, Hanesová Jela, Horváth Adam Samuel,
Horváthová Margita, Karmanová Elena, Mikloš Tibor, Ondris Miroslav, Paliderová Jela, Paliderová Viktória, Pivková Darina, Rubintová Mária, Slávik Dušan,
Šerešová Estera, Šoóšová Mária, Veselovská Diana, Žigo
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Peter
Uzavreli manželstvo:
Miroslav Černák a Bc. Monika Hochholczerová
Robert Hanes a Jela Kladivíková
Jozef Albert a Erika Sivoková
Milan Peťko a Danka Vilhanová
Norbert Ďurák a Lucia Horváthová

Narodili sa:
Gréč Samuel, Hlavna Patrik
Umreli:
Artmanová Helena, Lenč Pavol, Vabcová Marta,
Válovčan Ján, Zmudová Magdaléna
Počet trvalo prihlásených obyvateľov Obce Halič k 3. 8.
2015 je 1628.

PREDSTAVUJEME
Jana Kocúrová
a jej svet fantázie a kreativity
Už skoro rok roh Podzámockého námestia krášli malý,
vkusný obchodík so suvenírmi,
ktorého majiteľkou je Haličanka
Jana Kocúrová. V útulnej miestnosti, v ktorej cítiť   históriu, dominujú
výrobky predovšetkým z prírodných materiálov ako drevo, kameň.
Do popredia vystupujú výrobky v
retro, vidieckom a provensálskom
štýle. Väčšinou farby bielej, rôznych
odtieňov čiernej, hnedej a fialovej.
Nájdete tam aj rôzne darčeky, bytové
doplnky z keramiky, skla, kovu...
S
akými
materiálmi
najradšej pracuješ?
Určite je to drevo. Má mnoho
podôb. Najkrajšie je to, čo nájdem v
prírode. Dotvorím ho podľa svojich
predstáv. Mám rada aj staré veci ako
okenné rámy, ktorým po úpravách
dám “druhú šancu...” A práve obrazy v takejto podobe sa veľmi páčia.
Sú mi blízke najmä preto, lebo aj
tie boli robené ručne a majú svoju
“dušu”. Páči sa mi, keď staré je nové
a nové je staré... V dohľadnej dobe
uvažujem skúsiť niečo z kože...

Je tu veľa výrobkov s tématikou Haliče, ale vidím tu aj
obrázky z Lučenca. Je to teda na
zákazníkovi?
Určite... Halič a okolie
je veľmi krásne, je to moja “srdcovka”, ktorá je zdrojom nápadov
a inšpirácií. Keďže vyrábam rôzne
reklamné predmety, obrázky, magnetky, sviečky, oslovili ma aj infocentrá a obchody so suvenírmi z iných
miest...

Pre moju mamu si zhotovila tabuľku s fotkami vnúčat. Čo
si ľudia najviac objednávajú?
Sú to práve tieto tabuľky s
obrázkami svojich blízkych, s rôznymi nápismi pre každú príležitosť, ako
je svadba, narodenie detí, rodinné
oslavy... Sviečky, magnetky, lampy,
šperkovnice, krabice na čaje, podnosy, poháre, fľaše. Veľmi sa páčia
obrázky z fotiek, ktoré poznačil čas...
Fotky s čias minulých tak môžu visieť
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ako obraz... Rada maľujem aj olejom,
hlavne kvety. Je toho veľa. Keďže
väčšina výrobkov je ručná práca,
ani jeden nie je rovnaký. Každý je
originál. Snažím sa, aby bol podľa
predstavy a požiadavky zákazníka.
Ak sa mi to podarí, veľmi ma to teší a
posúva ďalej.
Máš tu aj nejaké sezónne
novinky?
Väčšinou su to výrobky
celoročné, ale pridávam aj sezónne
darčeky.
Videla som, že si vyrábala
nejaké predmety aj na svadbu,

ktoré to boli konkrétne?
Áno, vyrábam svadobné
poháre s fotkami, podložky pod
poháre, darčeky pre hostí, magnetky,
fľaše... Všetky tieto výrobky môžu byť
aj darčeky k rôznym jubileám...
Ako si teda môžu ľudia tieto veci objednať?
Je to veľmi jednoduché.
Stačí poslať fotku na www.janadecor.
eu, alebo FB: janadecor a vybrať si
darček, o aký asi máte záujem, zvolíte
farbu, svoje požiadavky, predstavy...
Po dohovore si ho vyzdvihnete v
predajni Janadecor. Ak nemáte fo-
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tku v elektronickej forme môžete ju
priniesť do predajne. Vypíšeme vám
objednávku, vyberiete si darček a
po dohode si ho prevezmete, alebo
pošleme poštou... Fotku Vám vrátime. Som veľmi rada, ak sú zákazníci spokojní, prípadne sa vracajú.
Určite sa poteším aj tým, ktorí si
nájdu čas, prídu pozrieť a pri starých
obrázkoch si len tak zaspomínajú.

Zhovárala sa
Renáta Padúchová

Letné mesiace v materskej
a základnej škole
V
posledných
mesiacoch sme zorganizovali pre našich škôlkarov
a žiakov množstvo akcií,
ktoré vyčarili úsmev na ich
tvárach.
V materskej škole
sme pre deti pripravili
nasledujúce akcie:
- deti na Deň matiek
svojim vystúpením potešili
a poďakovali za starostlivosť
svojim mamičkám,
- kúzelník Jaríni pobavil
deti kúzlami,
- v Zairinom dvore
v
Boľkovciach
zažili
nezabudnuteľný výlet, kde
si vyskúšali odvahu jazdou
na koni,
- Gašparko v divadielku ,,Ako sa
Gašparko kráľom stal“ očaril
svojimi zážitkami o svete,

- divadielko „Zdravý a čistý svet“
naučilo deti, ako zdravo žiť a starať
sa o našu Zem,
- počas Dňa Zeme naši predškoláci

navštívili učebňu fyziky a nakreslili
zemeguľu,
- deti zo ZUŠ zaujali škôlkarov peknou rozprávkou „Kozliatka„
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- divadielko „Neseď len pri
počítači“ učilo deti o zdravom
životnom štýle.
V škole sa uskutočnili
nasledovné akcie:
- Žiaci sa zúčastnili výchovnotanečného koncertu prezentovaného profesionálnymi tanečníkmi
z Prešova pod názvom „Umenie tanca“ zameraného na latinsko-americké tance. Hlavnou myšlienkou
tanečného štúdia FRIMart bolo
poukázať na zmysluplné využitie
voľného času v priateľskom kolektíve ľudí, ktorí majú tanec radi, chcú
sa niečo nové naučiť, alebo sa v tanci
zdokonaľovať.
- Šermiarsko-divadelná kumpánia Via
Historica nám ponúkla štylizovanú
hodinu dejepisu, so zameraním
na slovenské dejiny. V predstavení
nás previedla významnými obdobiami slovenských dejín. Žiaci mali
možnosť vidieť dobové kostýmy,
historické zbrane i šermiarske súboje
v humorných divadelných scénkach.
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Zážitkovou formou sa dozvedeli
historické fakty a boli interaktívne
zapájaní do programu.
- Počas Dňa Zeme si žiaci
zveľaďovali okolie školy a vzdelávali sa v učebni fyziky.
- Naši žiaci pripravili program svojim
mamičkám na Deň matiek.
- Na Deň detí si zasúťažili a profesionálni tanečníci z Prešova
obohatili žiakov o emocionálne
zážitky z vnímania hudby a pohybu. Súčasťou podujatia bolo aj rozvíjanie ich rytmických schopností
a citu pre rytmus, spojené s výučbou
základných krokov v štandardných
tancoch. Zábava žiakov pokračovala
i v ŠKD.
- Miroslav “Bruise” Žilka z tanečnej
skupiny Old School Brothers,
známy nielen na Slovensku, ale
i vo svete, všetkých roztancoval na
výchovnom koncerte a vysvetlil podstatu moderných „streetdancových“
tanečných štýlov. Motivoval žiakov
k tancovaniu, športovaniu a k aktívnemu životnému štýlu.
- Protidrogovú prevenciu pre žiakov

druhého stupňa prednášal
pán Samuel Bogár z nadácie
Nezávislosť.
- Žiaci prvého stupňa mali
možnosť vidieť výchovný
koncert, ktorý pripravili
naši žiaci, ktorí navštevujú
Súkromnú umeleckú školu
literárno-dramatický odbor,
hudobný a tanečný odbor
v Haliči.
- V posledných dňoch
školského roka sa naši
žiaci zúčastnili viacerých
výletov: do ZOO v Bojniciach, videli Čiernohorskú
železničku v Čiernom Balogu a zúčastnili sa i výletu do
Vydrova a dvojdňového výletu do Banskej Štiavnice.
- Počas Dňa OČAP absolvovali vychádzky do okolia
Haliče, na Lučenskú priehradu a do
Lučenského  mestského parku.
- Okrem týchto akcií sa zapojili aj
do mnohých súťaží: Supertrieda,
Súťaž mladých záchranárov CO,
Mladý poľovník, Slávik Slovenska,
výtvarnej súťaže Szaboóv grafický
Lučenec a mnohých ďalších.
- Koncom júna žiaci pripravili
pre svojich spolužiakov, učiteľov
a rodičov “Slávnostnú akadémiu”,
kde najlepší jednotlivci z ročníkov
boli ocenení a z nich najlepší, ktorí
získali najväčšie úspechy, boli prijatí  
starostom obce.
Dúfame, že sa žiaci niečo
nové naučili netradičnými formami a získali veľa pekných zážitkov
a spomienok. Veríme, že aj v budúcom školskom roku 2015/2016
sa žiaci a škôlkari našej ZŠ s MŠ
zúčastnia množstva takýchto akcií,
ktoré ich obohatia. Želáme im krásne
prázdniny!
Kolektív ZŠ s MŠ Halič
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POĎAKOVANIE

Projekt PRINED je pilotný
program pre ZŠ s MŠ, vďaka ktorej
škola získala materiálnu pomoc vo
forme didaktických balíčkov pre
žiakov a vytvorili sa nové pracovné
miesta. Nám ako inkluzívnemu tímu
je veľkou cťou, že práve škola Halič
bola vybratá do tohto projektu, a tak
majú naši žiaci možnosť absolvovať
niektoré netradičné vyučovacie hodiny. Našou snahou je približovať,
pomáhať,
nadobudnúť
žiakom
teoretické a aj praktické vedomosti v oblasti výchovy a vzdelávania
náučnou a zároveň hravou formou.
Náš inkluzívny tím je zložený zo
špeciálnych pedagógov, školskej
psychologičky, sociálnej pedagogičky
a pedagogických asistentov. Tak ako
v živote, tak aj v školstve nastávajú
rôzne zmeny. Jednou z nich je práve
aj inklúzia, ktorá sa zavádza na Slovensku. Možno si to ani neuvedomujeme a nechceme pripustiť, ale
čoraz viac detí trpí problémami s
učením, správaním či rôznymi inými ťažkosťami. A hlavne pre tieto
deti sme tu práve my! Snažíme sa im
čo najviac uľahčiť život a začleniť
ich do kolektívu medzi ostatných
žiakov. Aj ostatné deti vedieme k

tolerancii, akceptácii jedného voči
druhému, vytvoreniu pozitívneho
vzťahu k ostatným ľuďom a tiež k
vzdelávaniu. Žiakov vedieme k empatii, k plnohodnotnému tráveniu
ich voľného času, k prosociálnemu
správaniu a snažíme sa rozvíjať pozitívne stránky ich osobnosti, aby
z nich vyrástli lepší ľudia. Škola v
očiach ľudí stráca svoje postavenie,
ktoré jej odjakživa patrilo. Napriek
všetkému je škola nenahraditeľnou
súčasťou života, je spojená s viacerými etapami v živote človeka.
Už v materskej škole sú to učiteľky,
ktoré nahrádzajú deťom ,,mamy“ a
práve ony pripravujú deti na školský
svet. Práca učiteľa v ZŠ nie je vždy
jednoduchá, ale je veľmi dôležitá,
pretože ovplyvňuje osobnosť žiaka,
ktorá sa najviac vyvíja práve v tejto etape žiakovho života. ,,Ak dáš
človeku rybu, nasýtiš ho pre tento
deň, ale ak ho naučíš ryby loviť,
nasýtiš ho pre celý život.“ Toto je
každodenným poslaním pedagógov
a je podľa nás veľmi smutné, že sa
na dôležitosť pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pôsobia na škole, v dnešnej spoločnosti
akosi zabúda. Touto cestou by sme
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chceli vyzdvihnúť poslanie pedagógov a zároveň sa poďakovať v
mene celého inkluzívneho tímu
pánovi riaditeľovi Mgr. Dušanovi
Šimovovi a pani zástupkyni PaedDr. Ľubici Beňovej za kvalitné profesionálne usmernenie, ľudský prístup a vytvorenie dobrých pracovných
podmienok pre všetkých zamestnancov. Napriek ich veľkej pracovnej
vyťaženosti si vždy našli čas a boli
ochotní riešiť rôzne problémy, ktoré
sa denno-denne na škole vyskytujú. A
preto majú naše veľké ĎAKUJEM!
Ďalej sa chceme poďakovať
všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom našej
školy za prijatie do kolektívu, prejavenú dôveru a spoluprácu pri riešení
rôznych problémov týkajúcich sa
našich žiakov. Každý človek by mal
vedieť, čo pre neho škola znamená.
Aj keď sa môže zdať, že škola je len
pôvodcom problémov a neustálych
obmedzení, ohodnotiť školu ako
neužitočnú by nemal nikto. Každému
škola čosi dáva a okrem vzdelávania sú to v neposlednom rade priatelia, skúsenosti a nezabudnuteľné
spomienky.
INKLUZÍVNY TÍM

Výlet do Čierneho Balogu
Dňa 9. 6. 2015 sa žiaci
základnej školy Halič zúčastnili výletu do obce Čierny Balog. Parádnym
autobusom sme sa dostali do nášho
cieľa. Na čiernohronskej železničke
sme si zakúpili lístky a vláčikom sa
presunuli do lesníckeho skanzenu vo
Vydrovskej doline. Absolvovali sme

nenáročnú túru, počas ktorej mohli
žiaci vidieť prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu, veľké mravenisko a množstvo
ďalších zaujímavostí. Po túre sa žiaci
mohli občerstviť v bufete a kúpiť
si suveníry. Na spiatočnú jazdu nás
prekvapil dážď, ale úsmev na tvári

a dobrá nálada nám ostali aj napriek
tomu a všetci sme dorazili domov
zdraví a dobre unavení.
Triedy, ktoré sa výletu zúčastnili:
6. r. špec. tr. – p. uč. Mgr. Zuzana
Končošová,
3. B špec. tr. – p. uč. Mgr. Iveta
Šuranová,
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4. B – p. uč. Mgr. Jana Chovanová,
6. A – p. uč. Mgr. Jana Kováčiková,
7. B – p. uč. Mgr. Lucia Orlaiová,
7. A – p. uč. PhDr. Ľubica Marková
a pedagogická asistentka Bc. Denisa
Oláhová

Výlet do Banskej Štiavnice
Pre žiakov 3., 4. a 5. ročníka
sme tento školský rok pripravili
dvojdňový koncoročný výlet do okolia mesta Banská Štiavnica. Mesto  
je známe svojou baníckou históriou
podobnou mestu Kremnica, v ktorej
sme boli na exkurzii v marci tohto
roku. V prvý deň nášho výletu sme
navštívili historické centrum, kde
sme si prezreli mineralogickú expozíciu múzea Berggericht.   Zaujal
nás aj veľký vyrezávaný Štiavnický
Betlehem, ktorý zobrazoval  banícku
históriu mesta. Po prehliadke centra
sme pokračovali k jazeru Počúvadlo,
pri ktorom nás čakalo ubytovanie
v chate Lodiar. V poobedňajších hodinách sme sa vydali na turistickú vychádzku s cieľom vystúpiť na Sitno.
Všetci, ktorým sa podarilo dostať až
úplne hore, boli odmenení krásnou,
aj keď trochu nebezpečnou, vyhliadkou na Štiavnické vrchy. Po zostupe
našim nohám dobre padlo ochladenie
v studenej vode Počúvadlianskeho
jazera. Večer sa niesol v znamení

opekačky a športových aktivít. O desiatej už väčšina malých výletníkov
spala vo svojich posteliach, a len
tí najvytrvalejší   sa ešte ticho rozprávali. Na druhý deň po raňajkách
sme si    prezreli okolie jazera, kde
sa nachádzala minizoo s domácimi
zvieratami. Zvieratá, zvyknuté na
návštevníkov, podávali zaujímavé
herecké výkony. Po návrate na chatu
začalo balenie a upratovanie. S výdatným obedom v brušku a dobrou
náladou sme nastúpili do haličského

autobusu a vydali sme sa na cestu do
Banského múzea v prírode. V prilbách a pláštenkách, s baníckymi lampami v rukách, sme sfárali štôlňou
Bartolomej na poldruhahodinovú
prehliadku podzemia. Prezreli sme
si historickú aj modernú banskú
techniku. Viete, čo znamenajú slová
„tajch“, „štôlňa“, „šachta“, „huntík“,
„fárať“? My už vieme.
Mgr. Ľuboslav Galád
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Školský klub detí DÚHA
Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom
toho je aj naša práca v školskom klube
detí. Výchovou mimo vyučovania
chápeme čas strávený so žiakmi
mimo vyučovania, mimo rodiny, v
sociálnom prostredí pod vedením
pedagógov – vychovávateliek. Táto
činnosť nadväzuje na výchovné
pôsobenie po povinnom školskom
vyučovaní. Výchova v školskom
klube detí je jednou z najznámejších
a dokonca najvýznamnejších foriem starostlivosti o deti mladšieho
školského veku v čase mimo
vyučovania. Vo výchovno-vzdelávacej práci v školskom klube detí
zdôrazňujeme potrebu, aby výchova mimo vyučovania sa rozhodne
nestala pokračovaním riadneho
vyučovacieho procesu a nezmenila
sa na doučovanie. Rešpektovanie
vekových osobitostí žiakov, hygienických zreteľov, prihliadanie na
intenzitu zaťaženia a časový rozsah
nepopierajú, že činnosť v školskom
klube detí je závislá na školskom
vyučovaní, pričom je dôležitá or-

ganická jednota učebného procesu
s výchovou mimo vyučovania na
základe rovnocenného partnerstva
učiteľov a vychovávateľov. Dobrý výsledok výchovnej práce s
deťmi závisí od rešpektovania individuálnych vlastností detí, ich záuj-

mov a poznania vekových osobitostí.
Cieľom práce vychovávateľa v ŠKD
je výchova harmonicky rozvinutého
dieťaťa.
Mgr. Anna Lukáčová

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 3. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 7. 5. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Halič za 1. štvrťrok 2015.
2. Vyhodnotenie rozpočtu obce Halič
za 1. štvrťrok 2015.

3. Informácie o vykonaní kontroly na
úseku odpadového hospodárstva.
4. Poverenie poslanca Mgr. Alexandra Udvardyho zastupovaním starostu obce.
5. Informácie z rokovania ekonomickej komisie.
6. Informácie z rokovania komisie
obchodu, dopravy a cestovného ruchu.
7. Informácie z rokovania kultúrnej
komisie.

8. Informácie z rokovania komisie
školstva detí a mládeže.
9. Informácie z rokovania športovej
komisie.
10. Informácie z rokovania komisie
životného prostredia.
11. Informácie z rokovania komisie
verejného poriadku.
12. Informácie starostu obce o vykonaných aktivitách za posledné obdobie.
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B/ Schvaľuje:

D/ Súhlasí:

1. VZN obce Halič č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi,
biologicky rozložiteľným odpadom
a elektroodpadmi z domácnosti.
2. Redakčnú radu v zložení: Mgr.
Alexander Udvardy – predseda
a členov Mgr. Jozef Pročko, Mgr.
Danica Pružincová, Renata Padúchová, Lenka Laučíková, Ing. Martina
Tomanová, Ing. Edita Hujová.
3. Dušana Dojčiara za kronikára obce
Halič.
4. Predložené texty na zápis do obecnej kroniky za roky 2012 – 2014.
5. Prevod pozemkov vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu
parc. č. C-KN 500/52 o výmere 335
m2 – orná pôda a p. č. C-KN 500/54 o
výmere 335 m2 – orná pôda, do vlastníctva obce Halič za úhradu.
6. Bezplatný prevod pozemkov od
Slovenského pozemkového fondu
parc. č.   C-KN 500/49 o výmere
1501 m2 – orná pôda, p. č. C-KN
500/53 o výmere 977 m2 – orná pôda
a p. č. C-KN 500/55 o výmere 1030
m2 – orná pôda, do vlastníctva obce
Halič.
7. Zvýšenie rozpočtových nákladov
na vybudovanie parkoviska pri cintoríne o 2 450,54,- €.
8. Mesačnú odmenu zástupcovi starostu vo výške 340,- €.
9. Ing. Jána Neupauera, PhD. za predsedu komisie životného prostredia.
10. Poslanca Mgr. Alexandra Udvardyho pre vykonávanie občianskych
obradov.

1. Vyčleniť finančnú čiastku 100,€ na výrobu propagačných letákov
v troch jazykoch vo výške 500 ks.
2. Súhlasí so zakúpením LED TV na
propagačné účely po doriešení administratívnych a technických opatrení.
3. Začať prípravné rokovania s firmou KABEL TELEKOM s. r. o. za
účelom vybudovania optickej siete
v obci.
4. S predkladaním účtovných dokladov TJ Slovan Halič na finančnú
kontrolu štvrťročne.

C/ Poveruje:
1. JUDr. Daniela Přibyla zvolávaním
a vedením zasadnutí OZ v prípadoch
podľa § 12, ods. 3 tretia veta, odst. 5
tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

E/ Nesúhlasí:
1. So zakúpením LED televízora na
propagačné účely.

Uznesenia
zo 4. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 10. 7. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
obce za I. polrok 2015.
3. Správu auditora za rok 2014.
4. Informácie z komisií – ekonomickej, kultúrnej, verejného poriadku,
športovej, stavebnej.
5. Zmluvu o prevádzkovaní
infraštruktúrneho majetku verejného
vodovodu obce Halič.
6. Informácie poslancov o zistených
skutočnostiach ohľadom zabratia
verejných priestranstiev majiteľmi
priľahlých nehnuteľností.
7. Podnety prítomných občanov.
B/ Schvaľuje:

1. Úpravu rozpočtu na rok 2015 –
príjmy 576 168,- €, výdaje 576 168,€.
2. Vnútorný predpis upravujúci
postup obce pri podaní, preverovaní
a evidovaní podnetov podávaných v
zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o
niektorých opatreniach súvisiacich
z oznamovaním protispoločenskej
činnosti.
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Halič
schvaľuje odkúpenie ideálnych
spoluvlastníckych
podielov
k
nehnuteľnostiam v k. ú. Halič parcela registra E evidované na mape
určeného operátu parcelné číslo
461/1, záhrady o výmere 1573 m2
a parcelné číslo 461/4 záhrady o
výmere 2973 m2 a to od spoluvlastníkov Dušan Cífer rodený Cífer,
trvale bytom Školská 493/6, 985
11 Halič, nar. 27. 12. 1956, spoluvlastnícky podiel 2325/25399-ín,
Anna Luptáková, rodená Žilková,
trvale bytom Kláštorná 4, 984 01
Lučenec, narodená 14. 7. 1949, spoluvlastnícky podiel 5755/101596-ín,
Kraváriková Eva rodená Ginovská,
trvale bytom Hrnčiarska 110/25,
985 11 Halič, nar. 4. 1. 1951 spoluvlastnícky podiel 5755/50798-ín a
spoluvlastnícky podiel 5755/50798ín a Beňová Emília rodená Žilková,
trvale bytom Halič č. 298, 985 11
Halič, narodená 17. 7. 1938 spoluvlastnícky podiel 5755/101596-ín, za
kúpnu cenu 3,30,- €/m2.
C/ Súhlasí:
1. S uzatvorením zmluvy s firmou
KABEL TELEKOM s. r. o. na vybudovanie optického kábla, bez
finančného príspevku obce.
2. S uzatvorením nájomnej zmluvy s firmou PEMACH za podmienok dohodnutých na obecnom
zastupiteľstve.

				

HALIČSKÉ REMINISCENCIE				

D/ Nesúhlasí:
1. S prenájmom pozemku parc. č.
462/41 a 462/58 pre p. Ráca.
E/ Žiada:

1. Starostu obce o úpravu právneho
vzťahu zmluvy o prevádzkovaní
infraštruktúrneho majetku verejného
vodovodu obce Halič.
2. Starostu obce písomne vyzvať
majiteľov priľahlých nehnuteľností
k vykonaniu nápravy v termíne do
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31. 7. 2015.
3. Starostu obce, aby písomne vyzval majiteľov priľahlých obecných
pozemkov č. 462/41 a 462/58, aby
písomne prejavili svoj záujem, resp.
nezáujem o kúpu.

Aj richtári potrebovali „dobrozdania“ (vyjadrenie)
(Spomienka z richtárovania môjho praotca)
V našom rodinnom archíve
som objavila zaujímavú listinu napísanú po maďarsky ako
Osvedčenie, prípadne dobrozdanie
(komisionálne vyjadrenie) na richtára
Františka Boreša z roku 1864. Zaujalo ma to aj preto, že aj vtedy, tak ako
aj dnes, sa v obecnom zastupiteľstve  
vyskytli mnohé nedorozumenia, ba
čo viac, i závisť pre mnohé úspešné
podujatia. V príspevku v doslovnom
preklade z maďarčiny (aj s dobovymi
archaizmami) Vás chcem oboznámiť
s jedným z nich:

Osvedčenie
Miestoprísažne
potvrdzujeme, že v roku 1864 mestským
predstavenstvom usporiadaný bál na

podporu haličskej mestskej školy sa
uskutočnil len vďaka nemalej podpore vtedajšieho richtára Františka
Boreša, ktorý už aj v minulosti bol
viackrát organizátorom takýchto a aj
iných dobročinných podujatí.
Takisto z úradnej moci
miestoprísažne potvrdzujeme, že pri
tejto príležitosti sa údajne vyskytlo
nedorozumenie a napätie s organistom Jánom (Jánosom) Mattosom,
ktoré sa javilo byt dlhotrvalejšieho
rázu. Ďalej vyhlasujeme, že Boreša
pán kantor Mattos – niekdajší notár,
viackrát citlivo urazil, ale richtár
Boreš nikdy voči nemu nedal najavo
hnev, naopak, vždy sa snažil, aby
ich korektný vzťah nezlyhal, aby sa
obnovil ich vzťah, ktorý Mattosovým neoprávneným napadnutím bol

narušený. Túto skutočnosť potvrdzuje aj to, že Boreš nikdy nebol pomstichtivý voči nikomu, ani pred jeho
zvolením za richtára, ale ani počas
jeho „richtárovania“. My podpísaní,
sme kedykoľvek ochotní našimi podpismi tieto skutočnosti potvrdiť. Na
osvedčenie vieryhodnosti tohto zistenia sme vyhotovili toto osvedčenie.
V Haliči podpísaní:
Najpaver Ignác
Francisci János
Cibulka Jozef
Kalocsay Pavel
Caban János

PhDr. Anna Borešová

DOBA
Dnes je iná doba. Touto
vetou v dnešnej dobe skoro každý
človek niečo ospravedlňuje na svojom konaní. Áno, človek zvaľuje
svoje počínanie na dnešnú dobu,
ktorá je vraj iná, než bola doba
minulá. Dnes je podľa mnohých zlá
doba, a preto má človek právo na zlé

konania, na nedodržiavanie slova,
na klamstvá, na zhon po peniazoch,
majetkoch, na nevšímavosť voči
iným ľuďom, nezáujem o druhých,
na chamtivosť, závisť, lenivosť, na
nesúdržnosť rodín, nezáujem o kamarátstva a priateľstvá. Dnešný
človek chce všetko zvaliť na inú

dobu. Aká je skutočne dnešná doba
v ére ľudstva a v našom živote,
ktorý vieme zdokumentovať vlastnou pamäťou? Naša pamäť siaha
do nášho detstva a do schopnosti
pochopiť rozprávanie našich starých
rodičov a rodičov. Ak zhodnotíme
postavenie našich starých rodičov,
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vieme s istotou porovnať, že žili
v oveľa skromnejších a tvrdších podmienkach a museli vynaložiť väčšie
úsilie, aby zabezpečili čo i len dostatok pokrmu pre svoje rodiny. A tu je
znova odpoveď väčšiny: „Ale vtedy
bola iná doba! Jednoduchšia. A žili
jednoduchí ľudia.“ Ale aká je tá
iná doba? Aká je tá „jednoduchšia“
doba? Za čo sa dnes vlastne ľudia
skrývajú cez odvolávanie sa na
inú dobu? Nemôže dnes človek
konať dobré skutky, usmievať sa,
prihovoriť sa, byť vľúdny k druhým?
Znovu odpoveď – nemôže, lebo je
iná doba. Kto vlastne reprezentuje
tú inú dobu? A tu je skutočný dôvod,
prečo je iná doba. Lebo dnešná doba
z pohľadu na stredoeurópsky priestor
je najlepšia a najúžasnejšia v dosahu
našich pamätí. Len my ľudia, žijúci
túto dobu, sme si vytvorili inú dobu.
Zlú v našich nenaplnených pocitoch,
lebo naše vnútro chce viac a nechce
sa ponížiť. Nechceme byť milí,
spravodliví, prívetiví, usmievaví,
pokojní, zhovievaví a nezávistliví
k bohatstvu iných, aby sme vytvorili z “inej“ doby dobu príjemnú pre
naše vnímanie ľudí a zaujímali sa
o ich radosti a starosti. Aby sme si
mohli uvedomiť, že v skutočnosti

žijeme šťastnú dobu, ktorú nám bolo
dopriate žiť. Dobu minulú – komunizmus – mnohí hodnotili ako dobu
neslobody a temna. Dnešnú dobu,
veľakrát tí istí ľudia, posudzujú ako
dobu veľkej voľnosti a oplakávajú
možnosť pohybu svojich detí po
celom svete ako zlo, ktoré vytrháva
deti od rodín. Ľudia žijúci z ruky do
úst, teda tí, ktorí žijú bez úspor, sa
hnevajú na tých, ktorí majú viac ako
oni; teda na všetkých. Ľudia dosahujúci drobné úspory obviňujú tých,
ktorí majú väčšie úspory, že si ich
nezaslúžia. Ľudia užívajúci si bohatstvo s väčšími rezervami sa rozčuľujú
nad zbohatlíkmi, ktorí toho majú
viac ako oni. Táto závisť bohatstva
vytvára spoločenské triedy nenávisti,
kde málokto hodnotí zásluhy jednotlivcov, ale len vymoženosti zbohatnutých. Táto závisť bohatstva v každej
spoločenskej triede ako leveli svojho
nastavenia celej spoločnosti vytvorila postoj takmer všetkých ľudí, že
žijeme zlú, inú dobu, než akú žili naši
predkovia a to len z jedného dôvodu:
že si naši predkovia nezávideli svoju
chudoby a my si závidíme naše bohatstvo a možnosti. Teda bohatstvo,
ktoré dosiahlo ľudstvo v euroatlantickom priestore, vytvorilo pocit

inej doby, zložitej, náročnej, až zlej.
Toto uvedomenie nabáda každého,
kto si to dokáže pripustiť, využiť
tento majetný dostatok na pokoj vo
vlastnom svedomí. Samozrejme za
predpokladu, že sme tými, ktorí sa
nemusia skrývať pred spoluobčanmi,
že sa naše bohatstvo vytvorilo na
ich úkor. My obyčajne bohatí alebo
chudobní sme jadro spoločnosti,
ktoré žije svoju pravú a nie inú dobu.
Vedomie, že máme čo jesť, máme
kde bývať, sme momentálne vcelku
zdraví, rovnako aj naša rodina, nás
môže zaliať pocitom spokojnosti so
sebou a aj s dobou, ktorú prežívame.
Uvedomením si tohto stavu a po dosiahnutí pocitu spokojnosti, môžeme
s hrdosťou na svoj stav pozerať na
ľudí, ktorí síce majú väčšie bohatstvo, ale majú aj uhýbavý pohľad,
alebo si dokonca musia nachádzať
úkryty v odľahlých kútoch krajiny
či v bohatých rajoch, aby si to bohatstvo mohli užiť. Vedomie, že aj
to najdrahšie užívanie končí zaspávaním len s vlastným svedomím, je
našou šťastnou prítomnosťou v éru
ľudstva, ktorú štvanci po vidine bohatstva vo väčšine vyhodnocujú ako
inú, zlú dobu.
Jozef Rekšák

Beseda so spisovateľom
Pavlom Borošom netradične
„Do Haliče bez akýchkoľvek
podmienok, aj pešo“ – to bola odpoveď
od spisovateľa Pavla Boroša na pozvanie Obecnej knižnice v Haliči. Tak
trochu nováčik v literárnom svete, no
pre mnohých Haličanov by mohol byť
známy a zaujímavý. V Haliči vyrastal, prežil detstvo, našiel si kamarátov,
s ktorými doposiaľ udržuje kontakt.

Aj to bol dôvod, prečo sme pozvali
na besedu práve tohto spisovateľa.
Bola to beseda netradičná, konala sa
na otvorenom priestranstve – v parku
na Podzámockom námestí dňa 6.
júna 2015 pri príležitosti 85. výročia
vzniku knižnice, spojená s oslavou
Dňa detí. Pavol Boroš debutoval historickým románom Tri brehy Dunaja,

v ktorom sa venuje medziľudským
vzťahom, veľkým láskam, hrdinom,
ktorí musia prekonávať obrovské
prekážky. Román sa odohráva v období po skončení prvej svetovej vojny
a vyhlásení vzniku Československej
republiky. Tí istí hrdinovia vystupujú v jeho druhom románe Osem
mesiacov predtým. Dej je zasadený

			

		

KULTÚRA						

do obdobia od roku 1938 až po vyhlásenie Slovenského štátu. Opisuje
udalosti našej histórie, ktoré patria medzi menej známe – Viedenská arbitráž, obsadenie Petržalky,
vyhlásenie stanného práva... Na

besede si autor zaspomínal na čas,
ktorý prežil v Haliči, na jeho prvú
návštevu v knižnici, stretnutie s jeho
prvou knihovníčkou p. Mojžišovou
a nechýbali ani vtipné zážitky z detstva. Načreli sme do histórie nielen
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Haliče, Slovenska, ale aj Maďarska
a Rakúska.

Mária Veselovská

Nové knihy v knižnici
Ráczová: Zázraky z papiera;   Taylor: Plazy;   Řezníčková:
O troch prasiatkach;    Řezníčková:
O škaredom káčatku;    Radunz:
Moje zúbky;   Červienková: Luxusný prešľap;   Koscelanská-Hajduková: Tak mi treba!;   Brezovská:
Rozlúčka s (ne)slobodou;  Navarová:
Rozvod;   Falťanová: Len sa mi
snívaj;   Hornáková: Tak som to chcela;   Lacková: Horúco, miláčik;  
Monošová: Zlodeji bozkov;   Kenji:
Boj o štát;  Scherhauferová: Život sa
nás nepýtal;   Pearson: Neviem, ako
to dokáže;   Riečanská: Čerešňa na
šľahačku;   Varáčková: Tri kroky do
pekla;   Štrauchová: Nevera na dva
ťahy;   Steel: Sklamanie;   Sarginson: Dvojčatá;   Jost: Dobrodružstvo
s myškami;   Anděrová: V našom
lese;   Bulackij: Živá kniha;   Apsley: Kto žije v mori;   Sabová: Hry
o lásku;   Machová: Príbeh menom
Filip;   Kiyosaki: Bohatý otec, chudobný otec;  Laurens: Škotska nevesta;   Hargaš: Zachráň ma;   Coulter:
Neskrotná nevesta;   Štrauchová:
Tiene vášne;  Cole: Láska a lož (3);  
Laurens: Záhadná grófka;   Laurens:
Zvodcov sľub;   Proctor: Polnočná
spoveď;   Nicholson: Gorila;   Francis: Džokej v talári; Coulter: Nevesta
v prestrojení;   McKinley: Rajské
údolie;  Joyce: Oheň vášne;  Hargaš:
Moja mafia;   Červenák: Vojna s besmi;   Červenák: Zlato Arkony 1 –
2;   Adamecký: Piešťanská spojka

1 – 2;  Baričák: Šlabikár šťastia (2);  
Falťanová: Modlitba za hriech;   Fabian: Odbila 13. hodina;  Kubicsko:
Veža elfov;   Tekeľová: Nedokonalý
plán;   Spielvogelová: Hrošie príbehy;   Fischer: Filipove prázdninové
dobrodružstvá;  Hyvnarová: Zmysly
zvierat;   Kvalténi: Život Tichomíra
Hluka;   Jansson: Neviditeľné dieťa;  
Latko: Poľovnícke príbehy z autorovej kroniky;  Ako rozprávajú zvieratká;   Hucklesby: Našiel sa zajačik;  
Johnson: Julinka – malá zverolekárka 1;  Brezina: Prípad pre teba a mini
tigrí tím;   Brezina: Prípad pre teba
a tigrí tím;  Perplies: Dračia ulička č.
13 (1);   Benton: Milý denníček, tak
toto nevyšlo!;   Mull: Spirit animals
(1);  Burdová: Posolstvo jednorožcov
(2);  Gilman: Šialený profesor;  Gilman: Zákerný šprt;   Pershall: Ruby
Clair (2);   Čarovná škôlka;   Poník
Pejko (1);   Mačiatka a šteniatka;  
Casalis: Zvieratá;   Ludwig: Kasting
naj kapely;  Gilliland: 100 osobností,
ktoré zmenili svet;   Disney: Autá;  
Lucassen: Pohyblivá zoo;   Pedevila: Z lásky;   Malá princezná;   Dinosauri;   Kamenec: Slovenský štát
v obrazoch;  Nesbo: Šváby;  Byrne:
Láska z nebies;  Martin: Pieseň ľadu
a ohňa. Kniha prvá, Hra o tróny;  
Martin: Pieseň ľadu a ohňa. Kniha
druhá, Súboj;  De Jonge: Tiene zostávajú;  Halgašová: O tebe a o mne;  
Cole: Shrek;   De la Motte: MemoRandom;   Probst: Manželská pasca;  

Probst: Manželský Omyl;   Probst:
Manželský zväzok;   Sparks: To
najlepšie zo mňa;  Probst: Hľadanie
vytúženého dňa;  Coben: Chýbaš mi;  
Coben: Šesť rokov;   Jett: Navždy
šik;Little: Drahá dcéra;  Day: Pýcha
a potešenie;   McHugh: Stretnutie;  
Moyes: Strieborný záliv;   Nesbo:
Šváby;  Simon: Grázlik Gabo a žravá
Žofia;   Corderoy: Tresky – plesky;  
Läackberg: Smoliar;  Läckberg: Morská panna;   Läackberg: Strážca majáka;   Connelly: Izba v plameňoch;  
Connelly: Kvapka;   Connelly: Rozsudok ulice;  Boroš: Osem mesiacov
pred tým;  Boroš: Tri brehy Dunaja;  
Ako išlo vajce na vandrovku;  Čapek:
Dášenka alebo život šteniatka;  Peisertová: Kráľovstvo rozprávok;  Kniha najkrajších rozprávok;   Ottova
ilustrovaná encyklopédia;  Meddour:
Wendy Quillová robí samé chyby;  
Noa: V lese;  Meddour: Wendy Quillová je krokodílí zadok;   Meddour:
Wendy Quillová túži po zvieratku;  
Hynes: Ázia;   Lamprell: Rím;  Andersson: Moja prvá knižka o koňoch;  
Forbes:   Planéta Zem;   McKinley:
Zem za morom;   Lahoreau: Moja
planéta;   Joyce: Šik varenie pre šik
dievčatá;  Zvieratá z mora;  Lernes:
Záhadné miesta, mystické svety;  
Rozprávky o malých hrdinoch.
Všetky knihy z Obecnej
knižnice v Haliči nájdete na www.halic.sk/obecna-kniznica.html (vstup do
on-line katalógu obecnej knižnice).
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Futbalový kemp Tango
Dva týždne sme boli svedkami 2. ročníka futbalového TANGO kempu 2015 mladých talentov
ŠK Novohrad 1. turnus: 5. 7. – 10. 7.
201 5 (pre ročníky 2003, 2004, 2007),
2. turnus: 12. 7.  – 17. 7. 2015 (pre
ročníky 2005, 2006, 2008, 2009),
kde sa mali možnosť pripojiť do tréningového procesu aj naši domáci
Haličania. Tento rok sa zapojilo 5
chlapcov, ktorí absolvovali 3x denne
tréningový cyklus bezplatne. Od
úvodného tréningu všetky deti pracovali disciplinovane a hlavne s veľkou
chuťou a nasadením, a to i napriek
tomu, že museli prekonávať aj veľké
horúčavy. Tréneri, trénerky a celý
realizačný tím pracoval s vysokým
nasadením, veľakrát bez oddychu
a obeda, nakoľko počas voľna detí
pripravoval pomôcky a stanovištia
na ďalší tréning. Samotné tréningové
jednotky boli vedené na vysokej
úrovni, kde nechýbali cvičenia hravou formou, čo deti nesmierne zaujalo. V strede týždňa bol relaxačný deň
na kúpalisku a zimnom štadióne v
Lučenci, kde sa deti vyšantili pri kúpaní, florbale a ďalších zaujímavých

hrách. Počas celého kempu bola pre
deti zabezpečená strava 5x denne,
ubytovanie v Zbrojnici a hlavne
nikdy nechýbal pitný režim a voda
na osvieženie. Na záver kempu dostali deti ruksaky na výstroj a mnoho
ďalších cien. Som presvedčený, že
tento kemp spĺňa všetky kritériá a
konkuruje kempom, ktoré usporadúvajú veľké kluby. Poďakovanie

patrí celému realizačnému tímu, trénerom, trénerkám, deťom a hlavne
Marianovi Berkymu. Obec Halič a
TJ Slovan Halič ďakujú, že sa mohli
stať spoluorganizátormi takéhoto
prekrásneho podujatia, želajú ŠK Novohrad veľa športových úspechov!
Dovidenia o rok!
Tibor Hochholcer

Haličská stovka,
to je šport i priateľstvá
Devätnásty ročník Haličskej
stovky nesklamal. Bol skvelý. Klub
slovenských turistov Sokol Halič 29.
až 30. mája usporiadal tradičný 19.
ročník Haličskej stovky. Na štarte
sa zúčastnilo 39 pochodujúcich.
Stovka je celoslovenská akcia, prišli
aj milovníci turistiky z Trnavy či
Bratislavy. Pochvaľovali si, že je to

najlepšia stovka na Slovensku. Prvý
deň absolvovali 50 km trasu: Halič,
Sedem chotárov, Divín, Javor, Budinské lazy, Bralce, Polichno. V nočnom
tábore na nich čaká skvelá kapustnica. Druhý deň pochod smeroval na
Lysec, Ľuboreč a Koháryho dolinu.
V sobotu sa v rámci Haličskej stovky
išlo 25 km. Táto trasa bola určená

pre deti. Žiaľ, prišli len tri, dospelých bolo šestnásť. Na Slovensku
sú ročne tri kvalitné stovky, tá naša
haličská je najlepšia. Klub Sokol má
v súčasnosti 16 dospelých členov a
sedem detí.
Pavel Jonáš
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Rozlosovanie – dorast
List1

3K
4K
5K
1K
6K
7K
2K
8K
9K
10K
11K
12K
13K
14K
15K
16K
17K
18K
19K
20K
21K
22K
23K
24K
25K
26K

So-15.08.2015 13:30
So-22.08.2015 16:00
So-29.08.2015 13:30
Ut-01.09.2015 13:30
Ne-06.09.2015 13:00
So-12.09.2015 13:00
Ut-15.09.2015 13:00
Ne-20.09.2015 12:30
So-27.09.2015 12:30
Ne-04.10.2015 12:00
So-11.10.2015 12:00
So-18.10.2015 11:30
So-25.10.2015 11:30
So-26.03.2016 12:30
So-02.04.2016 13:00
So-09.04.2016 14:00
So-16.04.2016 13:30
So-23.04.2016 13:30
So-30.04.2016 14:00
So-07.05.2016 14:00
So-14.05.2016 14:00
So-21.05.2016 12:00
So-28.05.2016 14:30
Ne-05.06.2016 14:30
So-11.06.2016 14:30
So-19.06.2016 14:30

4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D
4.liga-sk.D

TJ Slovan Halič
Bušince
TJ Slovan Halič
Tomášovce
Hnúšťa
TJ Slovan Halič
Želovce
Dudince
TJ Slovan Halič
Vidiná
TJ Slovan Halič
Málinec
TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič
Kokava nad Rimavicou
TJ Slovan Halič
voľno
TJ Slovan Halič
Cinobaňa
TJ Slovan Halič
Detva "B"
TJ Slovan Halič
Nenince
TJ Slovan Halič
Hrnčiarske Zalužany

Kokava nad Rimavicou
TJ Slovan Halič
voľno
TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič
Cinobaňa
TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič
Detva "B"
TJ Slovan Halič
Nenince
TJ Slovan Halič
Hrnčiarske Zalužany
Tomášovce
Želovce
TJ Slovan Halič
Bušince
TJ Slovan Halič
Hnúšťa
TJ Slovan Halič
Dudince
TJ Slovan Halič
Vidiná
TJ Slovan Halič
Málinec
TJ Slovan Halič

Rozlosovanie – dospelí
Strana 1

1K
2K
3K
4K
5K
6K
7K
8K
9K
10K
11K
12K
13K
14K
15K
16K
17K
18K
19K
20K
21K
22K
23K
24K
25K
26K

Ne-02.08.2015
Ne-09.08.2015
Ne-16.08.2015
Ne-23.08.2015
Ne-30.08.2015
Ne-06.09.2015
Ne-13.09.2015
So-19.09.2015
Ne-27.09.2015
So-03.10.2015
Ne-11.10.2015
So-17.10.2015
Ne-25.10.2015
Ne-27.03.2016
Ne-03.04.2016
Ne-10.04.2016
Ne-17.04.2016
Ne-24.04.2016
Ne-01.05.2016
Ne-08.05.2016
Ne-15.05.2016
Ne-22.05.2016
Ne-29.05.2016
Ne-05.06.2016
Ne-12.06.2016
Ne-19.06.2016

16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda

Slovan Tomášovce
TJ FK Stará Halič
TJ Slovan Halič
Družstevník Mýtna
TJ Slovan Halič
TJ Santrio Láza
TJ Slovan Halič
Kokava nad Rimavicou
TJ Slovan Halič
ŠK Slovan Vidiná
TJ Slovan Halič
OŠK Uhorské
TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič
SC Čakanovce
TJ Slovan Halič
MŠK Podrečany
TJ Slovan Halič
OŠK Boľkovce
TJ Slovan Halič
ŠK L+M AQUA Rapovce
TJ Slovan Halič
1.FK Buzitka
TJ Slovan Halič
Hrnčiarske Zalužany

TJ Slovan Halič
TJ Slovan Halič
SC Čakanovce
TJ Slovan Halič
MŠK Podrečany
TJ Slovan Halič
OŠK Boľkovce
TJ Slovan Halič
ŠK L+M AQUA Rapovce
TJ Slovan Halič
1.FK Buzitka
TJ Slovan Halič
Hrnčiarske Zalužany
Slovan Tomášovce
TJ FK Stará Halič
TJ Slovan Halič
Družstevník Mýtna
TJ Slovan Halič
TJ Santrio Láza
TJ Slovan Halič
Kokava nad Rimavicou
TJ Slovan Halič
ŠK Slovan Vidiná
TJ Slovan Halič
OŠK Uhorské
TJ Slovan Halič
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Tip na pohybovú aktivitu – FIT JUMP
Pre niekoho je známy, pre
niekoho menej známy pojem fit
jump, môžeš nám presne vysvetliť
o aký typ cvičenia ide a na čo je
zamerané? Opýtala som sa fitjumperky Ivy Lásky.
FitJump je skupinové kardio cvičenie zamerané na stabilitu a koordináciu tela, hlavne tzv.
core cvičenie, ktoré zlepšuje fyzickú
a psychickú kondíciu, spevňuje väzivá
a pritom neničí kĺby ani chrbticu. Je
vhodné na spevnenie tela, rekonvalescenciu poúrazových stavov a hlavne
redukciu váhy. Fit jump je veľmi
účinný a priaznivo pôsobí na vaše
zdravie: posilňuje koordináciu a stabilitu celého tela, zlepšuje trávenie aj
vylučovanie, stimuluje metabolizmus,
zlepšuje rovnováhu, odstraňuje celulitídu, odbúrava tuk, u žien zmierňuje
menštruačné problémy, stabilizuje
nervovú sústavu a pomáha proti
depresii, nezaťažuje kĺby, posilňuje
kĺbové väzivá, priaznivo pôsobí na

lymfatický systém.
Čiže malé trampolínky.
Ako si sa k nim dostala?
Na Googli vraj nájdete
všetko a práve cez internet sme našli
inspiráciu v Brazílii. Bolo to to, čo
som od trampolínok očakávala.
Trampolínky majú nosnosť do 160 kg,
takže sa nemusí nikto obávať, že ho
neudrží, práve naopak. Po návšteve
školy Body systém priamo v Sao Paulo, meste kde vzniklo toto cvičenie,
som sa presvedčila, že toto je to, čo
môžem priniesť na Slovensko. Ba
čo viac, som jediná v Európe, ktorá
navštívila ich školu skoku a mám ich
trampolínky. Som na to veľmi pyšná.
:-)
Pre koho, resp. pre akú
vekovú kategóriu je fit jump vhodný?
Fit Jump je vhodný pre každú
vekovú kategóriu: deti, mládež,
študenti a každý zdravý dospelý,
ktorý chce posilniť stabilizáciu

a koordináciu tela, ľudia s nadváhou, ktorí chcú začať s pohybom
a redukovať svoju váhu, a taktiež
dôchodcovia, ktorí potrebujú a chcú
svoje telo udržať v kondícii.
Keby som sa chcela medzi
vás pridať, kde a kedy vás nájdem?
Pravidelné hodiny sú na ZŠ
Vajanského v pondelok 18.00 hod.
a vo štvrtok 19.00 hod. Na hodinu je
však potrebné rezervovať si miesto,
nakoľko počet miest je limitovaný
počtom 25. Privítame vás na soc.
sieti FB v skupine FitJump, kde sú
vždy aktuálne informácie o hodinách
a akciách skupiny, alebo na tel. č.
0908042571. Týmto Vás veľmi rada
pozývam na Haličské slávnosti 15.
8. 2015 a športovú akciu do Poltára
,,Nájdi sa v športe, nie v drogách”
dňa 16. 8. 2015. Teším sa na Vás.
Renáta Padúchová

Prázdniny v raji
Cesta do raja nie je až tak
zložitá, ako by sa niekomu mohlo
zdať. O tom sa mohli presvedčiť aj  
deti z Haliče a blízkeho okolia, pre
ktoré zorganizoval Klub slovenských
turistov Sokol v Haliči pobytový tábor v Slovenskom raji. Na začiatku
bola prvotná myšlienka dvoch jej
členov, Mgr. Igora Kokavca a Ing.
Pavla Jonáša, ktorí sa rozhodli
venovať svoj voľný čas deťom, aby
im spríjemnili prázdniny a rodičia
mali aspoň na týždeň o svoje deti
postarané. Vďaka patrí aj Obecnému úradu v Haliči, ktorý poskytol autobus a prispel aj finančne.

Pobytový tábor sa uskutočnil od
pondelka 13. 7. 2015 do piatka 17.
7. 2015 v rekreačnom zariadení autocampingu Podlesok, neďaleko
obce Hrabušice. V pondelok sa 21
detí vo veku od 6 do 15 r. spolu
s rodičmi stretli v Haliči, kde dostali
organizačné pokyny, deti nastúpili
do autobusu a mohli už len veselo
zamávať svojim rodičom. Okrem organizátorov  sa tábora zúčastnili ešte
štyria vedúci. Prvá zastávka viedla
k priehrade Dedinky, odkiaľ si mladí
turisti urobili nenáročnú túru na Geravy a otestovali aj rebríkové lezenie. Po túre ich čakal výborný obed

v penzióne Nita. A tak plní energie
putovali ďalej až do cieľa cesty, kde
mohli hneď vnímať krásu prírody.
Romantiku pobytu umocňovalo aj
ubytovanie v chatkách. Večer bolo
spoločné zoznamovanie a zábavné
hry na lúke. Na druhý deň po
raňajkách sa začala prvá odvážna
cesta turistov, ktorí sa vybrali na
túru smer Suchá Belá. Tu už bola
potrebná disciplína a možno aj odvaha tých najmenších, pretože sa šlo
po drevených a kovových rebríkoch
cez rôzne prevýšenia. Tiesňava,
cez ktorú sme šli, bola nádherným
prírodným úkazom akoby nedot-

				
knutej prírody. Potôčik zurčal na cestu, zo skál padali menšie vodopády
a les krásne voňal. Stačilo sa len
zhlboka nadýchnuť a hneď sme boli
osviežení. Po dvojhodinovej túre sme
sa dostali konečne na vrchol našej
cesty, kde sme sa spoločne občerstvili
a pokračovali už menej náročnou
cestou na Kláštorisko. Náš veselý
spev sa ozýval horou a tak cesta ubiehala oveľa rýchlejšie. Po istom čase
šliapania sa pred nami otvoril krásny
výhľad na zrúcaniny bývalého kartuzianského kláštora a takisto sme
si mohli prezrieť drevené sochy
mníchov aj zvoničku. Toto miesto
slúži aj ako pamätník obetiam Slovenského raja, ako aj tým, ktorí objavili turistické miesta v Slovenskom
raji. Naša cesta odtiaľto smerovala
späť do rekreačného zariadenia
Podlesok. Streda bola takým menším
oddychovým dňom. Navštívil nás
horský vodca Ing. Svetozár Lacko,
ktorý deti učil rôzne viazania uzlov,
ukázal im horolezeckú výstroj, rozprával zážitky z jeho horolezeckých
ciest a nakoniec, kto mal záujem,
mohol si vyskúšať aj jednoduché
zlaňovanie. Po príjemnom dopoludní
nás čakal guľáš, ktorý pre nás pripravil ujo Paľko. Večer zas spoločné
zábavné hry s vedúcimi tábora. Na
štvrtok sme si naplánovali výlet
k hrdlu Hornádu. Počasie nám prialo,
tak ako po ostatné dni. Bolo nádherne
slnečno. Po výdatných raňajkách sme
sa vybrali na ďalšiu turistickú trasu.
Táto cesta viedla už aj cez stupáky,
reťaze a feraty aj ponad vodu, obchádzali sme skaly a preto sa radšej
niektoré menšie deti vrátili s ujom
Igorom späť do tábora. My ostatní sme sa mohli kochať výhľadmi
z mostov, v rieke sme hľadali zaujímavé kamienky a naskytol sa nám
iný uhol pohľadu na prírodné krásy,
ako v utorok v Tiesňave. Jedna skupina, ktorá bola rýchlejšia, sa do-
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stala až na Kláštorisko. Naša
druhá skupinka po istom čase
zistila, že smeruje úplne inou
trasou. A tak sme sa rozdelili. Jedni sa vrátili po tej istej
trase späť a tí zdatnejší sa
rozhodli pokračovať v smere
cesty a absolvovať ešte túru
cez Letanovský mlyn k
Tomášovskému výhľadu. Aj
keď to bolo časovo a turisticky náročnejšie, stálo to za
to. Naspäť sme sa vracali po
hrebeni hôr a tak sme mohli
vnímať pohľady z výšky, ako
skalní vtáci. Pre túto sku-   
pinku to bol asi najväčší
zážitok, že dokázali prekonať
samých seba. V podstate to
bola čisto dámska jazda spolu
s dvomi vedúcimi. Po namáhavej
túre nás čakala bohatá večera
v reštaurácii Rumanka, kde chválime
príjemný personál, ako aj výbornú
stravu. Piatkové ráno nás vítalo do
slnečného, usmiateho dňa, ale bol
to aj deň rozlúčky so Slovenským
rajom. Prežili sme tu päť krásnych
dní. Niektoré deti si na začiatku aj
poplakali za rodičmi, tí väčší si rýchlo našli nových priateľov. Vedúci sa
snažili, aby deťom nič nechýbalo
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a mali na čo spomínať. Odmenou pre
nás bolo to, keď sa deťom nechcelo
ísť domov a boli by ostali ešte jeden
týždeň. Všetci sme sa cítili spolu
ako jedna super turistická rodinka.
Cestou domov sme navštívili ešte
Spišský hrad a vracali sme sa plní
dojmov a zážitkov s vedomím, že
raj môžeme mať kdekoľvek na zemi,
keď máme okolo seba pozitívne naladených ľudí, ktorí majú chuť urobiť
viac pre tých druhých ako pre seba.
Mgr. Igor Kokavec
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