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Jednotlivo je to pre obce takmer nemožné zabezpečiť, nielen pre nedostatok financií, ale i personálu. A tak sa
snažíme aj v mikroregióne Novohrad-

Od 1 . se p temb ra žu p a otvorí v Ha li č i
Cent ru m i n te g rova n e j soc i á l n e j
a zdravotn e j sta rostl ivosti
Na obce je kladených čoraz viac kompetencií a tak je veľmi
náročné sa s nimi vysporiadať. Jednou z nich je aj sociálna oblasť.
Čoraz viac seniorov zostáva odkázaných na pomoc iných a pre

ské podzámčie spolupracovať v čo naj-

príbuzných nie je vôbec jednoduché zosúladiť pracovné vyťaženie

viac oblastiach.

so starostlivosťou o svojich starších a často nevládnych príbuzných.

M

y napríklad pre viaceré
obce zabezpečujeme sociálnu posudkovú činnosť.

Zároveň sa ako veľmi prínosné ukazuje, keď naši starší občania
môžu zostať čo najdlhšie doma, vo svojom prirodzenom prostredí
miesto umiestnenia napríklad v domove dôchodcov.

Aj vďaka našim spoločným aktivitám
a projektom sme jedným z vybraných

ale aj priamej pomoci napríklad formou

budú zamestnanci centra sídliť v našom

mikroregiónov,

Banskobystrický

koordinácie opatrovateľskej služby, vy-

dennom centre pre seniorov, po rekon-

samosprávny kraj zriadi Centrum in-

bavovaní kompenzačných príspevkov a

štrukcii bývalého služobného bytu pri

tegrovanej sociálnej a zdravotnej sta-

pomôcok, prepravnej službe, spravova-

kultúrnom dome, sa presťahujú tam.

rostlivosti (CISZS). Na začiatku budú

ní monitorovacích náramkov záchrany

Ďakujeme BBSK za prejavenú dôveru a

dušou tohto centra 2 pracovníci, ktorí

a ďalších terénnych službách. Naši se-

takisto tento projekt bude ukážkou aká

tu budú k dispozícii pre obyvateľov obcí

niori či ich príbuzní k nim budú mať naj-

je spolupráca na úrovni samosprávy

podzámčia, aby im pomohli v rôznych

bližšie, keďže sme dostali dôveru, aby

(obce a samosprávny kraj) dôležitá a

aspektoch sociálnej práce, poradenstva

sa sídlom centra stala Halič. Spočiatku

prínosná.

kde

Vi a c a ko 100 roč ná p e c o ž il a
Pri objekte strážneho domčeka
stojí nielen pôvodná studňa, ale
i pec na chlieb. Že tam stojí od
začiatku, dosvedčuje aj pôvodný
projekt objektov stanice, ktorý sa
nám podarilo získať zo železničného archívu v Budapešti. Počas
opravy domčeka bola opravená aj
samotná pec a počas tretieho júlového víkendu sa v nej opäť piekol
chutný chlieb.

D

ialo sa tak počas chlebového pikniku, na ktorom sa
okrem iného uskutočnilo aj odovzdanie certifikátov
novým držiteľom regionálnej značky Produkt Novo-

hrad. Tentokrát sa ich držiteľmi stal aj haličský včelár Milan
Klaga a živá múka a cestoviny vyrobené z nej, ktoré produkuje Agrofarma Ďurčík z Telky. A práve zo živej múky (celozrnná
pšeničná) boli chlebíky upečené. Jednu z receptúr obohatilo aj
naše mikroregionálne pivo Forgach. Rozkúriť takúto pec chce
ozajstný fortieľ a tak sa tejto úlohy zhostil Janko Fašang z Hru-
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šova, ktorý má bohaté skúsenosti s pečením v ich tradičných
kamenných peciach. Sekundoval mu náš Miro Válek a priúčal
sa aj Zoli Berky. Všetko potrebné pripravili pracovníci obce.
Počasie akcii síce veľmi neprialo, dážď a hroziaca búrka viacerých z vás odradila od účasti na tejto akcii. Tí, čo boli však,
myslím, neľutovali a pochutili si nielen na chlebe, ale aj na rôznych nátierkach od regionálnych producentov. Podujatie nielen voňalo a chutilo, ale aj výborne znelo tónmi ľudovej hudby
Gaberovcov, či vystúpením Haličana.

N

a záver akcie sa počasie umúdrilo, a tak mohol byť
premietnutý aj film v improvizovanom letnom kine.
Partia priateľov a nadšencov, chutný chlieb, chlade-

né pivo, občerstvenie, hudba či kino... to všetko ukázalo, že
priestor pri strážnom domčeku je využiteľný aj na letné podujatia v prírode.

Mobilná aplikácia
Novinky z našej obce do Vášho
mobilu. Predstavujeme Vám službu pre
občanov: Mobilnú aplikáciu
s názvom „V OBRAZE“.
Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy:
•
•
•
•
•

Prehľad aktualít z webu našej obce
Upozorní Vás na novo vložené správy
Dozviete sa včas o pripravovaných akciách
Prezerať si fotografie alebo dokumenty z úradnej tabule
Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete žiadne osobné údaje

Piknik
na ceste

T

ak znie názov série podujatí,
ktoré BBSK organizuje v jednotlivých

okresoch

kraja.

V okrese Lučenec sme boli hostiteľskou
obcou tohto podujatia, počas ktorého
k nám zavítal nielen predseda BBSK Ján
Lunter, ale aj poslanci BBSK za okres Lučenec. Za účasti starostov okolitých obcí
i verejnosti tak bol priestor na diskusiu
o stave ciest v správe samosprávneho
kraja, teda ciest II. a III. triedy.

C

esty sú horúcou témou či už
tie v správe obce, kraja či štátu. Zúčastnení na jednej strane

ocenili, že kraj v ostatnom čase zvýšil investície do týchto ciest. Aj v našom okolí
sa viaceré cesty, ktoré smerujú do našej
obce zlepšili. Či už od Tomášoviec, alebo
od Podrečian došlo k oprave viacerých
úsekov a cesty dostali nový asfalt. Toto
stretnutie sme viacerí využili tiež na poukázanie na ďalšie problémové úseky,
ktoré by si obnovu zaslúžili. Verím, že
prísľub o oprave cesty od Starej Haliče
popri našom cintoríne, Partizánsku ulicu až po križovatku s cestou I/75 v budúcom roku bude aj splnený.

Mgr. Alexander Udvardy, starosta
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Rozhovor s haličsko u ro dáčko u,
Mgr. Ž e l mírou Mižúrovo u
Haličania Vás poznajú ako dl-

Kam viedli Vaše kroky po štúdiách?

jeme rodinné stretnutie na ktorom spo-

horočného pedagóga a riaditeľku

Po skončení školy sme sa usadi-

míname na časy prežité v rodnej obci.

ZŠ Novomestského v Lučenci. Starí

li v Lučenci. Pôsobila som na viace-

Haličania si určite pamätajú rodinu

rých školách /Kubínyiho, Hviezdosla-

Brunnerovú a Vášho otca, známeho

vova, Novomeského/. Do dôchodku

pánskeho krajčíra. Ako si spomínate

som odišla zo školy L. Novomeského.

na detstvo v Haliči?

Zaujíma Vás aj teraz ešte dianie v
našej obci?
Všetko, čo sa týka ľudí, diania v Haliči
sledujem. Zaujíma nás, ako sa Halič roz-

V spomienkach sa často vraciam

Vaša rodná dedina sa za tie roky

rastá a zveľaďuje. Teším sa, akou perlou

do detstva, sú to najkrajšie spomien-

zmenila. Aký je váš vzťah k terajšej

Novohradu je náš zámok. Želám vám,

ky, ktoré som prežila v kruhu najbliž-

Haliči? Ako často sa tu zastavíte?

všetkým bývalým spoluobčanom, pekný

ších. Ale rada spomínam aj na školské

Nikto z rodiny už v Haliči nežije a tak

roky, svojich učiteľov a spolužiakov. Na

naše kroky najčastejšie vedu na cinto-

susedky, moje kamarátky, s ktorými

rín. Ale Halič-naše rodisko aspoň raz v

som prežila tie najkrajšie prázdniny.

roku navštívime celá rodina. Organizu-

život v našej Haliči.

Rozprávala sa:
Renata Padúchová

Halič v súťaži Dedina roka 2021
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N

aša obec je jednou z 28 súťa-

vame tradície bolo vidieť pri vystúpení

žiacich obcí prihlásených do

hudobno-speváckej skupiny Haličan pri

aktuálneho ročníka súťaže

váľaní mája. S tým pomohli aj naši ha-

Dedina roka. Koná sa pod záštitou mi-

siči. Následne nielen školstvo, ale i hrn-

nistra životného prostredia Jána Buda-

čiarsku tradíciu predstavili naši školáci

ja a obce sú v nej posudzované podľa

pri návšteve našej ZŠ s MŠ Hany Ponic-

viacerých hodnotiacich kritérií. Víťaz

kej. Pokračovali sme v prehliadke našich

reprezentuje Slovensko v európskej

pamiatok, zrekonštruovaného strážne-

verzii súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je

ho domčeka a prezentáciu sme zakon-

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra
životného prostredia, Spolok pre obno-

K

omisia si najprv prezrela prezentáciu

obce

pripravenú

v kultúrnom dome, ktorej sa

vu dediny a Združenie miest a obcí Slo-

zúčastnili aj starostovia nášho mikrore-

venska pod záštitou ministra životného

giónu a svoje výrobky tu prezentovali aj

prostredia Jána Budaja.

miestni potravinári. Že v Haliči udržia-

V pondelok 31. mája preto aj nás
navštívila 7 členná hodnotiaca komisia.
Našou úlohou bolo počas 3 hodín prezentovať Halič v čo najlepšom svetle.
Na prípravu sme mali najmenej času
spomedzi súťažiacich obcí, keďže Halič
bola pre komisiu úplne prvou zastávkou
v tomto ročníku súťaže. Vďaka všetkým
zapojeným, ktorí s prezentáciou pomohli sme urobili dobrý dojem. Či to
stačilo aj na zisk niektorého z ocenení,
sa dozvieme až 1. septembra v Banskej
Bystrici na podujatí Deň kroja.

čili na zámku chutným obedom.
Držte palce, aby sme v silnej konkurencii zapojených obcí obstáli.

Foto: J. Klinda

Hodnotiacej komisii súťaže Dedina roka 2021 sa veľmi páčila prezentácia haličského
hrnčiarstva, ktorú si pripravili naši školáci. Foto: J. Klinda

O Haličských
zábavách a móde
80tych rokov

V

80tych
náš
dom

rokoch
kultúrny
žil

odlišovať.

V

obchodoch

bolo bežne dostať skoro

Najčastejšie,

väčšia hlava, tým lepšie. Na-

čo bolo v outfite pestrofa-

brčkaviť sa dávali aj chalani.

rebné, boli tričká - obráz-

Čo sa týka doplnkov, nenosi-

kové, s potlačou, páskova-

li sme na zábavy drahé šper-

né, kvietkované, hladké aj

ky, ale bižutériu: náušničky

sieťkované. Neodmysliteľné

v tvare žiletky alebo pierka

boli kožené a rifľové bun-

mal hádam každý. Gume-

dy, na ktoré sme si pripínali

né náramky pestrofarebné,

okrúhle odznaky s obrázka-

tenučké. Možno sa dnešnej

mi kapiel. Na mojom krát-

mládeži zdajú páskované

kom čiernom kožáku svietili

štucne, široké ramená a “vý-

Deep Purple a AC/DC.

buchy” na hlavách smiešne,

neexistoval.

veľmi

všetko rovnaké a málo ori-

často vychýrenými taneč-

ginálne, takže sme mali

nými zábavami. Pozývali sa

na výber dve veci: buď sme

trendové hudobné kapely

si oblečenie sami ušili či dali

napr. Zvonári či NO5, ktoré

ušiť krajčírke, alebo sme sa

sa vždy postarali o výbor-

vybrali na nákupy do Ma-

nú atmosféru. Organizovali

ďarska, kde tých vecí bolo na

ich vtedajšie inštitúcie ako

výber viac. Napríklad také

Zväzarm, SZM, ale najčas-

trendové tričká sme si bež-

tejšie funkcionári TJ Slovan

ne medzi sebou požičiavali,

Halič. Z utŕžených peňazí

teda dievčatá určite. Rifle

Oznam

sa vtedy kúpil prvý auto-

sa nosili tzv. zipsáky, alebo

Obec Halič vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

bus pre futbalistov. A ako

mrkváče: na stehnách širšie-

č. 2/2021 na predaj pozemkov na ul. Hviezdoslavovej,

sme sa vtedy ako mládež

dole zúžené. K nim biely

parc. č. 516/83 a 516/84, zapísané na LV č. 650

na takéto zábavy obliekali?

ľanový opasok s plieškom,

vhodné pre stavbu rodinných domov.

Tak ako všetci mladí, aj

ktorý bol spustený smerom

Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli

my sme chceli v 80tych ro-

k stehnám. Kto nemal biele

a na webovom sídle obce www.halic.sk.

koch byť trendoví a niečím

botasky s oranžovým pá-

Termín na predloženie ponuky je do 31.8.2021.

sa od tuctových outfitov

sikom- číňany- ten proste

Č

ale hudba, ktorá sa v 80tych

o sa týka nepre-

rokoch hrala je nadčasová.

hliadnuteľných
účesov, tak vtedy

Renata Padúchová

frčala francúzska trvalá. Čím
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
HANY PONICKEJ

... a oceňoval aj pán starosta
Tých najlepších z najlepších ocenil
tradične na konci školského roka aj
pán starosta. Hneď po odovzdaní vysvedčení boli šestnásti najlepší žiaci
školy pozvaní na obecný úrad, kde im
pán starosta slávnostne odovzdal oce-

Ocenili sme najlepších

nenia obce a žiaci sa navždy zapísali do
Aj keď bol školský rok aký bol, aj po-

kroniky obce. Po príjemnom posedení

čas neho sme mali medzi sebou žiakov,

a chutnom občerstvení sa všetci zaslú-

ktorí boli ochotní vynikajúco pracovať,

žene vybrali domov, aby si mohli začať

svedomito sa pripravovať, reprezento-

užívať letné prázdniny.

vať školu, príkladne sa správať, zapájať
sa do zberovej činnosti a svojim konaním a správaním šíriť dobré meno našej škole. Preto sme tradične takýchto
žiakov odmenili diplomami a vecnými
cenami. Pred všetkými žiakmi školy ich
spolu s triednymi učiteľmi dekoroval
pán riaditeľ. Výročnú cenu školy za školMichal Galád ocenený
výročnou cenou
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ský rok 2020/2021 si spomedzi týchto
žiakov odniesol Michal Galád. Všetkým
gratulujeme a tešíme sa na ich úspechy
aj v ďalších školských rokoch.

Olympijský odznak všestrannosti – ocenenie
O

tom,

že

pohybová

zdatnosť

Zistili sme, že väčšinou sa výsledky

dnešných detí je podpriemerná až veľ-

v triede 6.A pohybovali ako priemerné

mi slabá je fakt tejto doby. Smutný, ale

až podpriemerné (podľa hodnotenia

fakt. Na našej škole sa snažíme veno-

SOV), no tri žiačky z triedy predsa získa-

vať sa pohybovej aktivite v čo najväč-

li ODZNAKY VŠESTRANNOSTI za svoje

šej miere. Preto sme sa s triedou 6.A

dosiahnuté výsledky.

zapojili do pekného projektu Sloven-

•

ského olympiíjského výboru (SOV) pod
názvom OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠET-

•

RANNOSTI. V šiestich disciplínach si
žiaci a žiačky na hodinách telesnej a
športovej výchovy preverili svoje po-

ELA UDVARDYOVÁ
strieborný odznak
BEÁTA ŽIGOVÁ
bronzový odznak

•

NINA LAŠŠANOVÁ
bronzový odznak

hybové schopnosti (sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť). Na základe dosiah-

Úspešným žiačkám gratulujeme a

nutých bodov z jednotlivých disciplín

veríme, že aj naďalej budú pohybovo

zistili o sebe svoju úroveň pohybo-

aktívne a budú našu školu reprezento-

vej zdatnosti, teda svoju pohybovú

vať na rôznych športových súťažiach.

VŠESTRANNOSŤ.

Mgr. Zuzana Kresáneková

Keď bývame občas chorí, mamka čajík nám uvarí.

Bylinkový
piknik v
ŠKD

Hocijaký čaj to nie, bylinkový pre zdravie.
Taký dobrý čaj voňavý, šalviový či mätový.
Tieto krásne rastlinky, liečivé sú bylinky.
Príroda nám v ŠKD svoju lekáreň otvorila,
lahodnou chuťou a vôňou nás očarila.
O bylinkách sme sa rozprávali, ich krásu
a dôležitosť poznávali.
Pracovné listy, herbár tvorili,
bazový, levanduľový sirup vypili.
Pažítka nám veľmi chutila a úžasná hra:
Miešame bylinky nás bavila.
Ďakujeme ti príroda za tieto dary. Dôležité sú, to vie
každý z nás, veľký i malý.

Tipy na výborné letné osvieženie:

Kávová limonáda:
Pre milovníkov kávy, niečo ľadové,
netradičné:
•

100 ml silnej kávy
40 ml limetkovej alebo citrónovej šťavy
100 ml sódy
cukor podľa chuti, ľad a limet-

Čarovanie s bylinkami
V minulosti nebolo tak veľa
dostupných liekov a liečív ako
dnes, mnohí nemali ani z čoho
zaplatiť lekára, tak sa obracali na
alternatívne možnosti liečenia prírodu. Veľmi často siahali po
dostupných a účinných bylinkách.
Stará mama aj moja mama boli
bylinkárky, odpozorovala som od
nich účinné a dostupné aj u nás:

4-5 listov z čiernych ríbezlí zaliať 250
ml horúcej vody a nechať variť 3 min.
Pre deti sa odporúča čaj dochutiť medom a citrónom. Kašeľ nás trápi najmä
v zime, preto je vhodné listy si nasušiť
do zásoby.

Všetko riadne vymiešame, podľa
potreby dochutíme a ozdobíme
krúžkom limetky.

Melonáda
Všetci máme radi v lete sladký
svieži melón. Pripravíme si z neho
limonádu:

Čaj z rebríčka
pre všetky ženy:

•

500g dužina z červeného
melóna
1 dl pomarančový džús
1 citrón

Rebríček lekársky alebo myší chvostík

Čaj z listov čierneho
ríbezlia proti kašľu:

ka na ozdobu

je veľmi známa bylina, ktorá si vie pora-

1 liter sódovej vody, ľad,
medovka

diť s takmer každým ženským neduhom,
má dezinfekčné a protizápalové účinky,

Melón narežeme na menšie časti

preto je vhodná pre mladšie aj pre star-

a vložíme do mixéra, pridáme

šie ženy. Zbierajú sa biele kvety s vňaťou.

džus, citrón a trošku vody. Všetko

1 vrchovatú lyžičku zaliať 250 ml horúcej

zmixujeme a precedíme cez sitko

vody a nechať lúhovať 5 min. Rada od

do džbánu. Pridáme zvyšok sódy

bylinkárky: každá žena by mala preven-

a ľad. Ozdobíme medovkou a

tívne každý deň vypiť šálku rebríčkové-

citrónom.

ho čaju.
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RÍMSKOKATOLÍCKA
ĽUDOVÁ
ŠKOLA
V HALIČI
Školský rok 1933/34. Budova rímskokatolíckej ľudovej školy v Haliči
v tom čase na Špitálskej ulici (dnes ul. Ľ. Štúra) Pred školou stoja učitelia
zľ.: Mária /Óriáši Mariška/ Szigetyová, Ján Chovan. (zdroj: archív J. Hikker)

Znovu objavený a skoro zabudnutý názov
vo mne evokoval napísanie tohto príspevku.

M

alý školský zákon (1922)
upravil školstvo v celej
republike, povinná škol-

ská dochádzka sa predĺžila na 8 rokov.
Väčšina ľudových škôl ostala naďalej

8

cirkevných.

Úvodom malý exkurz do histórie.

Š

(Srogoň, T., Cach, J., Mátej, J., Schubert,
J.: _Výber z prameňov k dejinám školstva

kolstvo na Slovensku sa začalo

vytvoril jednotnú školskú sústavu od

a pedagogiky. _Bratislava: SPN, 1981.)

vo väčšej miere rozvíjať v stre-

národných škôl až po univerzitu.

(Hikker, J., Fízeľ, P.: _Halič cesta časom_ s.

doveku, kedy boli len latinské

Rakúsko-maďarským

vyrovnaním

291 a ďalšie, Halič, 2019.)

školy, ktoré zriaďovala rímsko-katolícka

v r. 1867 sa dostali Slováci pod pria-

cirkev ako monopolný činiteľ ideológie

mu nadvládu maďarských vládnucich

V 30tych rokoch Rímskokatolícka

vo feudálnej spoločnosti. Podľa toho,

tried, ktoré sa usilovali o vytvorenie

ľudová škola v Haliči bola školou, kto-

pri ktorej cirkevnej ustanovizni vznikali,

národnostne jednotného maďarského

rá sa už riadila podľa Malého školské-

nazývali sa kláštorné školy, farské školy

štátu. Materinskú reč sa deti mohli učiť

ho zákona a nasmerovala ma na celý

a kapitulské školy. Hlavným obsahom

len na niektorých ľudových cirkevných

život. Nemala som ešte ani šesť rokov,

vyučovania bolo osvojenie si latinčiny a

školách. Do rozpadu Rakúsko-uhorskej

keď dievčatá, ktoré už v tom čase kon-

základov kresťanského učenia. Prevlá-

monarchie(1918) slovenské školstvo

čili povinnú školskú dochádzku a sedeli

dalo predovšetkým individuálne vyučo-

prakticky neexistovalo.

v triede spoločne so žiakmi z nižších
ročníkov v najvyšších laviciach, ma

vanie, resp. domáce školstvo. Takýmto
Českosloven-

zobrali so sebou do školy. Lavice boli

skej republiky sa pomery v sloven-

dlhé- pre piatich žiakov a boli uspo-

Školstvo sa na našom území zve-

skom školstve zlepšili. Dôležité úlo-

riadané poschodovo, takže aj z po-

ľadilo najmä reformou Márie Terézie

hy čakali v novoutvorenom štáte na

slednej lavice bolo vidieť na tabuľu. V

(1740 – 1780) a Jozefa II. (1764 – 1790).

školstvo, V tomto období bolo na

triede bolo spolu asi 50 žiakov. Pri ta-

Zákon Márie Terézie Racio educatio-

Slovensku

slovenských

kýchto návštevách som bola šťastná,

nis (1777) položil základy veľkej refor-

učiteľov pre ľudové školy. Predstavite-

že môžem byť v škole. Potom som už

my školstva, umožnil vytváranie škôl

lia štátnej moci na Slovensku požiadali

len čakala, kedy sa stanem skutočnou

s vyučovacím materinským jazykom a

o pomoc českých učiteľov a profesorov.

žiačkou. Dvojtriedna cirkevná škola

spôsobom mohli byť vyučení iba ľudia z
vysokopostavených rodov.

Po

vzniku

len

prvej

tristo

sa riadila požiadavkami zriaďovate-

k spolužiakom sme sa správali ako k

slovenčinou rozprávať o Jánošíko-

ľa, ktorým bola starohaličská farnosť

seberovným. A toto som si odniesla do

vi. No naraz mi začalo „harašiť“ v

a požiadavkami obecného zastupi-

vienka z Rímskokatolíckej ľudovej školy

brušku a tlak smeroval do krátkych

teľstva. Pri výbere učiteľa sa v prvom

v Haliči.

nohavičiek. Zodvihnem ruku, aby som

rade prihliadalo na jeho náboženstvo,
morálne kvality, kvalifikovanosť a u

poprosil. Skúsený učiteľ poznal, ktorá

PhDr. Anna Borešová

bije a povedal: „Len utekaj, rýchle ute-

mužov hudobné vzdelanie, pretože

kaj syn môj“. Vyštartoval som, ale dlhá

riaditeľ školy bol zároveň aj kantorom.

chodba, širokánsky dvor a až na konci

Popri vyučovaní povinnosťou učiteľa

dve drevené „kadibudky“ – môj cieľ. Do-

cirkevnej školy bolo aj sprevádzanie a
dozor žiakov na návštevu pobožností v
kostole.
Okrem učiteľa Jána Chovana, ktorý bol riaditeľom školy aj kantorom
na škole vyučovala Mária Sigetyová. V
roku 1936 bola mojou prvou učiteľkou.
Spomínam si ako sme ju pri prechádzaní sa pomedzi lavice hladkali a ako sme
sa jej báli pri jej prísnom sledovaní nás
detí v kostole počas pobožností.
Pravidelne sa usporadúvali školské
slávnosti a akcie ako lampiónový sprievod v októbri, vianočná návšteva donorov školy (grófska rodina, pán dekan a
viacerí vážení občania obce). Žiaci prezentovali svoje školské úspechy básničkami, spevom a vedomosťami z učiva.
Radostnú atmosféru znásobili darčeky
od donorov, najmä oblečenie a školské
potreby (moji rodičia ma upozornili,
že sú to darčeky pre chudobné deti a

Zaujímavým a zábavným
spôsobom opísal svoje
prvé stretnutie so školou
náš rodák B. Outrata.

behol som. Horná doska príliš vysoko.

Už niekoľko dní ku koncu prázdnin

ty. Lakte ma zachránili. Biele podko-

som blúdil okolo školy v tichom kútiku v blízkosti kostola. Nízka prízemná budova s velikánskymi oblokmi a
priestranným dvorom. Pred budovou
kvetinová záhradka plná krásnych
kvetov. Sem budem chodiť rád.

N

astal slávny deň. Z kostola
ideme pekne v dvojstupe
do školy. Nás si odviedol

mladý pekný pán učiteľ. Ján Chovan
sa volám, povedal nám. Pekne nás
privítal a pridelil nám miesta. Ja najmenší, som sa dostal do prvej lavice
k jeho stolíku. Najskôr vzal husle a
spievali sme, potom začal krásnou

V rohu malá stolička, šup ju pod nohy
a dosadám . Ale čo to? Moja malá „riťka“ je oveľa menšia ako diera v doske
a tak sa prepadám do tmavej temnolienky trčia k „dachu“, zadok klesá do
hĺbky a ja revem o pomoc. V kritickom
okamihu, keď už lakte zamdlievali a ritka dočahovala na špičku nevábnej hŕby
pod ňou, ma zachytili dva páry rúk starších spolužiakov a zachránili ma pred
nevábnou smrťou.
Takto som teda nastupoval do školy, ktorú som potom tak miloval, no
hlavne pána učiteľa Janka Chovana.
Čiernu bridlicovú tabuľku so zastrúhaným olovnatým šúľkom som si ešte po
desiatich rokoch uchovával.

Bohuš Outrata

ja som sa nemala o ne hlásiť). Školský
rok sa pravidelne zakončil majálesom,
kedy sme sa v pestrom sprievode po
dedine presunuli do hostinca v blízkosti školy.

D

nes, keď si predstavím mojich spolužiakov si uvedomujem, že vlastne už v tom čase

bola naša škola integrovaná. Okrem
toho, že tam boli žiaci zo znevýhodneného prostredia (tzv. cigáni a deti
rodičov na podpore, deti so zníženým
intelektom ale i telesne postihnuté),
vyučovali sa žiaci viacerých ročníkov,
bežne 1.- 4. ročníka. Túto skutočnosť
sme všetci bez problémov tolerovali a

Žiaci školy v školskom roku 1932/1933. (zdroj: archív J. Hikker)
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Halič v tieni polmesiaca

P

10

ísomne zaznamena-

Bitke pri Moháči 29.8.1526

ná história Haliče sa

(270 km vzdušnou čiarou

v súčasnosti datuje

od Haliče). Počas úteku z nej

do roku 1236, keď sa obec

zomrel aj uhorský kráľ Ľudo-

pod názvom Galch uvádza

vít II. Jagellovský. Polmesiac

v listine palatína Dionýza I.

Osmanskej ríše, na čele so

z rodu Tomaj, ktorý dostal

sultánom a chalífom Sülej-

Lučenecké panstvo so síd-

manom I. Kanuni, zatienil

lom v Haliči od uhorského

Uhorsko. Po obsadení Budí-

kráľa Ondreja II. Jeruzalem-

na 29.8.1541 v podstate na

ského. Vládca Haliče neprežil

desiatky rokov zaniklo a jeho

kráľom Belom IV. nerozum-

územie sa stalo jej súčas-

ne vedenú bitku proti Mon-

ťou. Turci anektovali aj časť

golom 11. 4. 1241 pri obci

dnešného južného Sloven-

Mohi na brehu Slanej (108

ska. Už v roku 1544 do neho

km vzdušnou čiarou od Ha-

zasahoval

liče), ale jeho synovia a vnu-

sandžak (kraj), od 6.2.1552

ci založili rod Lučeneckých

po dobytí Sečian (Szécsény)

v dvoch líniách – Lossonczy

vojskami budinského Hadim

a Losonci – Bánffy. Posledné-

Ali Pašu Sečanský sandžak

ho mužského potomka Luče-

a po kapitulácii Fiľakovského

neckých z Haliče - hrdinské-

hradu 16.6.1554 Fiľakovský

chovu za janičiarov a dievčat

dinami). Spoplatnené bolo

ho obrancu Temešváru proti

Novohradský

sandžak, jediný so sídlom

za súložnice do háremov.

od roku 1556 aj staré ban-

mohamedánom – Štefana

na Slovensku. Toto obdo-

Na kostol sv. Juraja ku krížu

ské mesto Dobšiná, ktoré sa

VI. Lučeneckého/Lossonczy,

bie, keď bola Halič začlene-

zrejme pribudol polmesiac.

vzoprelo a 14.10.1584 bolo

po dobytí tejto strategickej

ná do Osmanskej ríše, sa

Ak platila dane, tak tento

fiľakovskými Turkami vyplie-

pevnosti 27.7.1552 Turci sťali

v jej dejinách skoro vôbec

symbol zaručoval sultánovu

nené a jeho 352 obyvateľov

a jeho hlavu odviezli sultáno-

nespomína, akoby začali až

ochranu pred vyplienením

odvliekli do otroctva. Z bás-

vi do Istanbulu. Po víťazstve

po vyženení panstva For-

(už dedovia hovorili, že kra-

ne Sama Chalúpku Turčín

dlhoročného

kráľovského

gáchovcami. Pritom práve

va, ktorá mlieko dáva, ne-

Poničan je známy prípad

správcu Horného Uhorska

týchto 320 rokov tvorilo jej

patrí na bitúnok). Ak sa nie-

plienenia Poník pri Banskej

základy.

ktoré obce nepodvolili, Turci

Bystrici - „Jajže, Bože, strach

Z

ich vyrabovali (v Novohrade

veliký: padli Turci na Poniky;

nedobytnej

napríklad Mučín) a kostol vy-

padli, padli o polnoci: Jajže,

Haličskej

pálili. Obdobne skončil aj cis-

Bože, niet pomoci. Ľudia
boží, utekajte, zajať Turkom

a obrancu Haličského hradu
Jána Jiskru z Brandýsa a jeho
spolubojovníka Jána Huňadyho

(dvoch

katolíckych

kondotiérov) v bitke o hlav-

vyšky
Jiskrovej

pevnosti s obcou

tercitský kláštor v Opatovej.

né srbské mesto Smederevo

Halič (ešte len s jednou Veľ-

V roku 1573 obsadili aj Divín

sa nedajte:...“.

v júni 1437 už v Európe po

kou Haličou) sa ocitli v Se-

a začlenili ho do Fiľakovské-

desaťročia nasledovali pre-

čanskom sandžaku, na čele

ho sandžaku (stal sa jeho 9.

važne len víťazstvá islamu.

ktorého bol spočiatku beg

okresom – nahíjou na čele s

Katastrofa, začínajúca doby-

Kara Hamza. Až do roku

agom), ktorý siahal viac na

tím Konštantínopolu a zlikvi-

1594 každoročne platila „daň

východ cez Rimavskú Sobo-

M

a baštu v Lučenci, keďže

dovaním tisícročnej kresťan-

od hlavy“ (cizje/džizja alebo

tu až k Turni nad Bodvou

dodnes sa zachovali názvy

skej Byzantskej ríše vojskami

harȃc/harač)

odvádzala

a Putnoku; bližšie k Plešivcu,

Begova bašta a Begova ulica.

sultána Mehmeta II. Fatih

do Turecka v rámci „dane

Muráňu a Štítniku – sídlami

Kým vo Fiľakove sa vystrie-

29.5.1453, sa preniesla aj do

z krvi“ (devširme) stanovený

ďalších troch nahíjí (spolu

dalo 11 begov, v Szécsény

Uhorska, najmä po prehratej

počet mládencov na prevý-

12 s 13 mestami a 365 de-

ešte viac. V týchto mestách

a

ožno predpokladať, že sečanský
beg

mal

dom

História našej obce

existovali mešity a minarety,

Trenč, Veľkú nad Ipľom, Veľ-

lúk, pasienkov), neskôr pre-

slede ako predný voj - be-

turecké kúpele a cintoríny,

ké Straciny, Malé a Veľké

radili do Egerského vilajetu

fulkovia. Geopoliticky potre-

ale aj trhy otrokov. Najväčší

Strháre, Podrečany, Ružinú,

(Eyālet-i Egīr), ktorý existoval

boval

počet tureckých vojakov bol

Lovinobaňu, Dobroč, Kotma-

v rokoch 1596 – 1687.

na nástup proti Rakúskemu

na Fiľakovskom hrade (252

novú, Vidinú, Opatovú, Fa-

až 315, neskôr v predsunu-

bianku, Tuhár (Veľký - dnes

tej posádke v Divíne ďalších

Lučenec),

176); na Sečianskom hra-

Poltár, Málinec, ... Povinná

de 208 až 229. Begov riadil

vytvoriť

podmienky

cisárstvu – k dobytiu Vied-

P

olitika Porty v Istan-

ne a baštám kresťanstva

bule bola veľmi ra-

v strednej Európe - Poľsku

cionálna a využívala

a Česku. Politicky a ekono-

daň sa v ňom vzťahovala na

mocenské ambície miestnej

micky ovládané slabé pred-

beglerbeg – paša z Budín-

1947 port (obydlí s jednou

uhorskej šľachty, ktorá vzá-

polie

skeho pašaliku – provincie

bránou). Turci v sandžakoch

jomnými roztržkami a sta-

vyhovovalo a vyhovuje. Zá-

Osmanskej ríše. Od roku

udržiavali prísny poriadok,

vovskými povstaniami proti

poľskí, Bočkajovci, Betlenovci

zabratia Haliče v roku 1552

lebo mali záujem, aby sa po-

vláde

vo

a Rákoczyovci predstavovali

do jej oslobodenia cisárskou

vinnosti plnili a príjmy z prá-

Viedni vytvárala ideálne pod-

len malých pešiačikov na sul-

armádou v roku 1593 obec

ce obyvateľstva plynuli do

mienky na ovládnutie úze-

tánovej šachovnici. Vrcho-

ako súčasť Osmanskej ríše

štátnej – sultánovej poklad-

mia zaniknutého Uhorska

lom servilnosti bol Imrich

spadala pod vládu troch sul-

nice. Podľa islamského prá-

a podmanenie si jeho zvy-

Thököly z Kežmarku, ktoré-

tánov a chalífov a ich podria-

va rozsudky vynášal sudca

šku v najsevernejšej časti za

ho tajní vyslanci v Istanbule

dených 20 budínskych pa-

– kádí. V sandžaku sa uplat-

Dunajom. Preto sultán pod-

vymohli za úplnú posluš-

šov. Za Süleymana I. Kanuni

ňovala aj Sečianska zbierka

poroval svojich „paholkov“,

nosť a judášsky groš 40 000

Haliči vládlo

10 beglerbe-

regulí (Kanunname-i recaya-i

ktorí ako vazalské kniežatá

piastrov ročne z mozoľov

gov - Hadim Ali Pasa, Toy-

Sicen). Sečiansky sandžak

alebo králi vládli v jeho mene

obyvateľov Slovenska a Pod-

guna Pasa, znova Hadim Ali

Budínskeho vilájetu, ktorý

a odvádzali do štátnej pok-

karpatskej Rusi pre neho

Pasa, Haci Mehmed Pasa,

v roku 1554 zahŕňal 3 mestá,

ladnice nemalé prostriedky.

kráľovský titul. Po boku šty-

Gazi Kasim Pasa, znova Toy-

189 dedín, 3 pusty, 29 kosto-

Okrem toho sa v prípade

roch tureckých pašov a sed-

gun Pasa, Güzelce Rüstem

lov, 44 mlynov, 1 rybník a 43

ťažení museli pripájať k jeho

mohradského

Pasa, Zal Mahmut Pasa.

vonkajších majetkov (viníc,

vojsku, prevažne v prvom

kniežaťa Michala Apafyho

České

Brezovo,

Habsburgovcov

uzurpátorom

stále

vazalského

Iskender Pasa, Yahyapasa-

sa 10.9.1682 zúčastnil doby-

zade Arslan Pasa; za Selima

tia a zničenia Fiľakovského

II. (1566-1574) len Sokullu

hradu – bašty (podľa Mateja

Mustafa Pasa (1566-1578) a

Bela „perly“) Horného Uhor-

za Murata III. 9 beglerbegov

ska. Nabažený víťazstvom

(Kara Üveys Pasa, Kalayhoz

a krvou pod jeho ruinami

Ali Pasa, Frenk Yusuf Pasa,

prevzal 16.9.1682 vazalskú

znovu Kalayhoz Ali Pasa,

zmluvu (ahdnáme) už s vo-

znova Frenk Yusuf Pasa, Fer-

pred

hand Pasa, Sofu Sinan Pasa,

mienkami a zároveň symbo-

Sinanpasazade

Mehmet

ly kráľovskej moci (insígnie)

Pasa, Mehmetpasazade Ha-

od sultána Mehmeta IV.,

san Pasa). Spolu s Haličou

ktorý ho ustanovil za kráľa

ovládali aj 132 ďalších obcí

Stredného Uhorska – Kralliği

Sečanského sandžaku, na-

Orta Macar. Táto pohroma

príklad v okolí Tuhár (Malý),

trvala až štyri roky (1682-

Tomášovce, Budinú, Polich-

1686), počas ktorých „turec-

no, Madačku, Maškovú, Ľu-

ký pes/török kutya“

boreč, Ľuboriečku, Závadu,

Thököly obsadil aj obnove-

Dolnú

ný Haličský hrad a napáchal

Strehovú,

Bušince,

dohodnutými

pod-

Imre
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v Hornom Uhorsku možno

dodnes. Žiaľ, ani Novohrad-

sa

z radov vedcov, skutočných

viac zla ako samotní Turci,

čania vtedy neprotestovali

uplatnilo aj v 20.-21. storočí,

štátnikov a „dobrých gaz-

pričom odmietol uhorskému

a ako mnohí ďalší, zabúda-

čoho dôsledkom boli aj dve

dov“, dostáva do novej éry

snemu na zasadnutí v Koši-

júci na názory a činy hrdin-

svetové vojny a desiatky ďal-

– Veku hlupákov (The Age of

ciach ukázať uvedenú zmlu-

ských uhorských veľmožov

ších vojen a „zdôvodnených“

Stupid). Kto dokáže zavrieť

vu, doplnenú na Slovensku

– turkobijcov, podľahli pro-

anexií a ozbrojených konflik-

Overtonove okno ešte pred

tradičnými výhovorkami: „Ja

cesom, ktoré dnes nazývame

tov v rôznych častiach sveta.

úplným osprostením až zá-

nič, ja muzikant“.

„Overtonovo okno“ (podľa

Cui bono? Iste nie v prospech

nikom ľudstva? Určite nie

o porážke jeho vojsk

Josepha P. Overtona 1960-

Haliče, ktorá na ne stále do-

ten, kto ho neustále otvára a

a obsadení Košíc ci-

2003, viceprezidenta michi-

platila. Mnohí demagógo-

využíva „prievan v mozgoch

sárskou

P
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„Overtonove

okno“

armádou

ganského centra Mackinac

via dokonca postupne sami

ľudí“, pričom sa snaží obrátiť

25.10.1685 utiekol na juh

pre verejnú politiku). Zo zlo-

uverili vlastným klamstvám,

naruby celú Maslowovu* py-

s túžbou prevziať po zomre-

činca, ktorý by nemal mať

ktoré

za

ramídu skutočných ľudských

lom Apafym aspoň sed-

hrob ani pri plote kresťan-

pravdu a „Božie slovo“. Pri-

potrieb a hodnôt, dokonca

mohradský kniežací stolec.

ského cintorína, sa takto stal

tom takáto bohorovnosť už

v zmysle Overtona presved-

Tento ďalší zločinecký plán

za 200 rokov skoro „národný

od čias starobylého Sumeru,

čiť ľudstvo, že „zlo treba na-

mu sultán splnil 22.9.1690

héros“. Vtedajší haličský ze-

Egypta alebo svetovládneho

zvať dobrom“. Obrazne vy-

aspoň na mesiac, kedy si už

mepán gróf Adam Forgách

Ríma, má základy len a len

vstáva otázka: Nepostavíme

aj ostatní uhorskí veľmoži

(zomrel v roku 1681) a ka-

v utilitarizme a chorobných

onedlho v Moháči a na po-

uvedomovali

hada

pitán Ján Makkfalvy sa asi

mocenských ambíciách pre-

dobných miestach namiesto

chovali na prsiach. Podpora

vtedy museli obrátiť v hro-

komplexovaných alebo me-

kríža obetiam slávobránu ich

sultána mu už veľmi nepo-

be. S nimi aj Ján Jiskra a Ján

galomanských

vrahom?

mohla – kresťanské vojská

Huňady so synom Matejom

a

začali vytláčať mohamedá-

Korvínom, taktiež skutočný

Schopných zapredať a zra-

* podľa amerického psy-

nov z Európy, a tak sa uchýlil

uhorský kresťanský héros

ziť na kolená nielen vlastnú

chológa a filozofa Abrahama

pod krídla svojho chlebodar-

Štefan II. Koháry (1649-1731)

krajinu, ale aj celý nepouči-

Harolda

cu do Turecka, kde 13.9.1705

– hrdinský obranca Fiľakov-

teľný svet. Apage, satanas!

1970)

v Izmite zomrel, čo potešilo

ského hradu, ktorého si

Ten sa podľa mnohých ešte

aj haličských Forgáchovcov.

Thököly vyžiadal od Turkov

dobromyseľných,

Kapitán haličského hradu

do daru a odvliekol do svo-

nych a zlom neovplyvne-

Ján Makkfalvy, ktorý okúsil

jich žalárov v Regéci, Muka-

ných a nenakazených ľudí

vo väzení krutosti Turkov

čave a Užhorode, aby sa

a poturčencov, podľa jeho

roky vyžíval na jeho potupe

listu z 23.11.1678 radšej vy-

a trápeniach v podzemí bez

dal hrad Thökölyovcom bez

svetla, bez oblečenia, ob-

odporu, aby zachránil obec

klopený vlhkom a hmyzom;

pred vypálením, ženy pred

kde pil vodu po umytí riadu

znásilnením a chlapov pred

a denne dostával jesť kúsok

smrťou. Za svoje vyslobo-

suchého chleba. Občania Fi-

denie z väzenia v roku 1666

ľakova, Haliče a Novohradu

ďakoval Bohu a dal mlyná-

dnes už dokážu rozlíšiť osob-

rovi Jánovi Polónimu po-

nostný, vlastenecký i kultúr-

staviť pri haličskom kostole

ny rozdiel medzi Thökölym

v roku 1673 unikátnu dre-

a Kohárym, medzi zapredan-

venú zvonicu. Paradoxom

com a skutočnou celebritou

je, že pozostatky Thökölyho

– bojovníkom za kresťanskú

jeho pohrobkovia preniesli

vieru,

z Turecka do Kežmarku, kde

vosť a pravdu. Svedčí o tom

ich slávnostne 30.10.1906

aj Koháryho busta odhalená

umiestnili do mramorového

nedávno pred kostolom vo

sarkofágu v kostole, kde sú

Fiľakove.

akého

slobodu,

spravodli-

začali

ďalších

pokladať

„Thökölyov“
poturčencov.

racionál-

Maslowa

(1908-

RNDr. Jozef Klinda,
Envirokabinet Halič pre
HVS – Galch, 28.7.2021

Pred 30 rokmi sa zrodila
myšlienka obohatiť jarmok
aj o kultúrny program
V r. 1991 sa rozhodli pracovníci obce Halič, že klasický jarmok s trhovníkmi, kolotočmi a občerstvením
obzvláštnia aj kultúrnym programom, preto prvýkrát
na búčove vystúpili chovanci a pracovníci Ústavu sociálnych služieb Halič, vedení p. Strapkom. V ďalšom
roku už Haličanov zabával na jarmoku folklórny súbor
Kokavan. Postupne sa k programu pridávali šikovní
Haličania, školáci, športovci, Haličan a iní, kým slávnosti dostali formu akú ju poznáme teraz: jarmok,
kultúrny program, šport, bohoslužby.


Renata Paduchová

Kalendár krajinských jarmokov v Novohrade
v 18. – 19. storočí
Halič 9
I.

II.

Lučenec 7

25.1.
Obrátenie
Sv. Pavla
apoštola
_

Szécsény 5
25.1.
Obrátenie
Sv. Pavla
Apoštola

_

14.2.

_

Sv. Valentín

Balassagyarmat 5
_

2.2.
Posvätenie sviečok
Hromnice

Fiľakovo 4

Divín 2

_

1.1.
Nový rok

6.2.

_

Sv. Dorota

(privedenie Ježiša Krista do
chrámu na 40. deň po jeho narodení)
III.

IV.

19.3.
Sv. Jozef

12.3.
Sv. Gregor

_

_

_

Veľkonočný

24.4.

Laetare

_

_

pondelok

Sv. Juraj

Na štvrtú pôstnu nedeľu
_

(Raduj sa Jeruzalem)
V.

_

7.5.
Sv. Stanislav

8.5.

1.5.

25.5.

Zjavenie

Sv. Filip a Sv. Jakub

Sv. Urban

Archanjela

(dnes 3.5.)

Michala
VI.

VII.

VIII.

IX.

15.6.

Pána

Sv. Vít
mučeník

(40 dní po zmŕtvychvstaní Ježiša
Krista)

5.7.

2.7.

_

_

_
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_

24.8.

_

Rozoslania

Návšteva

Sv.

apoštolov

Panny Márie

Bartolomej

_

1.9.
Sv. Egídius

_

Mučenícka
smrť
Sv. Jána
Krstiteľa

14.9.

_

_

Povýšenie

_

20.8.
Sv. kráľa Štefana

_

_

29.9.

_

_

Sv. Michal

Sv. Kríža
X.

_

_

_

_

Sv. Lukáš
XI.

XII.

18.10.
Sv. Lukáš

_

_

_

19.11.
Sv. Alžbeta

_

13.12.

10.12.

_

_

_

_

Sv. Lucia

Sv. Judita

5.11.
Sv. Katarína
25.11.
Sv. Imrich

RNDr. Jozef Klinda, Envirokabinet Halič, Haličský vlastivedný spolok - Galch , 24.6.2021

Osobnosti Haliče

Dejiny rodiny
Stočkovej v Haliči

nitzium), Banská Bystrica (Neosolium/

báthová). Krstnými rodičmi Anne Márii (*

Neusohl), Vígľaš (Vegles), Halič (Gács),

1779), Ignácovi, Františke, Jozefovi a Juraj

Rimavská Sobota (Rima – Szombath),

Michalovi bol miestny papiernický maj-

Tornaľa (Tornalya), Rožňava (Rosnau),

ster Jozef Lenner s manželkou Annou.

Smolník (Szomolnok/ Schmölnitz), Jasov

Ako píše kniha Zrod a vývoj slovenského

(Jaszov) s cieľom v Košiciach. Ako uvádza

skla - Sklárne stredného Slovenska, tak od

knižka v stručnom preklade „Cirkevní a

anželia Juraj Stočko st. (*

1. februára 1774 bol árendátorom (ná-

svetskí hodnostári Uhorského kráľovstva v

asi 1703 – † 2. apríla 1780 v

jomcom) sklenej huty v Muránskej Hute

roku 1776“, tak pod budínsku prefektúru

Haliči) a Katarína Stočková

pán Ignác Stočko, rodák z Haliče. V roku

patrila aj poštová stanica v Haliči (Gác-

(* asi 1710 – pochovaná 29. apríla 1770

1777 panstvo opravilo dom sklárskeho

si) pri Lučenci, ktorá spájala Budapešť

v Haliči) mali spolu osem detí: Juraj (*

majstra nákladom 20 zlatých. Árenda

(vtedy samostatná časť Budín) s ban-

1731 v Haliči – † 26. novembra 1797 v

na hutu v tom čase bola 150 zlatých.

skými mestami na strednom Slovensku.

Šuranoch) o ktorom sa zmienime nižšie

Píše sa tam, že viac konkrétnych údajov,

Poštmajstrom v Haliči bol v roku 1776

v príspevku, Mária dátum narodenia,

ktoré by bližšie osvetlili činnosť sklárne v

Juraj Stočko st. Spolu s bratislavskou

resp. krstu nezistený (vydala sa dňa 23.

období prenájmu Ignácom Stočkom sa

poštovou stanicou bolo v roku 1776 na

januára 1752 za Jána Murgoša, svedko-

nezachovalo. Ďalej je tam uvedené, že

území dnešného Slovenska v pôsobnos-

via: Štefan Cvancinger, Marta Kalocsaj),

panstvo k 3. novembru 1787 pre ťažkosti

ti bratislavskej poštovej prefektúry 27

Ján (* 3. novembra 1737), krstní rodičia

s výrobou s ním ukončilo nájomnú zmlu-

poštových staníc. V košickej prefektúre

mu boli: Matej Teser a Zuzana Murarová,

vu a našlo si nového nájomcu, sklára

bolo na území dnešného Slovenska 23

Anna (* 24. februára 1740) krstní rodi-

Jána Stullera. Ignáca Stočko bol o. i. spo-

poštových staníc. V roku 1776 tak bolo

čia pri krste boli: Matej Zajtler a Zuzana

menutý aj v „Pohrebnej kázni“ prednese-

na území súčasného Slovenska spolu 51

Arvajová, táto sa dňa 3. februára 1754

nej Antonom Bernolákom. Myslíme si, že

poštových staníc.

vydala za Karola Michala Micsina, sved-

bol prítomný svojmu bratovi na pohrebe

kovia: Marta Kalocsaj, Štefan Cvancinger,

v Šuranoch. Aj preto sme sa rozhodli viac

Barbora (* 23. mája 1743 – † 22. novem-

uviesť v tomto príspevku o ňom. Ďalej

bra 1748 v Haliči), krstní rodičia pri krste

predpokladáme, že aj jeho brat Janko

boli: Ján Cvancinger a Uršula Szajtlerová

zomrel malý, alebo nevedno čo sa s ním

– krčmárka, Jozef (* 24. septembra 1746)

stalo, nakoľko v pohrebnej kázni sú spo-

tento zomrel veľmi maličký, krstní rodičia

menutí brat Ignác, sestry a iní.

M
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Pechovič, farár v Brezničke a Mária La-

pri krste mu boli: Matej Szajtler – krčmár
v Haliči a Mária Konglovičová- manželka

Juraj Stočko st. bol v roku 1745 správ-

pivovarníka z Divína, Jozef (* 5. novem-

com panského majetku grófskej rodiny

bra 1747 – † 3. januára 1748 v Haliči, krst-

Forgáčovej v Haliči. Vtedy zemepánom v

ní rodičia pri krste mu boli: Štefan Koza a

Haliči bol gróf Ján XIV. Forgách (1724, Ha-

Uršula Szajtlerová, a ako posledné dieťa

lič – 1774, Pest). V roku 1770 bol dokonca

syn Ignác (* 15. augusta 1750), krstní ro-

zvolený za haličského richtára. V tom is-

dičia mu boli: Matej Szajtler a Magdaléna

tom roku je aj evidovaný ako vedúci poš-

Mlinaričová. Ignác Stočko sa dňa 15. ja-

tového úradu v Haliči. Po smrti manžel-

nuára 1775 v Divíne oženil s Františkou

ky Kataríny Stočkovej sa 27. novembra

Hubkovou, dcérou sklárskeho majstra

1770 ako vdovec druhýkrát v Haliči ože-

z Moravy Bernarda Hubku (postavil a

nil. Za manželku si zobral vdovu Juliannu

árendoval hutu na divínskom panstve v

Blažkovičovú z mesta Gödöllő (sloven-

P

án farár Juraj (Jur) Stočko bol
prvorodeným synom v rodine
Stočkovej. A ako to vtedy bý-

Bzovej), ktorá bola z jeho prvého manžel-

sky Jedľovo) v peštianskej stolici. Nemali

valo u významnej rodiny zvykom, tak

stva a narodila sa ešte na Morave. Ignác

spolu deti. Juraj Stočko st., zomrel v roku

prvorodený (niekde druhorodený) syn

Stočko má v matrikách záznam osviete-

1780 vo veku 77 rokov.

mal patriť Bohu, teda ísť do služieb

ný pán (mal teda pravdepodobne „ar-

Ako sa dozvedáme z historických pra-

cirkvi - za kňaza. Predpokladáme a sme

máles“) a bol minimálne zemianskeho

meňov v roku 1776 fungovalo v Uhorsku

presvedčení, že základné vzdelanie sa

pôvodu. Ignácovi Stočkovi s manželkou

päť hlavných a 27 vedľajších poštových

mu dostalo doma v Haliči, kde v tých

sa v rokoch 1776 – 1791 narodilo 7 detí:

trás. Pre nás v Haliči (Gácsi) je zaujímavá

časoch fungovala okrem grófskej súk-

Anna (* 1776), Mária Terézia (* 18. 10.

trasa č. 9 – Bratislava, Bernolákovo, Blat-

romnej školy aj latinská škola. Kde štu-

1778), Mária (* 1779), Ignác ml. (* 1781),

né, Trnava, Hlohovec, Nitra, Vráble, Nový

doval neskôr až do roku 1753 sa nám

Františka ml. (* 1783), Jozef (* 1785), Ju-

Tekov (Bárs), Pukanec (Baka – Bánya),

zatiaľ nepodarilo zistiť. V roku 1753 za-

raj Michal (* 10. 9. 1787) a Mária (* 24.

Banská Štiavnica (Schemniczium), Žiar

čal študovať na teologickej fakulte (se-

1. 1791 – jej krstnými rodičmi boli: Ján

nad Hronom (Kreutz), Kremnica (Krem-

minári) trnavskej univerzity (v tom čase

niesla názov Mariano - Szelepcsényianum collegium, kde podľa záznamov bol
ešte zapísaný v rokoch 1756 až 1758.
Od 19. decembra 1757 bol kaplánom v
Strede nad Váhom (Vágszerdahely). Od
1. júla 1758 pôsobil v Balážskych Ďarmotách (Balassagyarmat – Maďarsko)
a 17. augusta 1758 už účinkoval ako
farár vo farnosti Nyergesújfalu (v terajšom Maďarsku). Za farára bol ustanovený 10. októbra 1758 do Komjatíc.
Dňa 22. mája 1764 bol preložený do
Šurian, kde pôsobil neustále až do smrti. Za povšimnutie stojí, že mu dňa 21.
októbra 1779 vykonal kánonickú vizitáciu kardinál knieža, prímas Uhorska
– arcibiskup Jozef Battyán. Juraj Stočko
zomrel v Šuranoch 26. novembra 1797.
Vo farnosti Šurany nepretržite pôsobil
vyše 33 rokov.

P

ohrebnú kázeň nad jeho hrobom predniesol Anton Bernolák (* 1762 v Slanici – † 1813

v Novým Zámkoch), v tom čase novozámocký dekan - farár. Ako sa ďalej
uvádza v tomto historickom materiáli
Juraj Stočko bol určite priateľom a podporovateľom tohto národného buditeľa. Spomínanú pohrebnú kázeň v roku
2010 spracoval a do knižnej podoby
dal RNDr. Miroslav Eliáš aj s kolektívom
spolupracovníkov. Vydalo ju Mestské
múzeum v Šuranoch. Na stranách 62
až 70 je rozpísaná Pohrebná kázeň na
smrť pána farára Sztocsko Jurka, 1797.
Tu sa uvádza prepis tejto kázne od
Antona Bernoláka, ktorá bola doteraz

Záverečnú časť tejto Pohrebnej kázne od Antona
Bernoláka si tu opäť z originálu v pôvodine uvedieme:
Potreťe pri tomto posledňém Lúčeňí z Uprimnostú a Vďečnosťú téš poňižeňe dekujem
za všecko Dobroďeňí celému Šuránskému zemskému Pánstvu, menoviťe Osvícením pánom
GFrófom Károly Jozefovi a Berchtoldt Antoňovi, pritom téš Velkomožnému Pánu Huszár Jozefovi, Cisársko královskému Radcovi, a všeckích zemskích Vladárov Námestňíkom Pánom
Oficírom. Jestlisem kedi kterého v čem obrazil, Odpusteňí pítam; já spátečňe všecko proťivné
ze Srdca odpúščám; jim, jejich Ďétkám a Potomkom všecko Dobré od Boha zádám.
Poštvrte moj milí vlastní Brater Ignác Sztocsko, Bratranci, Sestri, Sestreňice, Švagri Švagrini, Vnuci a Vnučki, Slovem: všecci z mého Prátelstvá tuto pritomní! ešče jednúc moj posledňí
Hlas k vám obrácám, a jako sťe sa vi ode mňa nemocného bolestňe odberali, tak i já sa
mrtví od vás žalostňe lúčím. Ďekujem vám za všecku prátelsku Ucťivosť, Uprimnosť a Lásku,
nech vám je za pilné Posluhováňí a všecké Dobroďeňí Boh všechmohucí Odplata hojná,
kterému vás porúčám. S tím dobre sa majťe, v Svornosti a v Lásce prátelskéj vespolek zetrvávajťe; pritem ale na mňa a na Dušu moju pamatajťe.
Popáte, k vám sa téš obzvláštňe obrácá moje žalostné Rozlúčeňí, kterí sťe bívali moji, k
tejto Fare prináležící, Fárníci. Vi viťe, od prvňého Dňa, v kteriž sem k vám s Komeatic prešel,
jak sem po všecké Časi s vami bol, slúžíc Pánu Bohu ze všeckú Pokorú; jak sem za pať a tricať
Rokov neprestával jedného každého s vás napomínať. Strébra a Zlata nežádal sem od žádného, jako sami víťe, že i s toho, čo mi prislúchalo, ve vaších Rukách zostalo nemálo. Uš více
neuvidíťe mej Tvári vi všecci, s kerími sem obcoval, ohlašujíc Slovo Království bozké. Preto včil
Bohu, a jeho Lásce vás porúčám, spolu ale za Svedkov, že sem čísti od všech Krvi, dnešného
Dňa vás povolávám. Ďekujem čo možem najlepšej, za vašu ke mňe Poslušnosť, Ucťivosť,
Uprimnosť, a Lásku. Vinšujem vám na moje Mesto hodného a horlivého duchovného Pastira, čo sem vám i zaživa vinšovával; kteri bi to, čo sem medzi vami dobreusporádal, v Stave
svém, a v Celosci zachoval; a iné, čobi ešče k tomu prislúchalo, z Milosťú a Pomocú bozkú
dodali. Pritom vám téš vinšujem hojné ve všem bozké Požehnáňi, a po Smrťi Slávu nebesku.
Ostatné moje Lúčeňí obrácá sa k vám všeckím, z jekehokolvek buďto kňazkého aneb reholňického, buďto svetského Stavu tuto prítomňím. I s vami sa rozlúčam, vám za toho mého
Ťela do hrobu Odprovádzaňí pokorné Poďekováňí skládám. Boh všechmohúcí, Povod Uďeliťel všech dobrích Veci, nech vám tuto Lásku hojňe odplaťi, a učiňí, kdiž na Hlas Trúbi všecci
v Doliňe jozafatskéj ňekdi sa zhromaždíme, abi sme tam všecci veseli na Pravici Sudca Jéžiša
Krista zeisť sa mohli.
AMEN

(myslí sa rok 2010) neznáma. Je to vzácna ukážka bernolákovčiny zo Šurian a
zároveň aj konkrétne dielo Antona
Bernoláka, ktoré má súvis s mestom
Šurany. Ako uvádza Dr. M. Eliáš originál
tlače sa zachoval v Slovenskej národnej
knižnici v Martine, písanej švabachom.
Aby bola pre čitateľa – súčasníka čita-

Pozn. redakcie: príspevok
bol krátený. Celý príspevok
bude uverejnený v Zborníku
priateľov regionálnej histórie
2021.

teľnejšia, dovolili si autori tejto publikácie prepísať pôvodnú bernolákovskú
transkripciu písmen g, w na súčasné j,
v. z dôvodu obšírnosti tejto pohrebnej
kázne, dovolili sme si ju trošku skrátiť.
Anton Bernolák v kázni rozoberá pána
farára Jurka Stočku, jeho pozemský život, ako sa vľúdne a cnostne správal ku
každému.

Autor príspevku
Ján Hikker Halicki
Halič dňa 1. 6. 2021
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HALIČSKÍ TURISTI
NAVŠTÍVILI GEOGRAFICKÝ
STRED SLOVENSKA
Druhý júlový týždeň patril už tradične detskému turistickému táboru KST Sokol Halič. Uskutočnil sa v dňoch 5.
– 9. júla v jednom zo siedmich banských miest v Ľubietovej. Zúčastnilo sa ho 32 detí a 4 vedúci. Náš klub si tento
rok pripomenul krásnych 25 rokov od svojho založenia.
Tábor sa zrealizoval aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja s dofinancovaním
z rozpočtu obce.

V
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pondelok

ráno

stali zlatú horúčku a hľadali

nás na OÚ v Haliči

drahokamy po stopách na-

privítal

predseda

šich predkov. Keďže sme už

klubu Pavol Jonáš. Po vypo-

nemali kone, vybrali sme sa

čutí organizačných pokynov

za dobrodružstvom po vlast-

a informácii, sme plní očaká-

ných. Asi po hodine cesty

vaní nasadli do moderného

sme dokráčali k malému jaze-

autobusu a vyrazili na sever.

ru pod lipami, kde sa v minu-

Po príchode sme sa ubytovali

losti schádzali a radili baníci.

v rozprávkovej chate Ľubetha

Tu nás pani sprievodkyňa pri-

osadenej medzi obcami Strel-

vítala a sprevádzala po hal-

níky a Ľubietová. Po obede na

dách, zoznamovala s miest-

deti čakalo „živé“ prekvape-

nymi minerálmi a nechýbala

nie v podobe krásnych koní

ani prehliadka bane Andreas

z neďalekého ranča Čelienec.

z roku 1780. „Kto hľadá náj-

Jazdu na koni niektoré deti

de“ – toto príslovie platilo

brali s rešpektom, no po chví-

dvojnásobne a každé dieťa

li sa strhla hádka, kto sa skôr

si našlo svoj „drahokam“ naj-

„prevezie.“ Veď nie nadarmo

častejšie zelený malachit.

sa hovorí, že najkrajší pohľad
na svet je zo sedla koňa.

V stredu sme vykročili do
Ľubietovej, prezrieť si vojen-

Druhý deň sme takmer

skú techniku a vojenské pred-

nespali a ráno sme všetci do-

mety od Ministerstva obrany

a ozbrojených síl Slovenskej

zloženiu detí sme na výstup

republiky. Dostali sme súťaž-

vybrali len tých najzdatnej-

né kartičky s číslami stanovíšť,

ších. Menšie deti športovali

kde sme získavali pečiatky,

v priestrannom areáli chaty

ktoré sme na konci vymenili

na futbalovom, či basketba-

za popcorn. Zahrali sme sa

lovom ihrisku, hrali bedmin-

na vojakov, hľadali míny, pod-

ton, futbal, basketbal pod

liezali ostnatý drôt, strieľali

dozorom Danky Václavíkovej

zo vzduchovky, obliekli si

a Márii Rapčanovej. Večer

olovenú vestu, uniformu, či

si deti vlastnoručne založili

trénovali maskovanie. Vrcho-

oheň a opekali si zemiaky.

lom podujatia bolo srdečné

Keďže nás čakala posledná

privítanie našej bývalej repre-

noc, nechýbala ani hudba, ta-

zentantky v biatlone Anastasii

nec a spev.

Kuzminovej od ktorej sme

Ď

si priniesli podpisové karty,
pexeso, či spoločnú fotografiu. Týmto podujatím však

alší deň Pavol Jonáš
zhodnotil priebeh
turistického tábo-

deň nekončil a po večeri nás

ra a za pomoci Danky a Má-

nečakane prepadli indiáni.

rie odovzdal všetkým deťom

Boli v prevahe a rozložili si

diplomy, sladkosti, termo fľa-

svoje veci priamo v našom

še, magnetky z chaty Ľubetha

altánku. Prišli potichu a neba-

a spoločnú fotografiu v toh-

dane, báli sme sa že nás os-

toročných jubilejných žltých

kalpujú, ale našťastie sme to

tričkách. Plní zážitkov a no-

prežili a dokonca sa spriatelili.

vých priateľstiev sme nasadli

Hovorili nám o svojej histórii,

do autobusu, schladili sa na

predviedli svoje nástroje, opí-

zmrzline vo Zvolene a poná-

sali spracovanie bizónej kože

hľali sa domov za svojimi ro-

a naučili nás založiť oheň s ka-

dičmi.

meňom a želiezkom. Vyskúšali sme si aj streľbu z luku.

Chcel by som poďakovať
vedúcim Paľkovi, Danke a

Vo štvrtok nás čakal fyzicky

Márii za naozaj skvelú a obe-

najnáročnejší deň v podo-

tavú prácu počas celého tu-

be výstupu na Hrb – miesto

ristického tábora. Verím, že

označené ako geografický

sa deťom bohatý program

stred Slovenska a Vepor.

páčil a že sa znovu o rok

Bola to celodenná turistika

stretneme.

a vzhľadom k exponovanému terénu a vekovému

PaedDr. Milan Paľaga

fotoobjektívom

Hneď potom ako cyklisti
prekročia hranicu nášho katastra v smere od Lučenca, ich
námahu odmení aj takýto pohľad na Haličský zámok.
Popri pečení chleba sme priestor pri strážnom domčeku využili aj
na letné kino. Snáď si to do konca leta ešte zopakujeme.

Cyklocesta do Haliče už nadobúda reálne kontúry. Viacerí z
vás si ju už možno aj vyskúšali, hoci zatiaľ len jazdou po makadame. Investorom stavby je Mesto Lučenec, stavba je realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve obce Halič. Plánované ukončenie prác je do konca októbra tohto roku.

Nový asfaltový povrch získala aj príjazdová cesta k domu smútku. V prácach chceme pokračovať s vlastnými pracovníkmi a spevniť okraje tejto komunikácie, aby sa vytvorili aj odstavné miesta pre
osobné vozidlá.
Dôkaz, že
piecka pri
strážnom
domčeku nie je
len na okrasu,
ale plne funkčná.

Asfaltový povrch získala aj Zámocká a Lipová ulica. Tieto ulice sú
síce menej frekventované, avšak v bezprostrednej blízkosti zámku.
Ich stav bol žalostný, z veľkej časti, najmä počas dažďov bola najmä
Zámocká ulica takmer nezjazdná. Okrem nového asfaltového povrchu sme získali a využili frézovaný asfalt z opravy cesty I/75 na Lučenec. Po rozprestretí frézovaného asfaltu pracovníkmi obce a jeho
následnom zhutnení tak bola spevnená okrem iných aj komunikácia
popri kaplnke trojičke, či príjazd k strážnemu domčeku.

Necelý rok po tom, ako takmer celý kultúrny dom zatiekol počas
rekonštrukcie strechy sme sa dočkali nielen zrekonštruovaných
kancelárií, ale aj veľká sála nadobudla celkom novú vizáž. Je síce ešte
potrebné nainštalovať divadelnú a svetelnú techniku, avšak obnovená sála už má za sebou aj prvú svadobnú hostinu. V súčasnosti
stále čakáme na výsledok podanej žiadosti o dotáciu na zateplenie a
modernizáciu kúrenia z Environmentálneho fondu, aby sme mohli
skrášliť aj fasádu a dosiahnuť úspory na spotrebe energií.
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Naša TJ Slovan Halič už funguje,
tak ako nám to dovoľujú
pandemické podmienky.
Po dlhom pandemickom období, ktoré zasiahlo všetky odvetvia nášho hospodárstva a celej spoločnosti samozrejme aj
našu TJ, sme sa konečne mohli v druhej polovici tohto roku za
určitých pravidiel rozbehnúť. Na začiatku to bolo začatie trénovania dorastu (U-19), neskôr žiakov (U-15), a postupne mužov
ako aj benjamínkov (U-09, U -11). Začal postupne a pravidelne
sa schádzať aj výbor TJ, ktorý sa zaoberal hlavne situáciou u mužov. Všetci sme si však dali prioritu, a to rozbehnúť trénovanosť
hlavne žiackych a dorasteneckých družstiev. Uvidíme v majstrovských súťažiach ako a či dobre sme sa rozbehli.

D
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ňa 9. júla 2021 bola
ObFZ LC zvolaná
konferencia klubov
ako aj zároveň bol aktív klubov v rámci okresov LC a PT.
Aj naša TJ mala tam zastúpenie. Boli rozlosované súťaže a
hlavne nám boli poskytnuté
pravidlá ako sa riadiť v tejto
dobe na majstrovských zápasoch.
Dúfame, že po posilnení
niektorých postov sa nám už
konečne začne dariť a mužstvo mužov začne napredovať. Novým trénerom je Alex
Kička a muži trénujú dvakrát
do týždňa. Hrali sme prípravný zápas v Divíne, ďalej muži
boli na turnaji v D. Strehovej
a turnaji v Ružinej. Okrem
tých päť prípravných zápasov

odohrali ešte jeden prípravák
s našim posilneným dorastom. Súpiska dospelých na
jesennú ako aj jarnú časť
majstrovskej súťaže bola
uzavretá dňa 28. júla a sú
tam hráči: Peter Mikuš (br.),
Marek Linduška, Ľubo Macko,
Ľudovít Póni, Július Hámorník,
Marcel Lukáč, Tomáš Cina,
Matej Stanko, Juraj Paľaga, Ján
Borovec (C), Jozef Dobrocký,
Lukáš Turek Roland Koristek,
Ľubomír Paľaga, Evald Malatinec, Dávid Paľaga, Kristián
Fajčík, Mário Papanitz, Oskar
Papanitz (br.), Alex Kička (tr.),
Patrik Tryzna (ešte v riešení),
Dominik Gálik (ešte v riešení),
Ondrej Berky, Patrik Šípoš,
Adam Bulík, Matúš Romančík,
Matej Oravec, Dominik Koška.

Naši muži boli prihlásení
do 6. ligy ObFZ Lučenec a
na jeseň ich rozlosovanie je
takéto:
• 1. 8. o 17.00 hod.
Hráme doma s Divínom
• 7. 8. o 17.00 hod.
von v St. Haliči
• 14. 8. o 17.00 hod.
doma s Lovinobaňou
• 22. 8. o 16.30 hod.
von Panicke Dravce
• 29. 8. o 16.30 hod.
doma Biskupice
• 5. 9. o 15.30 hod.
von Kokava n/Rimavicou
• 12. 9. o 15.30 hod.
doma s Vidinou
• 15. 9. o 15.30 hod.
von Hrnčiarske Zalužany
• 19. 9. o 15.00 hod.
doma s Uhorským
• 26. 9. o 15.00 hod.
von Santrio – Laza
• 3. 10. muži majú voľno
• 10. 10. o 14.30 hod.
doma Cinobaňou
• 17. 10. o 14.00 hod.
von v Mýtnej
• 24. 10. o 14.00 hod.
doma s Ružinou
• 31. 10. o 14.00 hod.
von v Podrečanoch

24. júla 2021 sa konal turnaj v Ružinej, zúčastnili sa ho 3 mužstvá - Ružiná, Halič, Biskupice. Zľava hore: Alex Kička, Oskar Papanitz, Ľubo Macko, Patrik Tryzna, Ján Borovec,

V

dorasteneckej
6.
lige okrem Haliče
budú hrať ešte Tomášovce, Vidiná a Kokava
nad Rimavicou. Chlapci pod
vedením trénera P. Dudáša
trénujú trikrát do týždňa.
4. liga žiaci U 15 trénujú
pod vedením trénera A.
Kičku. Sú prihlásené tieto
mužstvá – Halič, Stará Halič,
Divín, Cinobaňa, Vidiná, Kokava nad Rimavicou, Biskupice, Buzitka, Málinec, Lovinobaňa a Hrnčiarske Zalužany.
Trénujú dvakrát do týždňa.
Prípravku U -11 trénujú M. Lukáč a K. Fajčík. Sú
prihlásené tieto mužstvá –
Poltár, Kalinovo, Tomášovce, Vidiná, Málinec, Fiľakovo,
Mýtna, Halič a Breznička. Trénujú dvakrát do týždňa.
Prípravku U- 09 trénujú
K. Fajčík a M. Lukáč. Sú prihlásené tieto mužstvá – Mýtna, Divín a Halič. Trénujú dvakrát do týždňa.
Ako ste si mohli všimnúť,
tak všetky naše mužstvá
majú licencovaných trénerov.
Ďalej každé naše mužstvo má
zdravotníka, ktorý má oficiálne oprávnenie vydané ObFZ
Lučenec. Zdravotnícke preukazy vlastnia: J. Najpaver, P.
Pročko, M. Lukáč, M. Aláč a
J. Hikker. Postupne sa výbor
TJ snaží aj spolu s vedúcimi
jednotlivých mužstiev urobiť
a doplniť ich realizačné tímy.
Čo ešte nakoniec dodať ku
tomuto príspevku. Verme,
že nás budú obchádzať zranenia a že mužstvá sa dobre
pripravili na všetky majstrovské súťaže. To ukáže postupne čas, ako aj tieto súťaže.
Verme, že naši haličskí fanúšikovia začnú opäť chodiť nás
povzbudzovať ako aj budú
mať radosť zo zápasov, čo
navštívia.
Športu zdar a futbalu
zvlášť.

Jozef Dobrocký, Marcel Lukáč, Dominik Koška, Paťo Šipoš, Maťo Stanko, Peter Mikuš.
Zľava dole: Mário Papanitz, Juraj Paľaga, David Váradi, Ondrej Berky, Dominik Gálik,
Patrik Kováč, Tomáš Cina, Maťo Kajtor.

Spracoval
výbor TJ Halič
dňa 31. 7. 2021.

Zásahová činnosť
Činnosť dobrovoľných hasičov z Haliči pokračuje úspešne
aj tento rok. Okrem súťaží sa zúčastňujú aj zásahov,
pri ktorých pomáhajú profesionálnym hasičom.

N

a deň Zeme dobrovoľní hasiči vysadili 30 strom-

čekov na území obce.
Súťaže:
Počas tohtoročnej sezóny
sa zúčastnili doposiaľ 4 súťaží.
Na

okresnej

súťaži

v Rapovciach sa naši dob6.5.2021 boli dobrovoľní

povolal ďalších členov DHZ,

hasiči privolaní k spadnuté-

ktorí sa po chvíľke dostavili

mu stromu, ktorý napáchal

na miesto požiaru. Do prí-

nemalé škody. Ale chlapci

chodu profesionálnych hasi-

nezaváhali ani na chvíľku

čov, požiar hasili naši dobro-

a v priebehu niekoľkých mi-

voľní hasiči pomocou svojej

nút boli na mieste, vystrojení

techniky. Požiar sa im poda-

a pripravení zasiahnuť. Spad-

rilo zlikvidovať spolu s profe-

nutý strom bol na ulici Bože-

sionálnymi hasičmi z Lučenca

ny Slančíkovej Timravy v Ha-

v priebehu hodiny.

liči, strom pri svojom páde
cez cestu poškodil vedenie

Mimo zásahová činnosť:

obecného rozhlasu. Hasiči to

Počas robenia novej asfal-

hravo zvládli a motorovou pí-

tovej cesty pri čističke, dobro-

lou popílili strom a za pomoci

voľní hasiči z Haliči využili prí-

obecných zamestnancov ho

ležitosť aj na mimo zásahovú

z miesta škody odviezli.

pomoc. Cestárom nosili vodu

N

asledujúci
7.5.2021,
z

deň
jeden

svojou cisternovou automobilovou striekačkou.

dobrovoľných

To čo v máji nesmie chýbať

hasičov spozoroval požiar

je samozrejme stavanie mája.

u susedov. Jednalo sa o po-

O túto tradíciu sa tiež posta-

žiar včelína. Okamžite privo-

rali naši hasiči, ktorí ho na ná-

lal profesionálnych hasičov a

mestí spoločne postavili.

rovoľní hasiči v kategórií
muži umiestnili na 4. mieste
a ženy v ženskej kategórií na
3. mieste.
Najväčší úspech zožali na
domácej pôde, keď sa konala súťaž na počesť Ondreja
Pivku. Tu si muži vybojovali
krásne prvé miesto. Ženy si
popri silnej konkurencií od-
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niesli pekné tretie miesto.
Na ďalšiu súťaž vycestovali do Šalkovej (okres Ban-

Aby všetko fungovalo tak

ská Bystrica). Konkurencia

ako má, dobrovoľní hasiči

nebola malá, na súťaži sa

sa musia starať o všetko ha-

zúčastnili tímy z rôznych

sičské vybavenie a techniku.

okresov, ale aj napriek tomu

Svoj pomocne sa starajú

si naši muži odniesli pekné

o to aby bolo všetko vždy

tretie miesto.

v poriadku a pripravené či
už na zásahy alebo na sú-

Na súťaži v Radzovciach

ťaže.

sa podarilo tak ako aj mužom tak aj ženám odniesť si
krásne druhé miesto.

Lukáš Hronec
predseda DHZ Halič
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STAŇTE SA AJ VY SPOLUTVORCAMI
HALIČSKÝCH ZVESTÍ. PRIHLÁSTE
SA DO REDAKČNEJ RADY A POMÔŽTE NÁM ICH ZLEPŠOVAŤ PO
OBSAHOVEJ STRÁNKE.
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