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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči

“Všetko má svoju krásu, ale nie každý ju vidí.”

Prichádza čas vianočný, čas
vzácny, výnimočný, čas darčekov,
kedy zabúdame na každodenné starosti i trápenia, prehovoria naše srdcia, stávame sa lepšími, pozornejšími,
priateľskejšími. V týchto pre nás radostných chvíľach si uvedomujeme
i krutú skutočnosť, že život predsa
len nie je vždy pre každého ľahký, sú
medzi nami ľudia vystresovaní, uzavretí do seba, ľudia bez domovov,
ľudia v bezvýchodiskovej situácii,
opustení starí ľudia, siroty i vdovy.
Svet asi nikdy nebude dokonalý,
lebo je plný rozporov a protirečení.
Možno práve preto v tento vianočný
čas sa viac zamýšľame nad svojím
bytím, ale aj bytím svojich blízkych.
Zmysel bytia tkvie v hľadaní krásna a toho, čo je ukryté v hlbinách
duše. A práve v tom spočíva i kúzlo
blížiacich sa vianočných sviatkov.
Vážení spoluobčania!
Želal by som si, aby Vianoce rezonovali v našich srdciach každý deň a po
celý rok, aby ich nevšedné kúzlo
pôsobilo, aby sme boli k sebe bližší,
ohľaduplnejší, ľudskejší, chápavejší.
Všetkým vám, vážení občania, želám
pokojné a požehnané vianočné sviatky prežité v kruhu svojich blízkych.
Vladimír Rehanek

Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zase skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria svoje srdcia dokorán.

Nech v dome Vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
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67. výročie Slovenského
národného povstania
V nedeľu 28. augusta si
občania Haliče uctili pamiatku
padlých hrdinov v SNP. Pietny akt sa
konal v miestnom cintoríne a v Lesíku, kde sme na hrob postrieľaných
partizánov ako i k pamätníku tejto
hroznej tragédie položili kytice ruží,
ako hold vďaky za našu slobodu. Pi-
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etny akt vyvrcholil na námestí, kde
sa občania stretli pri kultúrnom programe, ktorý zabezpečila kultúrna
komisia a obecný úrad. Žiaľ tradičná
partizánska vatra sa nekonala,
nakoľko tohtoročné suché a horúce
počasie to nedovoľovalo. Na dobrej nálade neubrala ani uvedená
skutočnosť, postarali sa o to hudobníci a speváčky domácej hudby Haličan
ako i hostia z Vidinej. Spomienkovú
reč predniesol starosta obce, navodil

ňou tú správnu atmosféru a priblížil
realitu krutých povstaleckých dní,
ktorej musel slovenský ľud čeliť,
kým vydobyl vytúženú slobodu.
Nikdy nedovoľme, aby táto významná etapa našich národných dejín
upadla do zabudnutia, vštepujme
mladej generácii významné dejinné
medzníky, bez ktorých by dnes nežili
slobodne.

Uctili sme si pamiatku
Hany Ponickej
Pri príležitosti 4. výročia
úmrtia našej rodáčky spisovateľky
Hany Ponickej  sa v piatok, t. j. 19.
augusta konal pietny akt pri pamätníku na námestí obce, ktorého sa
zúčastnili zástupcovia obce ako
i členovia MO MS. Spomienkovú
reč predniesol p. Alexander Udvardy
zástupca starostu obce, príležitostnú
báseň zarecitovala žiačka školy Dominika Belková. Kytice kvetov boli
položené k pamätníku i na hrob
v cintoríne.

Haličské slávnosti
(Postreh občiansky)

Malebné mestečko Halič
má dôvod na oslavu. Zaslúžene.
Vznešenosť krajiny, skvosty histórie i súčasnosti sú toho dôkazom.
Každá epocha našich dejín prináša
nový pohľad na svet vôkol nás, na
hľadanie si svojho miesta v ňom.
Dotýkajú sa nás stále tie isté témy,
ktoré vychádzajú z človeka a jeho
vzťahu k sebe, k prírode, k svojmu
okoliu. Žijeme obdobie sociálnych
zmien, hľadania pravdy. Z histó-

rie sa dočítame: Z roku 1790
pochádza verš, kde sa spomína
zámok Halič a gróf Forgách. „V
novohradskej stolici v blate treba
chodiť.“ Zrekonštruované námestie, pizéria, všetky služby verejnosti nás musia napĺnať hrdosťou,
úcta k súčasnosti by nás všetkých
mala spájať. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na bohatom programe, jeho zabezpečení
a skvelom zvládnutí organizácie
podieľali.
Ulička
ľudových
remesiel priťahovala všetkých
návštevníkov svojou krásou a umeleckou zručnosťou súčasných
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tvorcov, v priestoroch kultúrneho
domu sme mohli obdivovať poklady
našich starých mám, výstavu výtvarných a literárnych prác detí našej
materskej a základnej školy. Program
Haličských slávností bol pre všetky
vekové kategórie, každý si prišiel na
svoje. Zastúpené boli rôzne hudobné žánre, (ľudová hudba, country,
skupina Hrdza, Eminent, Inquest).
Divadelné predstavenie, kuchynské
umenie, ochutnávky medoviny, sokoliarske predstavenie, športové volejbalové a futbalové zápasy. Súčasťou
bola i slávnostná svätá omša. Kultúrno–umelecké slávnosti boli oslavou
pokojného života Haličanov, ich
rodín.
M. Janštová

Blahoželáme
všetkým jubilantom našej obce,
ktorí prijali pozvanie na stretnutie 23.
októbra i tým, ktorí sa z akýchkoľvek
dôvodov stretnutia na obecnom úrade
nemohli zúčastniť. Želáme im mnoho
zdravia, lásky, pokoja a pohody, veľa
optimizmu do ďalších rokov života.
V roku 2011 sme blahoželali:
65 rokov
Bystrianska Katarína
Bystriansky Štefan
Gondová Alžbeta
Haško Ľubomír
Hercegová Božena
Korbélyiová Anna
Kubaliaková Anna
Nociarová Helena
Rekšáková Anna
Šustek Ivan
Trizna František
Vachaľová Marta
70 rokov
Barcaj Juraj
Joachimová Anna

Póni Ľudovít
Zmuda Marian
Žigová Zlata
80 rokov
Arvai Ladislav
Jalovacká Matilda
Macková Mária
Tukhtey Mykola
Koska Juraj
Kyčka Ján
Oláhová Alžbeta
Podhradský Karol
Priatka Ján
Pročková Mária
Rajprichová Alžbeta
Stanková Viera
Tomanová Amália
Tomanová Marta
Zdechovanová Emília
75 rokov
Balagová Zlata
Házašová Elena
Karlík Pavel
Lacková Anna
Oláh Peter

85 rokov
Jašková Marta
89 rokov
Luptáková Elena
90 rokov
Hašková Mária
91 rokov
Labún Ján
Semaneková Elena
93 rokov
Mojžišová Agnesa
95 rokov
Rajprichová Mária
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Haličský Štoplík
Stalo sa už peknou tradíciou, že MO Matice slovenskej
v súčinnosti s obcou a ZŠ v Haliči organizujú recitačnú a výtvarnú súťaž
na počesť našej významnej rodáčky
spisovateľky Hany Ponickej, ktorej
4. výročie úmrtia si tohto roku pripomíname. 4. ročník Štoplíka sa konal
15. novembra. Vďaka svedomitej
príprave zo strany pedagógov boli
deti úspešné v obidvoch kategóriách.
Výsledky súťaže zverejňuje článok
ZŠ.
B. Hochholcerová

Mikuláš u Dubkáčika
a Budkáčika
Obec  Halič v spolupráci s divadelným súborom PRAMIENOK
pri CVČ Lučenec pripravili k sviatku
Sv. Mikuláša, divadelné predstavenie pre deti „Mikuláš u Dubkáčika
a Budkáčika“ spojené s rozdávaním
darčekov. Verní bratia Budkáčik a
Dubkáčik, roztomilé prasiatka, ušli

Činnosť denného
centra
Vďaka
vynaliezavostiam
a schopnostiam našich seniorov sa
ich všedný každodenný život mení
v dennom centre na zaujímavý a pestrý. Aktivity rôzneho druhu dávajú priestor pre ich sebarealizáciu,
mizne pocit zbytočnosti, pocit osamotenia. Hodiny strávené v kruhu
seberovných, v pokojnej atmosfére a podmanivom prostredí sú pre
nich nenahraditeľné. Pri všetkých

priam spod mäsiarskeho noža a rozhodli sa odísť do sveta na skusy.
Čím iným by mohli byť ako ľuďmi.
A tak sa naši milí páni bračekovia
z prasačej krajiny rozhodli: „Svetom pôjdeme, remeslu sa vyučíme a
kde budú kašu variť, tam sa za stôl
posadíme!“ Najprv sa chceli priučiť
horárstvu, no nevedeli, ako vyzerá
medveď a ako funguje puška. Potom vyskúšali krajčírstvo. Hoci im to
spočiatku veľmi nešlo, stali sa z nich

šikovní  učni.  Nezapreli  v sebe prasiatka a v rozkvitnutom parku si chceli vyskúšať, či pri krajčírstve nezabudli „rypákom narábať“. Netrvalo
dlho a ocitli sa v tmavom väzení. Ani
tu ich neopustila optimistická nálada.
Ako sa to všetko nakoniec skončilo,
to si mohli deti pozrieť v sobotu 3.
12. o 15.00 hod v KD Halič.
V. B.

činnostiach sa každý z nich snaží
o odovzdanie svojich životom nadobudnutých skúseností a zručností.
Výbor denného centra organizuje
podujatia, ktoré oslovia väčšinu.
Obľúbené sú posedenia pri harmonike, oslavy jubilujúcich členov
a členiek, rôzne prednášky so zdravotnou tematikou, práca s prírodným
materiálom, ručné práce a podobne.
Nápaditosti sa medze nekladú. Od
augusta bolo týchto podujatí naozaj
dosť. 29. augusta pri príležitosti 67.
výročia SNP sa členky a členovia
denného centra stretli pri guláši, za-

spomínali si na minulosť, zaspievali
piesne svojej mladosti a samozrejme
zazneli i partizánske piesne. V októbri to bolo stretnutie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, 13. októbra
oslávila svoje životné jubileum pani
Marta Kortišová, ktorej okrem kvetinového daru a srdečných blahoželaní
odovzdali členky a členovia kyticu
jej najobľúbenejších piesní. 29. novembra sa konala prednáška s pani
Dr. M. Strapkovou o reumatizme
a chorobách pohybového ústrojenstva. V novembri začali členky
pripravovať exponáty zhotovené
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servítkovou technikou, ktoré majú
byť vystavené v malej sále kultúrneho
domu od 9. do 14. decembra. Pečenie
vianočného pečiva si naplánovali
v týždni od 12. do 16. decembra.
Občania mali možnosť zakúpiť si ich
výrobky. So starým rokom sa chcú
tiež spoločne rozlúčiť.
B. H.

Hodnotenie
volebného
programu
Pred rokom bol v Haličských
zvestiach zverejnený môj volebný
program   ako kandidáta na starostu
obce Halič na obdobie rokov 2011 2014. Nakoľko som bol zvolený za
starostu obce, je mojou nepísanou
povinnosťou vyhodnocovať tento
program záverom každého roka.
Na základe uvedeného chcem písať
o tom, čo sa mne a poslancom  obecného zastupiteľstva za posledných
12 mesiacov podarilo pre našu obec
urobiť a poukázať aj na problémy,
s ktorými sme sa počas 12 mesiacov
stretávali.
Začnem
oblasťou
a životného prostredia:

Práca žien v dennom centre

výstavby

V mesiaci september sa
ukončili všetky aktivity na stavbe
„Regenerácia verejnej hmotnej
infraštruktúry centra obce Halič“. Na
stavbe sa prestavalo spolu celkom
924 793,54,- €, z toho oprávnené
náklady poskytnuté z fondov
EU, štátneho rozpočtu a rozpočtu
obce vo výške 628 100,49,- € a neoprávnené náklady poskytnuté len
z rozpočtu obce vo výške 296 693,05,€. Hoci je stavba oficiálne ukončená,

Zdravotná prednáška s MUDr. Strapkovou

naďalej pokračuje povinné plnenie
písomnej agendy, ktoré bude trvať 5
rokov od ukončenia uvedenej stavby.
V čase, keď píšem toto hodnotenie,
tak určití ľudia chceli vytrhnúť stojan
na bicykle pred obchodom potravín
a pokúšali sa poškodiť autobusovú
zastávku. Aj napriek uvedenému mi

dovoľte vysloviť presvedčenie, že
väčšina  občanov tejto obce si bude
toto námestie a zveľadený majetok chrániť tak, aby mohlo slúžiť aj
ďalším generáciám. V tomto roku sa
nám podarilo  rozšíriť kamerový systém za účelom zvyšovania prevencie
pred vandalstvom a kriminalitou.
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Celkový počet kamier sa rozšíril na
22 kamier, ktoré sú rozmiestnené na
námestí a na viacúčelovom ihrisku
v športovom areáli. Pomocou týchto
kamier sme v spolupráci s políciou
odhalili aj zlodeja kanalizačných
poklopov na novovybudovanej
dažďovej kanalizácii. V súčasnosti je
na páchateľa podané trestné oznámenie. Za finančnú pomoc  pri rozšírení
kamerového systému ďakujeme
sponzorovi, ktorý si neželal byť
zverejnený a Úradu vlády SR,
od ktorého sme získali grant. V tomto roku bolo celkom investované do
zdokonalenia a rozšírenia kamerového systému   15 403,- €. Z rezervy
predsedu vlády SR sa nám podarilo
získať finančné prostriedky vo výške
18 000,- € na rekonštrukciu chodníka
na Ul .mieru od rodinného domu p.
J. Nôtu po rodinný dom p. V. Záslava. V roku 2012 plánujeme tento
chodník spojiť s chodníkom, ktorý je
vybudovaný od cintorína a končí na
križovatke ciest Halič, Stará Halič, V.
Krtíš  a Políchno. Tým bude chodník
medzi obcou Halič, cintorínom a obcou Stará Halič ukončený. V mesiaci
október sme v rámci Operačného
programu Životné prostredie, Prioritnej osi  4 - Odpadové hospodárstvo predložili žiadosť na Ministerstvo životného prostredia za účelom
získať nenávratný finančný príspevok vo výške 136 540,- € za účelom
zefektívnenia separovaného   a biologického zberu odpadu v našej obci.
V tomto roku prebiehali aj práce na
príprave stavby „Halič – kanalizácia
a rozšírenie ČOV“. V súčasnosti  sa
pripravuje vydanie stavebného povolenia. Investorom stavby je StVS
a.s. B. Bystrica. RN stavby je vo
výške 5,0 mil. €. Investor stavby
chce na túto akciu získať finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Pokračovali sme v záchrane
stromu pagaštana konského jeho

turistov Sokol, Haličských hokejistov, ženský aerobic a volejbalový
oddiel. Obec naďalej zabezpečovala
kosenie a údržbu celého športového
areálu a zabezpečovala pre futbalistov pranie dresov a riadenie šatní
a spŕch. Viacúčelové ihrisko bolo
využívané na viac druhov športu.
Hrával sa tenis, futbal, volejbal a na
jeho ploche trénovali ženy aerobic. V jesenných mesiacoch bolo
zatvorené z dôvodu opravy umelej trávy. Obec prostredníctvom
svojich zamestnancov organizovala
kultúrno-spoločenské podujatia ako
Haličské slávnosti, fašiangy, váľanie
Oblasť sociálna a zdravotná:
mája, SNP, stretnutie s jubilantmi,
Aj v roku 2011 sme v spolu- Mikuláš a pripravuje privítanie
práci s ÚPSVaR Lučenec  vytvorili 10 Nového roka. Finančne podporovala
dočasných pracovných miest formou činnosť hudobného súboru Haličan.
aktivačnej činnosti a 50 dočasných V mesiaci máji sme prostrednícpracovných   miest formou malých tvom Operačného programu vzdeobecných služieb. Títo občania deň lávanie, Prioritnej osi 1 - Reforma
čo deň sa starali o poriadok v obci, systémov vzdelávania a odbornej
zametali, zbierali smeti po ľuďoch, prípravy, predložili na MŠ SR Bratiktorým je poriadok cudzie slovo, ko- slava žiadosť o získanie nenávratsili, polievali novovysadené stromy ných finančných prostriedkov vo
a kvety, starali sa o cintorín a robili výške 255 440,53,- €. Cieľ projektu
ďalšie potrebné práce. Poďakovanie je skvalitniť vyučovanie pomocou
patrí p. Žigovi Petrovi, ktorý celé moderných interaktívnych techleto skoro každé druhé ráno pristavil nológií. V tomto roku bola podaná
hasičskú cisternu (bez nároku na aj žiadosť na Ministerstvo školstva
odmenu) a spolu s pracovníkmi obce SR za účelom rekonštrukcie budovy
polieval v centre obci novovysadenú telocvične. Do dnešných dní sme
zeleň. Denné centrum sa nám po- zatiaľ odpoveď nedostali. V mesiaci
darilo vybaviť LCD televízorom, november sme v spolupráci s mestom
počítačom s pripojením na inter- Lučenec podali žiadosť o zaradenie do
net. Biolampu na liečbu rôznych programu premeny starých železníc
ochorení plánujeme zakúpiť v roku na cyklotrasy. Našim spoločným
2012. Obec Halič naďalej poskytova- cieľom je vybudovať cykloturistickú
la opatrovateľskú službu pre štyroch trasu medzi Haličou a Lučencom na
bývalom železničnom zvršku a tým
občanov.
podporiť regionálny a príhraničný
Oblasť školstva, kultúry a športu: cestovný ruch a napojiť sa na existujúcu sieť cyklotrás na Slovensku
V hodnotenom období   a získať tak nový produkt cestovného
obec v rámci svojich   možností ruchu pre našich budúcich potenpokračovala vo finančnej podpore cionálnych turistov.
V. Rehanek
TJ Slovan Halič, Klubu Slovenských
postrekom a v jesenných mesiacoch
likvidovaním opadnutého lístia na
to vyhradenom mieste. Z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov v roku 2011 (ukončovanie
a spolufinancovanie stavby Regenerácia centra) sa nám nepodarilo
zrekonštruovať a odvodniť miestnu
komunikáciu na Ul. B. S.Timravy.
Verím, že v roku 2012 aj napriek
v tejto dobe ešte nejasným príjmom
do rozpočtu obce a prebiehajúcej
finančnej kríze, sa nám podarí uvedenú akciu zrealizovať.

				

Povesť o Haličskom
zámku
O krásnej haličskej panej
a krutom Balassovi

Na dvore haličského zámku
zahrkotal koč... „Ktože to len ide v
takúto nočnú hodinu“ – zadivila sa
haličská zámocká pani. Keď videla
koč s erbom a osem čiernych jazdcov na čiernych koňoch zabedákala:
„Imro Balassa z Divína! Čože ten
len chce, veď vie, že muža nemám
doma...!“ Divínsky veľkomožný
pán mal veľmi rád kumpánov, akým
sa statoční ľudia zďaleka vyhýbali.
Takých, čo nikdy nerobili, nič nemali,
a predsa chceli dobre jesť a zabávať
sa. Keď sa veľkomožný Balassa
raz zase zabával s takýmito odkundesmi, ktorémusi zišlo na um,
že zábava bez žien je ako hostina
bez mäsa a vína. „Dobre“ – súhlasil
Balassa. „Kto si akú privedie, takú
bude mať.“ Vedeli, že nerozpráva
do vetra. „A mne, akú privediete...?“ – vyzvedal sa Balassa. „Tú
najkrajšiu!“ – znela odpoveď. „A
ako viete, ktorá je tá najkrajšia?
Ktorá sa mne, veľkomožnému,  najviac páči?“ – zahučal spupným hlasom. Keď mu nevedeli napochytro
odpovedať, buchol päsťou na stôl,
div, že ho neprevalil a povedal: „Najprv ideme na Halič! Za veľkomožnou
hradnou paňou!“ Nebolo to po prvý
raz, že si takto spomenul na mladú
ženu svojho šľachtického suseda. Už
ju dvakrát uniesol a vždy bolo z toho
veľmi zle. Aj tentoraz ho na cestu
vyprevádzali ustráchané oči hradnej
panej Barbory. Balassa s ňou zaobchádzal ako so slúžkou. Teraz vedela,
čo čaká haličskú hradnú paniu, ktorá
nemala doma svojho muža. Cesta
viedla cez sedem chotárov a Balassa poučil svojich kumpánov ako sa
majú správať – ako tiché a slušné
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vojsko. Keď zastali pred Haličou,
hradná brána bola zatvorená, hradný most zdvihnutý. Kým Balassa
naoko vysvetľoval, že sa prišiel
ospravedlniť za svoje predošlé
správanie, hradná posádka ani nezbadala ako sa niekoľko divínskych
vagabundov vydriapalo na hradby a
zakrádalo po chodbách. O chvíľu už
rabovali a odnášali plačúce a kričiace
ženy. Medzi nimi i mladú hradnú paniu. Sprievod hore divínskym hradným kopcom sprevádzali nadávky a
preklínanie. Lenže veľkomožný pán
Balassa nedbal na kliatby. Veľa ich
už odznelo na jeho meno i na jeho
zdravie a dušu. Do hodovnej siene
museli sluhovia a slúžky znášať

jedlá a pijatiku. Balassa sa obrátil
k zúriacej a trepúcej sa haličskej
panej: „Bude obsluha, aká nebýva...“
Kývne na najbližšieho pandúra:
„Je veľkomožná v kuchyni?“ Pri
zápornej odpovedi prikazuje: „Nájdi
ju!“ Haličská hradná pani nečaká
nič dobré. Domáca hradná pani jej
aj v minulosti nie raz pomáhala pri
úteku. Pandúr prišiel s odkazom,
že veľkomožná pani nemôžu prísť,
lebo sa spovedajú u dôstojného pána
pátra. Balassa vstáva od stola a vyberá sa za mníchom. Nech len porozpráva, o čom sa mu spovedajú jeho
ľudia! Berie so sebou aj vystrašenú
haličskú hradnú paniu. Keď sa divínska hradná pani Barbora bráni, že
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sa proti manželovi neprevinila, ten
zádrapčivo vykríkne: „Teda anjel – a
ten patrí do neba!“ Chytí ženu za ruky
a zamieri s ňou k otvorenému obloku
– vo chvíli jej niet. Zhrozený páter
sa len ťažko zmôže na slovo: „...ako
ste to mohli Vaša veľkomožnosť?“
„Ukážem Vám!“ – kričí Balassa a o
chvíľu už aj kňaz zmizne za oblokom.
Vydesená haličská pani neveriac
vlastným očiam zúfalo kričí: „Vrah,
vrah“ a ukazuje trasúcou sa rukou na
rehotajúceho sa Imra Balassu. V tej
chvíli ktosi oznámil, že pred hradnou
bránou stojí cisárske vojsko a husári
z haličského zámku. „Sú to zbabelci!
Tých sa netreba ľakať!“ Hodil rukou
Balassa. Ale čoskoro sa ukázalo, že
sa prerátal. Keď zišiel do hodovnej
siene, uvedomil si, že s opitými a
rozbesnenými kumpánmi veľa neurobí. Veru ešte musel Balassa na stôl
vyskočiť a misy s jedlom, poháre
a džbány s vínom odkopávať, aby
konečne pochopili, že veľkomožný
sa naozaj hnevá. Vyštverali sa teda
na hradby a revom a urážkami
cisárskeho majestátu sa pokúšali
odohnať cisárske a haličské
vojsko.   Keď výzvedníci objavili
mŕtve telá Balassičky a pátra, rozhodol sa veliteľ pre okamžitý útok.
Dal doniesť z dediny rebríky a chystali sa vyliezať na hradby. Vtom
dvaja sluhovia, ktorí strážili haličskú
hradnú paniu spustili padací most a
vpustili vojakov na hrad. Tí poviazali opitých pandúrov a kumpánov a
oslobodili nešťastné uväznené ženy.
Len Balassa akoby sa bol prepadol.
Mnohí sa nazdali, že ušiel tajnými
chodbami. Zatiaľ Balassa – prestrojený za otrhaného sedliaka, ktorý
si odvádzal dve unesené nešťastnice
– ufrkol nepoznaný z hradu. Zase
unikol spravodlivému trestu!
Podľa Jána Domastu
http://www.neograd.eu/sl/21/posvest
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z 8. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 5. 8. 2011

Uznesenia
z 9. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 9. 9. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

A/ Berie na vedomie:

A/ Schvaľuje:

1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
obce Halič za ½ rok 2011
2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu ZŠ
s MŠ Halič za ½  rok 2011
3. Informácie z komisií: ekonomickej, životného prostredia,   školstva,
kultúry, športu  detí a mládeže

1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Životné
prostredie, Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ
4.1 – Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu s názvom „Zefektívnenie separovaného zberu odpadu
v obci   Halič nákupom novej technológie“
- s výškou celkových výdavkov na
projekt – 136 540,- €
- s výškou celkových oprávnených
výdavkov na projekt – 136 540,- €
- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
oprávnených výdavkov – 6 827,- €
(5% z celkových oprávnených výdavkov projektu)
- so spôsobom financovania projektu
– vlastné zdroje.
2. Úpravu rozpočtu v príjmovej časti z 1 608 356,- € na
1 665 078,- € a vo výdavkovej časti                                                                              
z 1 087 217,- € na 1 116 911,- €.

B/ Súhlasí:
1. S odpredajom požiarnickej Ávie aj
za nižšiu cenu  ako bola ohodnotená
znalcom.
2. So zasklením okna pre p. Jozefa
Zachara, Ul. mieru č. 65, Halič na
náklady  obce.
C/ Schvaľuje:
1. Pre ZŠ s MŠ Halič výšku
finančných  príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady stravy v školskej jedálni:
pre deti v MŠ - 1,19,- € (desiata,
obed, olovrant)
pre žiakov I. stupňa - 1,01,- € (obed)
pre žiakov II. stupňa - 1,09,- €
(obed)
mliečna desiata - 0,42,- €
pre zamestnancov školy - 1,19,- €
(obed)
pre cudzích stravníkov - 2,65,- €
(obed)
Spôsob úhrady príspevkov - žiaci
v hmotnej núdzi v hotovosti, ostatní
poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet školskej jedálne.

B/ Žiada:
1. Starostu obce a Ing. Hoffmana,
aby osobne navštívili riaditeľa StVS
B. Bystrica a požiadali ho o pomoc
pri financovaní rekonštrukcie vodovodu na Ul. B. S. Timravy, z dôvodu
plánovanej rekonštrukcie MK v roku
2012.
C/ Berie na vedomie:

1. Vyhodnotenie Haličských slávností 2011.
2. Informáciu o investičných akciách
realizovaných Obcou Halič.
3. Informáciu o príprave nových
investičných  akcií.
4. Návrh VZN Obce Halič o zákaze
prevádzkovať niektoré  hazardné hry
na území Obce Halič.
5.
Informáciu
starostu
obce
o možnosti odkúpiť v blízkej budúcnosti   pozemok par. č. KN-C č. 89  
a 90.
6. Informácie z komisií pri OZ.
D/ Doporučuje:
1. Uchádzať sa o kúpu pozemku par.
č. KN-C č. 89 a 90 v k. ú. obce Halič
v prípade, ak bude mať obec dostatok finančných prostriedkov.
E/ Volí:
1. Štyroch zástupcov obce do Rady
školy pri ZŠ s MŠ Halič v zložení:
Jozef Turek, Mgr. Alexander Udvardy, Bc. Milan Rapčan a Mgr. Igor
Kokavec.

Uznesenia
z 10. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 7. 10. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/ Berie na vedomie:
1. Informácie z komisií: obchodu,
dopravy a cestovného ruchu, sociálnej, školstva kultúry,   športu detí
a mládeže, životného prostredia.

				

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO				

B/ Súhlasí:
1. Aby sa pozastavilo využívanie
viacúčelového ihriska na futbal
od 15 rokov z technických príčin
s platnosťou od 10. 10. 2011 do
vyriešenia uvedených problémov.
2. So začatím podnikateľskej činnosti
podľa §4 odst. 3 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a predpisov pre MUDr. Andreu Vrábľovú,
štat. zástupcu firmy AVEMED s.r.o.,
984 01   Lučenec v kat. území obce
Halič, v priestoroch Obecného zdravotného strediska formou poskytovania zdravotnej starostlivosti ako
lekár Všeobecnej ambulancie pre
deti a dorast s účinnosťou od 1. 1.
2012.
C/ Schvaľuje:
1. Odmeny pre zástupcu starostu
obce vo výške 20%, hlavnú kontrolórku obce vo výške 15%.
D/ Nesúhlasí:
1. S prijatím VZN obce Halič o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné
hry na území obce Halič.

Plavecký výcvik
V dňoch 26. 9. - 30. 9.
2011 ZŠ s MŠ Halič zorganizovala pre žiakov 3. až 8. ročníkov
plavecký výcvik, ktorý prebehol
na plavárni „AQUASPOL“ - Vidiná. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín podľa plaveckej zdatnosti.
Prvé a druhé družstvo pracovalo
podľa plánov zdokonaľovacieho výcviku. Nacvičovali ďalší plavecký
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Uznesenia
z 11. riadneho zasadnutia OZ
konaného dňa 25. 11. 2011

od 1. 1. 2012.
5. Štatút Denného centra pre seniorov s odhlasovanými úpravami.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči

C/ Súhlasí:

A/ Berie na vedomie:

1. S prevádzkou pohostinstva ELKO
so zatváracou dobou do 22.00 len po
predložení súhlasu na činnosť od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
2. S uzavretím Zmluvy o prevádzkovaní lapača ropných látok s Ing.
Kubincom.
3. S odpredajom trafostanice Slovenským elektrárňam, a.s. za sumu
9 050,- €.
4. S prenájmom a s vykurovaním
veľkej a malej sály KD v Haliči pre
ochotnícke divadlo počas premiéry
4. 12. 2011 bez poplatku.

1. Vyhodnotenie rozpočtu obce za ¾
rok 2011.
2. Vyhodnotenie rozpočtu ZŠ s MŠ
Halič za ¾ rok 2011.
3. Ponuku p. Kureka na odpredaj
súkromného stavebného pozemku,
no obec nemá záujem o uvedený
pozemok.
4. Informácie z komisií.
B/ Schvaľuje:
1. Zmenu rozpočtu k 25. 11. 2011
v príjmovej časti z 1 665 078,- € na
1 698 967,- € a vo výdavkovej časti
z 1 116 911,- € na 1 150 800,- €.
2. VZN obce o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev na území Obce Halič.
3. VZN obce o dani z nehnuteľností,
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a o podmienkach ...
4. Úhrady za používanie veľkej sály,
malej sály a inventáru domu kultúry

štýl, skoky do
vody, potápanie
a
dodržiavanie
správnej plaveckej techniky. Tretie
a štvrté družstvo
boli
neplavci,
ktorí sa zamerali na základný
plavecký výcvik.
Podľa plánu   sa
oboznamovali

D/ Nedoporučuje:
1. Vyplatiť príspevok p. Helene
Matúškovej pre jej dcéru Veroniku
na lyžiarsky výcvik.
E/ Volí:
1. Inventarizačnú komisiu v zložení:
M. Veselovská, Ľ. Sarvašová, M.
Svoradová, P. Žigo, B. Hochholcerová.
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s vodným prostredím, hrali hry vo
vode, splývali a absolvovali nácvik
plaveckého štýlu. Na záver bola prevedená kontrola osvojenia si plávania. Boli dosiahnuté nadpriemerné
výkony. Z 32 žiakov 28 žiakov zaplávalo  25 až 50 m. Záverom patrí
poďakovanie   OÚ Halič za poskytnutý autobus na plaváreň.
Mgr. M. Jezný
uč. TV

AKTUALITY ZO ZŠ s MŠ

Dni športu
V mesiaci október 2011
kabinet TV zorganizoval pre žiakov
školy športové podujatia pre jednotlivcov a triedne kolektívy.
Najlepšie výkony u jednotlivcov:
Futbal - žonglovanie - Berky Jozef 110 x
Švihadlo – preskok:
- Dymík Ján – 376 x

- Barová Gabriela – 92 x
Basketbal - tr. hody - Koška Marek
– 10/8
Šplh – 5 m - Šulek Patrik – 3,31 sek.
V kolektívnych športoch
triedy súťažili v basketbale, vybíjanej a prehadzovanej. O Dni športu
mali žiaci veľký záujem. Zúčastnilo
sa ich 152.
Mgr. M. Jezný
uč. TV

Haličský štoplík
Na počesť Hany Ponickej –  
našej rodáčky, spisovateľky, slovenskej prozaičky, a prekladateľky MO
Matice slovenskej a ZŠ s MŠ Halič
zorganizovali už 3. ročník súťaže
v prednese poézie a prózy a výtvarných prácach HALIČSKÝ ŠTOPLÍK.
Cieľom literárnej a výtvarnej súťaže  
je pripomenúť si odkaz tejto významnej spisovateľky, ďalej podchytiť
tvorivú iniciatívu mladých recitátorov a vytvárať priestor pre umeleckú
sebarealizáciu talentovaných žiakov.
Veľké očakávanie a pocit zodpovednosti možno niektorým sťahoval
aj hrdlo, no po prvých veršíkoch či
prvej vete sa tréma stratila a každý sa
už len snažil vtiahnuť poslucháčov
do tajov umeleckého sveta, predviesť
svoje umenie pri dotyku s umeleckým textom. Niektorým sa to podarilo viac, iným menej. Aj keď mnohí
nezískali žiadne umiestnenie, určite
získali nové skúsenosti.
NAJÚSPEŠNEJŠÍ:
1. kategória:
1. miesto:
- Medovníkový hrnček - 1. A – divadielko
- Peťková Lucia - 2. A
2. miesto: Rajprichová Diana - 2. A
3. miesto: Bystrianska Bianka - 3. A

Dni športu

Haličský Štoplík
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2. kategória:
1. miesto: Gonda Samuel - 4. A
                 Berkyová Iveta - 4. A
3. miesto: Šándor Erik - 4. B
                 Berky Kristián - 4. B
3. kategória:
1. miesto: Belková Dominika - 5. A
                 Gembec Peter - 6. A
2. miesto: Maková Kristína - 8. A
                 Svoradová Dajana - 8. A
3. miesto: Želonková Stanislava                  5.A

Deň zdravého
životného štýlu
Dňa 21. 11. 2011 sa v našej
škole konala akcia pod názvom
Deň zdravého životného štýlu pre
žiakov II. stupňa. Prvú časť začali
žiaci 7., 8., 9. ročníka besedou o nepriaznivých vplyvoch a alarmujúcich štatistikách drog (legálnych
aj nelegálnych), na záver
ktorej žiaci vypracovali
anonymný test. Účastníci
získali vedomosti a dôležité
informácie za účelom pochopenia negatívneho vplyvu a dopadu užívania drog
na ľudský organizmus a najmä na závislosť. Po pútavej
a prínosnej besede žiaci
pokračovali ďalšou besedou a to s príslušníkmi Obvodného oddelenia PZ SR
v Lučenci, ktorí sa venovali
témam ako kriminalita,
trestná zodpovednosť u mladistvých,
charakteristika
a rozdelenie trestných činov,
pravidlá cestnej premávky
a prezentácii zbraní, do-

nucovacích prostriedkov a výstroje
príslušníkov. Druhá časť bola venovaná žiakom 5., 6. ročníka, pre
ktorých sme pripravili rôzne recepty
zamerané na zdravú výživu (stravovanie, šport, civilizačné choroby,
stres), ukážky správneho stolovania
a žiaci si svoje poznatky a estetické
cítenie vyskúšali pri stoloch, kde
ich čakala rôzna zelenina a ovocie,
ktoré vkusne naaranžovali na taniere
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Výtvarné práce:
1. miesto: 3. A trieda
2. miesto: Špec. tr. 2.-3. roč.
3. miesto: 1. A trieda
Všetkým oceneným aj touto
cestou blahoželáme, a veríme, že
budú úspešne reprezentovať našu
školu i v 4. ročníku súťaže. MO
Matice slovenskej a OÚ v Haliči
ďakujeme za malé spomienkové
darčeky pre žiakov.
PaedDr. Ľubica Beňová

a v závere spoločne ochutnali. Tento
pekný deň sme zakončili vyhodnotením nielen teoretickej časti, ale aj
výstavou zdravých ovocno- zeleninových tanierov a výtvarných prác
k danej téme. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k prežitiu
tohto nádherného dňa.
Mgr. Janka Gondová
Mgr. Miloš Jezný
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Naša exkurzia
Dňa 26. 10. 2011 sme sa
vybrali na exkurziu do Čierneho Balogu. Cesta bola príjemná. Navštívili
sme Čiernohronskú železničku,
videli sme staré rušne a vozne na
železničnej stanici. Vláčikom sme sa
odviezli do lesníckeho skanzemu vo
Vydrove. Prešli sme náučným chodníkom a pristavili sme sa v symbolickom cintoríne, ktorý je venovaný
všetkým obetiam lesov. Domov sme
sa vrátili živí a zdraví.
K. Výbochová
J. Melicherčíková, 9. A

Okienko
do materskej školy
Výchova ku šťastiu
Ako sa naučí dieťa pri hre
milovať, rozdávať, vcítiť  a pomáhať
inému dieťaťu v tomto období,
tak bude žiť, učiť sa a pracovať aj
v budúcnosti. Život, ktorý je naplnený šťastím a radosťou môžeme
považovať za individuálne tvorivé
dielo. Pretože šťastie je jednou
z najvyšších hodnôt ľudského života
a aby dospelý bol schopný prežívať
niečo tak krásne ako je šťastie, musí
byť vedený od malička. Psychológia
a pedagogika len v posledných rokoch
začína venovať pozornosť tomuto vrcholnému fenoménu ľudského bytia.
Je veľmi dôležité viesť deti k tomu,
aby si uvedomili, že majú schopnosť
prežiť šťastie, lásku, radosť,
spokojnosť. Prvou stratégiou, ktorou
vedieme deti v našej MŠ k schopnostiam prežívať šťastie v živote, je vedenie detí k samostatnosti, nezávislosti, dodávame im dôveru v seba,
svoje sny a schopnosti. Druhou stra-

tégiou je používanie techník a metód
rozvíjania tvorivosti. Stimulujeme
každé dieťa množstvom tvorivých
úloh, kde deti majú možnosť
zapájať svoju predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť. Treťou stratégiou je rozvíjanie emocionalizácie
dieťaťa, budovanie pozitívnych
medziľudských vzťahov. Vysoké IQ
nie je zárukou úspechu, spoločenského
postavenia ani šťastia. Citový život
je potrebné zvládať tiež. Pomáha
nám „náladové vrece“, do ktorého
odhodíme negatívne emócie. Učíme
deti, aby vedeli prijať zodpovednosť
za vlastné rozhodnutie,
aby dokázali
zvládnuť
úzkosť, hnev,
či
smútok.
Materská
škola je miestom tvorby
dimenzie
prirodzeného
života,
do
ktorej
patrí
konkrétny zážitkový

svet dieťaťa, jeho problémy, emócie,
túžby, pozitívne orientované sociálne vzťahy pre vzájomnú pomoc,
snahu nenechať druhého v núdzi či
solidaritu, ktoré stimulujú pozitívne
hodnoty medziľudského spolužitia.
Denné vedenie detí k tomu, aby vnímali krásu, poznali, citovo vnímali
seba, ľudí, krajinu okolo seba, aby
boli schopné zažiť šťastie. Pozitívny
prístup k životu dáva predpoklady pre
novú hodnotovú dimenziu ľudstva.
MJ

				

HALIČSKÉ REMINISCENCIE				
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Čo vieme o dvoch
z Haliče pochádzajúcich
lekároch?

Deti z MŠ na prechádzke
cerých miestach Slovenska, ale na
dôchodok sa vrátil do rodnej obce,
kde bol dlhé roky kostolníkom.
Mal dvoch synov Jána a Jozefa. Ján
vyštudoval za lekára. Pôvodne sa
špecializoval na   všeobecnú chirurgiu, neskôr sa stal jedným zo slovenských urológov (špecializácia na
choroby vylučovacej sústavy, najmä
močových ciest).
Niečo z histórie urológie
Do začiatku päťdesiatych
rokov 20. storočia nebola urológia v Československu samostatnou
odbornou disciplínou. Bola nadstavbovým odborom všeobecnej
chirurgie. Nemala ani vlastnú odbornú a vedeckú spoločnosť. Patrila do Československej chirurgickej spoločnosti, ktorá bola do
roku 1951 samostatná a neskôr sa
stala sekciou Československej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu
Purkyně. Odbornú a vedeckú činnosť
riadil výbor chirurgickej sekcie,
ktorého členom podľa zvyklosti (aj
keď nie podľa stanov) bol jeden
urológ.

Vznik a vývoj Slovenskej urologickej spoločnosti
14. decembra 1956 sa zišla
prípravná schôdza slovenských
urológov (MUDr. O. Okoličáni,
MUDr. F. Jakeš, MUDr. Š. Griesbach a MUDr. V. Zvara), na ktorej
sa dohodlo zvolať volebnú schôdzu
Slovenskej odbočky urologickej
sekcie Čs. chirurgickej spoločnosti.
Schôdza sa konala 8. marca 1957
v Trenčíne a zvolila výbor v nasledovnom   zložení: predseda MUDr.
Štefan Griesbach, 1. podpredseda
MUDr. František Jakeš, 2. podpredseda MUDr. Vladimír Drahovský,
tajomník MUDr. Oto Okoličáni,
pokladník MUDr. Vladimír Zvara,
zapisovateľ MUDr. Ján Kaločaj,
revízori MUDr. Jozef Wachsman a
MUDr. Jozef Péč, členovia výboru
MUDr. Milan Urbánek a MUDr. Viliam Sakál. Tento výbor pracoval v
uvedenom zložení do roku 1961.
Z blogu Ladislava Lencza
(lencz.blog.sme.sk - O veciach, ktoré
životu dávajú zmysel) citujem: „Mohol by som pokračovať - ale radšej
Vám porozprávam krásny príbeh,

Už som písala o osobnostiach, ktoré môžeme zaradiť aj medzi
významné osobnosti Haliče, pretože
sa o nich dozvedáme z odbornej
literatúry, prípadne z rozprávania
súčasníkov. Medzi tieto osobnosti
by som zaradila aj MUDr. Jána
Kaločaja a MUDr. Jána Merku.
MUDr. Ján Kaločaj sa narodil 15. decembra 1920 vo Velikej
nad Ipľom. Bol synom haličského
rodáka Jozefa Kaločaja, ktorý ako
štátny zamestnanec býval na via-

ktorý som pred rokmi počul od môjho
zosnulého priateľa a urológa MUDr.
Jána Kaločaja, člena Slovenskej urologickej spoločnosti (SUS). Jeho pacientka, ťažko postihnutá vozičkárka
otehotnela. Mala 4 alebo 5 vážnych
diagnóz (aké, som zabudol, nie som
lekár), z ktorých aj jedna by stačila
ako indikácia na potrat z dôvodu
ohrozenia života. Ona si chcela dieťa
ponechať. Janko bol nielen lekár, ale
aj citlivý a múdry človek. Pochopil, že pre túto ženu dieťa by bolo
všetkým, zmyslom jej života. “Zahral som to ako Žid”, - prepáčte, ale
takto to povedal a nebolo to myslené
pejoratívne, naopak. Na zvolanom
konzíliu sa tváril nezainteresovane a
začal rozprávať. “Ona si chce dieťa
nechať. Z mojej stránky, ak sa urobí
to a to, z urologického hľadiska nevidím vážne ohrozenie pre matku.” Rad
radom prehovorili aj ostatní. Dospeli
k záveru: ak aj internista urobí to a
to, ak srdciar urobí určité opatrenia...
atď., tak by sa nič zlého nemalo stať.
Narodil sa syn, vyrástol v správneho
chlapa, mal rád svoju statočnú mamu,
stal sa jedinou oporou a radosťou jej
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neľahkého života.
Myslím si, že na záver
postačili tieto úprimné slová MUDr.
J. Kaločaja, aby sme si aj my dotvorili jeho povahové črty. Aj v Haliči sa
vždy správal úctivo, skromne a najmä voči chorým a starým s veľkým
pochopením, v ktorom sa odzrkadlilo
jeho hlboké sociálne cítenie. Takto sa
na neho pamätám i ja.
Druhým Haličanom bol
MUDr. Ján Daniel Merka, ktorý sa
narodil v Haliči  30. marca 1910, vo
váženej remeselníckej rodine, kde
otec   Ján Merka bol niekoľko rokov aj richtárom obce. V rodine boli
dvaja synovia, Ján a Ondrej., ktorí
obidvaja vyštudovali medicínu. To
čím ma zaujal MUDr. J. Merka bolo
- Ošetrenie zubov v celkovej anestézii. Z lekárskych análov sa dozvedáme, že dnes je už bežné,   keď
prídete na akýkoľvek chirurgický
zákrok do zubnej ambulancie, že od
lekára počujete,   že vás to nebude
bolieť. Nebolo to tak vždy. Prvýkrát
to mohol povedať až americký zubár
William Mortom v roku 1846 na
americkom Harvarde, kedy podal
pacientovi prvú éterovú anestéziu
a tak sa začala písať nová história

chirurgie (www.google.sk). K nám
sa táto nová metóda dostala omnoho
neskôr až v 20. storočí a zubní lekári
ju pokusne používali aj vo svojich
ordináciách. V 50. rokoch minulého
storočia túto novú metódu začal
používať aj MUDr. Ján Merka vo
svojej lučeneckej zubnej ordinácii.
Medzi prvými pacientmi som bola
aj ja. Nepamätám sa, že by som
bola mala panický strach z trhania
zubov, ale Dr.Merka ma presvedčil,
že by sme to mohli skúsiť, a tak
som súhlasila. Moje pocity, lepšie
povedané zážitok z tohto trhania
zuba pri tzv. uspatí bol „hororový“.
Spomínam naň dodnes ako hrozný
sen, v ktorom sa mi vybavili obrázky
z hrôzostrašných rozprávok o lietajúcich drakoch z dlhými pazúrmi.
V spomínanom stave som mala pocit, že takýto lietajúci obor sa svojimi
dlhými zahnutými pazúrmi dostal do
mojej ústnej dutiny a  týmito silnými
pazúrmi sa snažil chytiť a vytiahnuť
na odstránenie pripravený zub
(bola to zrejme niektorá stolička).
Po   chvíli sa však všetko skončilo,
zub bol vonku a mne doteraz ostali
v pamäti zahnuté dlhé a ostré pazúry
lietajúceho draka. Predpokladám,

že to zapríčinila aj vtedajšia anestézia aplikovaná ešte len v pokusnom štádiu bez dôkladných ďalších,
dnes už osvedčených prostriedkov.
Toto presvedčenie som nadobudla
aj vďaka tomu, že som bola svedkom ďalšieho takéhoto trhania
zuba, keď sa uspatý pacient vymrštil
z kresla a vo vodorovnej polohe cez
tzv. „pľuvátko“ absolvoval výkon
doktora. Neviem, dokedy používal
túto metódu MUDr. Merka, pretože
čoskoro po tomto trhaní zuba som
sa odsťahovala z Haliče a Lučenca,
ale tento zážitok mi stačil na celý
život, kedy som svoje zuby postupne
strácala bez narkózy, ale dokonca aj
bez injekcie. Nepodarilo sa mi zistiť,
kde a kto aplikoval v tom čase tento
spôsob trhania zubov, ale myslím
si, že toto obdobie bolo začiatkom
zdokonaľovania spomínanej metódy
a tak MUDr. J. Merku môžeme
pokladať za jedného z novátorov (neopovážim sa použiť výraz
„zakladateľa“), ktorý vykonával zákrok v celkovej anestéze aj v zubnej
ambulancii.
PhDr. Anna Borešová

Kahančeky
na haličskom cintoríne

rodáčky. JUDr. Július Ponický sa
narodil v roku 1896 v početnej rodine
v Opatovej pri Lučenci (bol starším
bratom mojej mamy). Mal veľmi
prísneho a usilovného otca, ktorý bol
uznavaným majstrom v opatovskej
fabrike na súkno. Okrem svojho
zamestnania vo   fabrike si založil
aj menšie hospodárstvo, aby uživil
svoju početnú rodinu. Matka rod.
Mária Gažiová pochádzala z uznávanej lučeneckej meštianskej rodiny staviteľa a bola na svoju dobu
veľmi šikovnou krajčírkou, ktorá
okrem toho ovplývala aj prirodzenou inteligenciou. V rodine vládla

láska a súdružnosť, a tak popri 5
dievčatách a 2 chlapcoch bolo v tej
dobe samozrejmé, že najstarší syn
bude študovať a celá rodina ho v tom
bude podporovať. Tak Július (v
rodine nazývaný Ďula) vyštudoval
za právnika. Doba však bola zložitá,
zúrila prvá svetová vojna a tak hneď
po štúdiách narukoval na front. Už
v Lučenci sa spriatelil s rovnako
starým a vzdelaným Bertalanom
Göőzom, s ktorým odišiel na font
a prežíval s ním aj posledné chvíle
jeho hrdinskej smrti. (O tom som
písala v spomínanom príspevku). Po
návrate z frontu a po sobáši so slečnou

Tohto roku na Všechvätých
(Pamiatku zosnulých) horeli na
haličskom cintoríne aj kahančeky,
nielen na hrobe našej spisovateľky
Hany Ponickej, ale i na hrobe
jej rodičov, Dr. Júliusa Ponického a manželky Margity, rodenej
Göőzovej. O rodine Göőzovej som
písala v článku „Cesty osudu sú
nevyspytateľné“ teraz by som sa
chcela stručne zmieniť o rodine Ponickej, z ktorej pochádzal otec našej

				

		

Göőzovou bol čoskoro vymenovaný
za sudcu v Košiciach. Po kratšom
pôsobení v Košiciach sa rodina
presťahovala do Bratislavy, kde Dr.
Ponický zastával viacero významných funkcií. Obdivuhodné boli jeho
morálne zásady, jeho zmysel pre
spravodlivosť, ktorú vyžadovala jeho
profesia právnika a sudcu. Z domu
zdedené
vlastnosti,
skromnosť
a starostlivosť o rodinu, mu pravdepodobne aj vo veľkomestkom
prostredí boli prvoradými. Svoje
dve dcéry Hanu a Natašu spolu
s manželkou vychovávali na úrovni,

akú si vyžadovala doba a postavenie rodičov. Hlavný dôraz sa kládol na osvojenie si cudzích jazykov
a kultúrne a spoločenské požiadavky
doby. Pomerne ťažšie sa zmieroval
s novými trendami v kultúre, kedy
aj v Bratislave nastúpilo v literatúre
a výtvarnom umení  obdobie surrealizmu. Náročné povolanie ako aj roky
prežité v Bratislave počas druhej
svetovej vojny značne podlomili
jeho zdravie a tak v 74 rokoch svojho
života zomiera. V mojich spomienkach sa Ďula báči dodnes vynára, ako
najvyššia autorita rodiny. Pri svojich

nie príliš častých návštevách rodného kraja nikdy nezabudol navštíviť
i moju mamu. Spomínam si na jedno
rodinné stretnutie so svojimi sestrami, kde vyslovil želanie, že by aj on
chcel odpočívať v blízkosti svojich
rodičov v opatovskom cintoríne. Nakoniec sa jeho želanie po mnohých
rokoch splnilo, keď v blízkosti svojho
rodiska a v blízkosti svojej obľúbenej
sestry našiel konečné miesto svojho
večného odpočinku.

Fakty o mede a škorici

rôzne domy s opatrovateľskou
starostlivosťou takto liečia svojich
pacientov, ktorí sú vo veku, kedy
cievy a žily strácajú svoju pružnosť
a môžu sa upchávať. Med a škorica
vracajú cievam a žilám ich pružnosť.
Každý deň ráno, ½ hodiny pred
raňajkami na lačný žalúdok a večer
pred spaním vypite šálku medu so
škoricou. Pravidelné užívanie zníži
váhu i u mimoriadne obéznych osôb.
Zabraňuje to usadzovaniu tuku i pri
konzumovaní mimoriadne mastných
jedál.
Rakovina:
Nedávne výskumy zrealizované
v Japonsku a v Austrálii preukázali,
že i pokročilá rakovina kostí, žalúdka
a čriev môže byť s úspechom liečená.
Pacienti trpiaci týmto druhom rakoviny by mali užívať lyžicu medu
a lyžicu škorice mesiac 3x denne.
Chronická únava:
Nedávne štúdie ukazujú, že cukor
nachádzajúci sa v mede najviac
pomáha pri regenerácii telesných
síl. Pacienti- seniori užívajúci med
a škoricu v pomere 1 ku 1 sú pružnejší
a ohybnejší. Dr. Milton, ktorý tieto
výskumy uskutočnil, hovorí, že 1
lyžica medu a malá lyžička škorice
zmiešaná s vodou braná niekoľkokrát

denne a hlavne okolo 3 hodiny popoludní, kedy začína klesať telesná vitalita, obnoví do týždňa vitalitu tela.
Zápach z úst:
Ľudia v Južnej Afrike už dávno
prvé čo ráno spravia, je že kloktajú
1 lyžicu škorice a medu zmiešané
s teplou vodou. Ich dych tak ostáva
čerstvý po celý deň.
Artritída:
Ráno a večer piť šálku teplej vody s 2
lyžičkami medu a 1 malou lyžičkou
škorice. Pri pravidelnom užívaní
možno sa úplne vyliečiť.
Infekcia močového mechúra:
Rozpustiť 2 lyžice medu a 1 lyžičku
škorice v pohári vlažnej vody.
Tým sa odstráni infekcia mechúra
a močových ciest.
Bolesti zubov:
Zmiešajte 1 lyžicu škorice a 5 lyžíc
medu, aplikujte 3x na boľavý zub
a bolesť prestane.
Cholesterol:
2 lyžice medu a 3 čajové lyžičky
škorice zmiešané s 2 dcl teplé vody,
ktoré podávali pacientom s vysokou
hladinou cholesterolu dokázali znížiť
hladinu cholesterolu o 10% do 2
hodín. Ak sa užíva 3x denne, vylieči
sa i pacient s chronicky vysokou hladinou cholesterolu.

Je zistené, že zmes medu
a škorice lieči väčšinu nemocí. Med
sa vyrába vo väčšine krajín sveta.
Dnešní vedci ho doporučujú ako
veľmi účinný liek na všetky druhy
chorôb. Med môže byť užívaný bez
akýchkoľvek vedľajších účinkov na
všetky druhy chorôb. Vedci zistili,
že aj keď je med sladký, ak sa berie v správnych dávkach ako liek,
nemôže uškodiť ani diabetickým
pacientom. Týždenník World News,
vychádzajúci v Kanade, vo svojom
vydaní 17. januára uverejnil nasledujúci zoznam chorôb, ktoré môžu byť
liečené medom a škoricou ako výsledok štúdií západných vedcov.
Ochorenie srdca:
Zmiešajte med a mletú škoricu, natrite na chlieb miesto džemu alebo
marmelády a jedzte pravidelne na
raňajky. Znižuje to hladinu cholesterolu v krvi a v cievach a chráni pacientov pred infarktom. Tí, ktorí už
infarkt prekonali a budú toto denne
konzumovať budú sa držať míľu
ďaleko od ďalšieho infarktu. Pravidelné raňajky tohto druhu pomáhajú
pri zadýchavaní a posilňujú srdcový tep. V Amerike a v Kanade
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Prechladnutie:
Tí, ktorí trpia na časté prechladnutie,
by mali užívať 3x denne 1 lyžicu
medu s ¼ lyžičkou škorice počas 3
dní. Vylieči sa tým chronický kašeľ,
a prečistia sa priedušky.
Žalúdočné ťažkosti:
Med so škoricou úspešne liečia
bolesti žalúdka a chránia žalúdok
pred vznikom žalúdočných vredov.

Plynatosť:
Podľa výskumov uskutočnených
v Indii a v Japonsku med a škorica
zabraňujú tvoreniu nadbytočných
plynov pri trávení.
Posilnenie imunitného systému:
Každodenné užívanie medu a škorice
posilňuje imunitný systém a chráni
telo pred vírusmi a baktériami a bráni útokom vírusových infekcií. Ved-

ci zistili, že med obsahuje obrovské
množstvo železa a vitamínov. Pravidelné užívanie medu posilňuje biele
krvinky v ich boji s vírusmi a baktériami.
Takto možno menovať celý
rad rôznych chorôb, ktoré sa dajú
liečiť práve medom a škoricou.
Prevzaté z internetu

1. haličský nočný
zumbathon
V septembri 2011 uplynuli dva roky od chvíle, kedy sa
v našej obci začala cvičiť zumba.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli, že najlepšou oslavou bude maratón v zumbe a aby to bolo ešte
neobvyklejšie, usporiadali sme ho
v noci na multifunkčnom ihrisku.
Hoci   s podobnými akciami sme
nemali žiadne skúsenosti, vedeli
sme jednu vec: najdôležitejšie bude
vytvoriť skvelú atmosféru, aby si
všetky účastníčky  na záver povedali:
„Stálo to za to a určite prídeme aj na
budúci rok“. Vedeli sme, že máme
zostavu skladieb, na ktoré sa dá dobre „zumbovať“ a hoci sme sa spoliehali pri predcvičovaní choreografií
na naše cvičiteľky Danku Melichovú
a Maju Triznovú, na spestrenie akcie
a možnosti zacvičiť si niečo nové
sme boli radi, že naše pozvanie prijala certifikovaná inštruktorka zumby
Ivetka Láska-Štepániková. Na úvod
sme sa rozohriali pri našich známych
skladbách a potom nastúpila Ivetka
so svojimi babami z Lučenca. Nálada
sa stupňovala v rytme latino skladieb
Danza kuduro, Fuego a iných, pri
ktorých sa ženy riadne zapotili. Po
dvoch hodinách zumbovania sa ženy
presunuli do šatne, kde ich čakalo
občerstvenie. Keďže ženy ešte sršali

energiou, zumba a jej melódie sa šírili
večernou Haličou, až kým sa posledné vytrvalkyne nepretancovali do
cieľa zumbathonu. Všetky zúčastnené
ženy si povedali, že takúto akciu si
musíme zopakovať aj na budúci rok.
Okrem výročného septembrového zumbathonu plánujeme ďalšiu
akciu už na jar. Za vydarenú akciu
ďakujeme: Obecnému úradu v Haliči
za príspevok na usporiadanie zumbathonu, manželom Rapčanovcom
za prípravu občerstvenia, vedeniu TJ
Slovan Halič za požičanie šatne, Mgr.
Ľuboslavovi Galádovi za ozvučenie
ihriska,
všetkým
zúčastneným
cvičenkám, Haličanom, ktorí nás
prišli povzbudiť.
Iva a Rena, KMC-ženy, Halič

Činnosť TJ Slovan Halič
za rok 2011
Telovýchovná jednota Slovan Halič patrí k najaktívnejším
organizáciám v obci Halič. Svojou
činnosťou vo veľkej miere prispieva
k rozvoju kultúry a športu v našej
obci. Dňa 6. 2. 2011 sa konala
Výročná členská schôdza TJ Slovan
Halič. Novozvolený výkonný výbor
pracuje pod vedením nového predsedu
Ing. Milana Cvancingera v zložení
Bc. Marcel Lukáč, Jozef Najpaver,
Ladislav Líška, Ján Žigo, Miroslav
Aláč a Mgr. Jozef Pročko. Vzhľadom
na súčastnú ekonomickú situáciu aj
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v TJ Slovan Halič je finančná situácia značne náročná. Zabezpečiť
plynulý chod klubu, kde momentálne pôsobia 4 mužstvá – dospelí
„A“, dospelí „B“, dorast a žiaci, je
veľmi náročná. Hlavným sponzorom
TJ je Obec Halič, ktorý schválil na
rok 2011 finančnú dotáciu vo výške
7.500,- EUR. Zároveň nám poskytol
pomoc vo forme aktivačných prác na
činnosť TJ. K dnešnému dňu sa nám
podarilo získať aj finančnú pomoc vo
forme sponzorských príspevkov od
nasledovných sponzorov – Ing. Pavol
Mrva, Jaroslav Kaločai, Ladislav
Szilágyi, Ing. Jozef Kožík, Ľubomír
Paľaga, Marián Svorad, Ján Širko,
Július Hámorník, Ing. Peter Ďurica,
Ing. Ján Lukáč a Ľuboš Toman, za
čo im srdečne ďakujeme. Ďalšiu materiálnu ale aj finančnú pomoc nám
poskytli hlavne Mgr. Jozef Pročko,
Ladislav Líška, Rudolf Nociar
a Miroslav Aláč, ktorí sa vo veľkej
miere pričinili o úspechy naších
mládežníckych mužstiev. Medzi
ďalších nadšencov, ktorí svojou prácou podporovali činnosť TJ patria
Dušan Dojčiar, Tibor Hochholzer,
Ján Nodžák, Jozef Katrušík, Jožko
Buksa, Miro Černák, Peter Pročko,
Arpád Várady a ďalší nemenovaní
členovia ale aj nečlenovia, za čo im
patrí naše poďakovanie. V jarnej
časti súťažného ročníka 2010/2011
si dal výbor TJ za úlohu zlepšiť podmienky činnosti klubu čo by sa malo
prejaviť v účinkovaní a samotných
výsledkoch všetkých mužstiev. Sprevádzkovali sme opäť studňu TJ, čo
sa prejavilo hlavne na nákladoch ale
hlavne sa znovu spustilo polievanie
hracej plochy, aj keď nie v pravidelných intervaloch. Z ekonomických
dôvodov sme zaviedli maximálne
šetrenie energií, hlavne plynu a elektrickej energie, čo nám v minulosti zobralo značnú časť finančných
prostriedkov z pridelených dotácií.

Obecný úrad Halič ako vlastník objektov vymenil 2 ks nefunkčných
elektrických bojlerov a podarilo sa
spojazdniť aj tretí elektrický bojler.
Tým sa opäť zlepšili podmienky
činnosti všetkých mužstiev. Obecný
úrad zabezpečuje pravidelné kosenie hracej plochy a okolie hracej plochy a taktiež čistotu celého
areálu. Samotnú činnosť futbalového oddielu a všetkých mužstiev
môžeme hodnotiť veľmi pozitívne.
„A“mužstvo dospelých malo pod
vedením realizačného tímu – Eugen
Bari – tréner, Jozef Najpaver – vedúci mužstva a Ladislav Líška – manager mužstva po jesennej časti reálnu
šancu historicky postúpiť do V. ligy,
čo bolo však v rukách samotných
hráčov, ich výkonov a schopností.
Po jesennej časti súťažného ročníka
2010/2011 bolo mužstvo na 3. mieste
v I. triede OM. Vylúčením mužstva
Biskupíc zo súťaže, sme sa dostali
tabuľkovo na 2. miesto. Nakoniec sa
nám nepodarilo dotiahnúť na prvú
vytúženú postupovú priečku a „A“
mužstvo po kolísavých výsledkoch,
keď nezvládlo posledné 3 vonkajšie
zápasy skončilo na konečnom   2.  
mieste s odstupom 3 bodov od prvého mužstva Hrnčiarskej Vsi. Napriek
sklamaniu môžeme druhé miesto
hodnotiť ako úspech, keď sme hrali
najpohľadnejší futbal v celej súťaži.
Hodnotenie „A“ mužstva je nasledovné:
2. Halič 24 16 3 5 85:43 51 b.
Najlepším strelcom v I.
triede sa stal náš hráč Maroš Kanát,
ktorý nastrieľal 29 gólov čo je s porovnaním druhého 17 gólového strelca vynikajúci úspech. Musíme však
skonštatovať, že pri lepšej tréningovej disciplíne, sme mohli dosiahnúť
vytúžený úspech. „B“ mužstvo pod
vedním Ing. Milana Cvancingera
skončilo v súťaži na 6. mieste z desiatich účastníkov. Naša rezerva
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striedala lepšie zápasy s horšími, ale
celkové umiestnenie považujeme za
uspokojivé. Hodnotenie „B“ mužstva
je nasledovné:
6. Halič „B“ 18 8 2 8 49:47 26
b.
Mužstvo „Dorastu“ pod
vedením Mgr. Jána Trša – tréner
a Miroslava Aláča – vedúci mužstva,
skončilo ako nováčik 5. ligy KM sk.
D na krásnom 3. mieste. Mužstvo
dorastu učinkujúce v V. lige nás
svojími výkonmi vzorne reprezentuje v krajskom majtrovstve a hlavne
svojou hrou teší oko náročného
haličského fanúšika. Po skončení
súťaže mužstvo aj v nasledujúcej
sezóne bude učinkovať   v 5. lige
KM sk. “D“. Mužstvo žiakov pod
vedením Dušana Jozefíka úspešne
reprezentuje našu TJ a obec v I. triede
OM st. žiakov. S radosťou môžeme
konštatovať, že mužstvo žiakov
skončilo na 1. mieste v I. triede OM
s nasledovnou bilanciou:
1. Halič 22 16 3 3 91:22 51 b.
Tu je potrebné oceniť
a poďakovať všetkým rodičom,
ktorí vo veľkej miere pomáhali
pri zabezpečovaní činnosti tohto
mužstva. Boli to hlavne - p. Mário
Moze, p. Melichová, J. Bubenka, p.
Drugdová, p. Šarkanová, p. L. Vikor
a ďalší. Ďalšou veľmi dôležitou
súčasťou klubu je aj prípravka
o ktorú sa stará dlhoročný futbalový
nadšenec Janko Vyletel. Veríme, že
v budúcnosti   vytvoríme prípravku,
z ktorej budeme čerpať hráčov do
vyšších mládežníckych mužstiev
a preto mu musíme venovať patričnú
starostlivosť.
V ekonomickej oblasti bolo
hospodárenie nasledovné:
Stav finančných prostriedkov k 8. 7.
2011:
A/ Pokladňa - hotovosť - 47,19,- €
B/ Stav účtu - 1,08,- €
Príjmy celkom - 4.508,- €
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Výdavky celkom - 4.502,09,- €
Druhý polrok 2011 začal
pre TJ dosť náročne. V príprave na
nový súťažný ročník 2011/2012 sme
museli konštatovať, že do nového
súťažného ročníka sa nám nepodarí
prihlásiť mužstvo žiakov, nakoľko
po stiahnutí 9 žiakov z hosťovania
do LAFC Lučenec a prechodu 5
žiakov do vyššej vekovej kategórie
nám z víťazného mužstva zostalo len
5 žiakov. Vzhľadom na zlú situáciu
aj na okolitých dedinách, sa nám
nepodarilo hráčsky káder doplniť a
preto sme pristúpili na to, že mužstvo
žiakov do nového súťažného ročníka
neprihlásime, ale pripravíme koncepciu na prihlásenie mužstva do
súťažného ročníka 2012/2013. Do
nového súťažného ročníka preto boli
prihlásené 3 mužstvá – „A“ mužstvo
do I. triedy OM, „B“ mužstvo do II.
triedy OM a Dorast do 5. ligy sk.
„D“ KM. Zároveň začalo fungovať
mužstvo žien, ktoré však do súťaže
prihlásené nebolo, nakoľko tu existuje len celoštátna súťaž čo by predstavovalo veľké riziko z hľadiska
výsledkov a zabezpečenia finančných
prostriedkov na jeho činnosť.
„A“ mužstvo učinkovalo
v I. triede  OM a začalo letnú prípravu
dňa 10. 7. 2011 pod vedením trénera
Eugena Bariho, Jozefa Najpavera –
vedúceho mužstva a Ladislava Líšku
– asistenta trénera. Hráčsky káder
sa po skončení predchádzajúceho
súťažného ročníka nezmenil až na
jednu zmenu, ktorá sa ukázala dosť
podstatná – Maroš Kanát odišiel na
hosťovanie do FC Buzitka. Mužstvo
odohralo niekoľko prípravných zápasov – Tomášovce 2:11, Vác (MR)
0:16, Podrečany 3:2, Kriváň 6:2,
Tachty 2:12, Podrečany 4:3. V rámci
prípravy sa mal uskutočniť aj Memoriál Jozefa Molnára dňa 23. 7. 2011,
avšak na poslednú chvíľu odhlásili
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svoju účasť mužstvá TJ Divín a Dorast LAFC Lučenec. Po dosť nepriaznivom rozlosovaní začiatku súťaže
a ešte doznievajúceho neúspechu
z postupu do 5. ligy a čo je veľmi znepokojujúce - nezáujmu o tréningový
proces, sa mužstvo ocitlo po 5. kole
na spodu tabuľky s bilanciou  5  1  0  
4   4:10   3 b., keď mužstvo prehralo s Buzitkou 0:1, Santrio-Láza 0:4,
Mýtna 1:2, Hrnčiarske Zalužany 1:2
a vyhralo v Panických Dravciach 2:1.
Na základe uvedených skutočností
sa výkonný výbor rozhodol urobiť
radikálne zmeny a odvolal dňa 11.
9. 2011 Eugena Bariho z funkcie
trénera „A“ mužstva. Trénerom
mužstva poveril výbor Ladislava
Líšku, kondičným trénerom sa stal
Ján Širko a vedúcim mužstva zostal
Jozef Najpaver. Aj keď sa tréningová
morálka zásadne nezlepšila, výsledky mužstva sa výrazne zlepšili.
Veľmi negatívne musíme hodnotiť
morálku a disciplínu na MFZ. Vlastnou vinou sme sústavne oslabovali
červenými kartami musžstvo – J.
Širko, E. Bari, M. Václavík – 2x
a spolu s nezodpovedným prístupom v dochádzke na MFZ sme úplne
zbytočne prichádzali o cenné body,
čo sa nám mohlo v konečnom dôsledku vypomstiť.Mužstvo aj napriek
veľmi zlej tréningovaj morálke sa
zmobilizovalo a po víťazstvách
nad Boľkovcami 2:1, Kokavou 6:1,
Podrečanmi 3:1 a hlavne víťazstvami
vonku Breznička 2:0 a Rapovce 3:1
sme nakoniec skončili na peknom 6.
mieste so ziskom 19 b. Čo je však
zaujímavé, že sme to dosiahli bez
lepších tréningov. Pri lepšej tréningovej morálke sme mohli okupovať
ešte vyššie priečky v tejto súťaži. Po
jesennej časti skončilo mužstvo na
primeranom 6. mieste v I. triede OM.
Bilancia mužstva je nasledovná:
6. Slovan Halič 13 6 1 6 23:22
19 b.

Najlepšími strelcami mužstva boli: 8
– O. Horváth, 3 – M. Nosáľ, 2 – M.
Václavík, E. Presperín, J. Hámorník,
E. Bari, 1 – M. Lukáč, L. Líška, P.
Koštialik, J. Širko.
„B“ mužstvo účinkovalo
v II. triede OM pod vedním Ing.
Milana
Cvancingera.
Pôvodne
malo plniť nasledovné účely –
účinkovanie starších hráčov, ktorí
už v „A“ mužstve nehrajú, hráči
dorastu, ktorí sa majú rozohrať
a pripraviť pre „A“ mužstvo a ostatní
hráči. Ukázalo sa však veľa negatív.
Po počiatočných neúspechoch „A“
mužstva nastala konkurencia medzi
oboma mužstvami a pri neúčasti
niektorých hráčov nastal veľký
problém so zabezpečením účasti „B“
mužstva pri vonkajších MFZ. Naviac
niektorí hráči úmyselne sabotovali
vonkajšie zápasy. Zákonite prišli
finančné postihy z ObFZ Lučenec –
Čakanovce – odchod z ihriska počas
MFZ, Podkriváň – nenastúpenie na
MFZ čo predstavuje pokutu 217,EUR. Vzhľadom k uvedenému sa
výbor TJ bude musieť s uvedenou
situáciou vážne zaoberať. Bilancia
mužstva je po jesennej časti nasledovná:
4. Slovan Halič 10 5 2 3 25:14
17 b.
Najlepšími strelcami mužstva boli:
7 – O. Horváth, 5 – J. Stronga, 3 – P.
Koštialik, L. Turek, J. Borovec, 2 M. Lupták, 1 – M. Nosáľ, M. Nuota.
Mužstvo dorastu účinkovalo
v 5. lige sk. „D“ KM pod vedením
Mgr. Jána Trša a Miroslava Aláča –
vedúceho mužstva. Mužstvo pravidelne a kvalitne trénovalo a odohralo
množstvo prípravných zápasov.
Svojím prístupom a snahou môže byť
vzorom pre ostatné mužstvá. Napriek
vysokej kvalite súťaže sa vždy pohybovali v horných priečkach tabuľky
a patrili k najlepším mužstvám v 5.
lige sk. „D“ KM. Bilancia mužstva

				
je po jesennej časti nasledovná:
4. Slovan Halič 13 9 0 4 51:15
27 b.
Medzi najlepšéch strelcov v súťaži
patrili: 16 – A. Várady, 10 – J. Borovec, J. Valko, 4 – S. Nociar, D. Novotka 2 – A. Takáč, 1 – D. Gálik, M.
Pročko, L. Segeč, J. Vajs.
Družstvo žien učinkovalo
pod vedením Mgr. Petra Pauloviča.
Podarilo sa nám v krátkej dobe
vytvoriť kolektív 24 žien a dievčat,
ktoré začali intenzívne trénovať. Na
každom tréningu sa zúčastnilo 18 až
20 dievčat, ktoré futbal evidentne zaujal. Do súťaže však neboli prihlásené
z dôvodu existujúcej len celoštátnej
súťaže a nedostatku hráčskych skúseností a zabezpečenia finančných
prostriedkov. Družstvo žien odohralo
5 priateľských zápasov – Kriváň
1:1, 0:0, 3:1, 2:2 a Sebechleby 1:3.
O ďalšom učinkovaní družstva žien
rozhodne nový výkonný výbor.
V ekonomickej oblasti bolo
hospodárenie nasledovné:
Stav finančných prostriedkov k 31.
12. 2011:
A/ Pokladňa - hotovosť - 4,20,- €
B/ Stav účtu - 0,00,- €
Príjmy celkom - 10.228,19,- €
Výdavky celkom - 10.237,02,- €
Činnosť výboru od poslednej členskej schôdze môžeme
v celku hodnotiť ako pozitívnu, aj
keď tu bolo veľa problémov, hlavne
nedostatok finančných prostriedkov
a aktívne zapájanie sa jednotlivých
členov do samotnej činnosti TJ. Naviac od 18. 8. 2011 sa na výborovej
schôdzi vzdali členstva vo výkonnom výbore TJ páni Mgr. Jozef
Pročko a Bc. Marcel Lukáč. Výbor aj
napriek tomu vcelku plnil svoj účel
a zabezpečil plynulý chod TJ Slovan
Halič, za čo patrí všetkým srdečné
poďakovanie. Výkonnému výboru
TJ sa podarilo za funkčné obdobie
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sprevádzkovať studňu, čím sa ušetrila
značná časť finančných prostriedkov
za vodu, cez OÚ Halič sa podarilo
vymeniť 2 ks nefunkčných elektrických bojlerov, čím sa zase ušetrili FP
za elektrickú energiu. Maximálnym
šetrením energií – elektrická energia a plyn a vody sa podarilo  znížiť
náklady FP na uvedené energie. Pre
nedostatok FP sa nám nepodarilo
zabezpečiť plateného hospodára, čo
sa však vykrylo vlastnými zdrojmi.
Tu patrí poďakovanie hlavne p. Jánovi Nodžákovi a Petrovi Pročkovi, ale
aj ďalším, ktorí sa pričinili na zdarný
chod TJ. Záverom chcem srdečne
poďakovať všetkým sponzorom za
poskytnutie finančných prostriedkov
- Ing. Pavol Mrva, Jaroslav Kaločai,
Ladislav Szilágyi, Ing. Jozef Kožík,
Ľubomír Paľaga, Marián Svorad,
Ján Širko, Július Hámorník, Ing. Peter Ďurica, Ing. Ján Lukáč a Ľuboš
Toman za čo im srdečne ďakujeme.
Ďalšiu materiálnu ale aj finančnú
pomoc nám poskytli hlavne Mgr.
Jozef Pročko, Ladislav Líška, Rudolf Nociar a Miroslav Aláč, ktorí sa
vo veľkej miere pričinili o úspechy
naších mládežníckych mužstiev.
Ďalej patrí poďakovanie futbalovým
nadšencom, ktorí svojou prácou
podporovali činnosť TJ, patria sem
Dušan Dojčiar, Tibor Hochholzer, Ján
Nodžák, Jozef Katrušík, Jožko Buksa, Miro Černák, Peter Pročko, Arpád Várady a ďalším nemenovaním
členom. Nemôžem nespomenúť aj
člena výboru Janka Žiga, sponzora
väčšiny tombôl, ktorý týmto pomohol zvýšiť záujem hlavne o domáce
zápasy. Srdečné poďakovanie patrí aj naším skalným futbalovým
fanúšikom, ktorí stáli pri mužstvách
aj v ťažších časoch, aj keď sa stále
najdu aj neprajníci, ktorí sa tešia
z prípadných neúspechov mužstiev.
Tým musíme ale odkázať, že nie sú
srdcom skutoční Haličania a futba-
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loví fandovia. Úplne na záver chcem
poďakovať hlavnému sponzorovi TJ,
Obecnému úradu v Haliči za finančnú
ale aj materiálnu pomoc, bez ktorej by
fungovanie TJ bolo veľmi náročné.
V mesiaci január 2012 sa uskutoční
Výročná členská schôdza, kde sa
vyhodnotí činnosť TJ za uplynulé
obdobie a stanovia nové ciele a priority v roku 2012. Do ďalšieho obdobia prajeme novému výboru veľa
úspechov pri zabezpečení plynulého
chodu Telovýchovnej jednoty Slovan
Halič.
Ing. Milan Cvancinger
Predseda TJ

Krátky pohľad
na A–mužstvo
v jeseni 2011
Aj napriek sľubnému výkonu
v 1. kole na ihrisku favorizovanej
Buzitky môžeme konštatovať, že
A–mužstvo vstúpilo do novej sezóny
dosť rozpačito. Najmä domáca prehra so slabými Zalužanmi (1:2) bola
pre haličského fanúšika veľkým sklamaním. Paradoxne až po odchode
hrajúceho trénera Bariho (po prehre
v Cinobani) začalo mužstvo vyhrávať
a podávať vyrovnanejšie výkony. 19
získaných bodov z trinástich jesenných zápasov napokon stačilo na
6. mieste v konečnej tabuľke. Po
vlaňajšku je to možno pre niekoho
sklamanie, treba však mať na zreteli,
že príchodom Buzitky i Santria vzrástla kvalita tejto okresnej súťaže.
A navyše, z haličského mužstva
v lete odišiel najlepší strelec súťaže
– Maroš Kanát. Jeho góly našim futbalistom evidentne chýbajú, pretože
kvalitatívne rovnocenná náhrada do
mužstva neprišla. Najlepším strelcom áčka sa po jeseni stal s 8 gól-
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mi Ondrej Horváth. Šesť jesenných
domácich zápasov v Haliči navštívilo
dokopy 668 divákov (priemer 111
ľudí na zápas). Najviac (209) ich prilákal „búčovský“ súboj so Santriom.
Záverom spomeňme jednu kuriozitu, ktorú priniesol súboj Breznička
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– Halič. Haličský obranca Nociar
odkopol loptu mimo hraciu plochu
tak nešťastne, že zasiahol elektrické
drôty. Na zem padajúce iskri skratujúceho vedenia zapálili kríky a suchú
trávu vedľa cesty. Zasahovať museli
až privolaní požiarnici... Veru aj

takéto kuriozity prináša hra zvaná futbal. Našim trom družstvám vo futbalových súťažiach zaželajme nerušenú
a kvalitnú zimnú prípravu a dobré
výsledky v jarnej časti súťaže.
D. D.

Strieborný Mirko Čaba
O úspechoch Mirka sme
verejnosť informovali v predchádzajúcom čísle Haličských zvestí.
V novembri sa zúčastnil svetového
šampionátu v lotyšskej Rige, ktorý
poriadala najsilnejšia federácia silového športu WPC. Mirko štartoval
v kategórii teenegers. O tom, že
náš usilovný a cieľavedomý borec
nezaháľa a neustále na sebe pracuje, nás presvedčil aj dosiahnutým
víťazstvom na tomto šampionáte.
Ukoristil striebornú medailu, pričom
najcennejší kov mu unikol len o vlások. Dôkazom toho, že na ňu určite
mal, sú aj jeho tohtoročné výkony na
domácich a svetových podujatiach.
V Rige Mirko štartoval do 82,5 kg vo
vekovej  kategórii 18 - 19 rokov (teenegers 3). Mirko, k dosiahnutému
úspechu blahoželáme a do ďalších
súťaží prajeme veľa vytrvalosti
a úspechov!
R. R.

INZERÁT
Predám garáž za futbalovým
ihriskom.
Kontakt: 0904 577 402
Cena dohodou

Vľavo Mirko Čaba, v strede prezident federácie WPC,
vpravo tréner Peter Mihály

Program
potravinovej pomoci
Z dôvodu viacerých dotazov našich občanov na potravinovú
pomoc, chceme poskytnúť niektoré informácie o programe potravinovej pomoci. V prvom rade si
treba uvedomiť, že potravinovú pomoc zabezpečuje Pôdohospodárska
platobná agentúra prostredníctvom
Potravinovej banky Slovenska, o.
z. a prostredníctvom charitatívnych

organizácií. Distribúciu potravín
pre najodkázanejšie osoby vykoná
charitatívna organizácia. Program
dodávok potravinovej pomoci je financovaný zo zdrojov Európskeho
poľnohospodárskeho
záručného
fondu. Potravinová pomoc môže byť
poskytnutá len na základe zoznamu
oprávnených príjemcov, ktorý charitatívnej organizácii poskytne obec.
Naša obec takýto zoznam poskytla
charitatívnej organizácii „Služby
Božieho milosrdenstva, n. o., Lackov“ okr. Krupina dňa 29. júna 2011.
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Na základe zmeny podmienok potravinovej pomoci sme 29. septembra
2011 poskytli charitatívnej organizácii upravený zoznam príjemcov.
Zoznam oprávnených príjemcov
sme poskytli aj potravinovej banke
Slovenska, o. z. a skladu potravín
v obci Šimonovce, okr. Rimavská
Sobota. Začiatkom mesiaca december 2011 na dotaz niektorých
občanov okresu Lučenec na oneskorené dodávky potravinovej pomoci,
hlavne v okrese Lučenec, odbor komunikácie s verejnosťou Ministerstva pôdohospodárstva SR odpísal
sťažovateľom nasledovné: „Chceli

by sme zdôrazniť, že pri realizácii
dodávok potravín do jednotlivých
obcí a miest treba zobrať do úvahy
administratívne a dopravné kapacity charitatívnej organizácie, teda
z technického hľadiska nie je možné
potravinovú pomoc rozdávať vo
všetkých obciach a mestách naraz.
V tejto súvislosti, by sme vás chceli
uistiť, že v súlade s platnou legislatívou existuje dostatočný časový
rámec na realizáciu programu
potravinovej pomoci. Preto by sme
Vás chceli požiadať, len o trochu
trpezlivosti, kým charitatívna organizácia zodpovedná za rozdávanie

pomoci v okrese Lučenec, skontaktuje starostu Vašej obce vo veci termínu rozdávania potravinovej pomoci.“ Táto odpoveď z Ministerstva
pôdohospodárstva prišla sťažujúcim
sa občanom dňa 7. 12. 2011. Z uvedeného vyplýva, že obec si splnila
všetky náležitosti, ktoré sa týkajú
potravinovej pomoci a ostáva nám
len veriť, že potravinová pomoc
bude v krátkej dobe poskytnutá aj
občanom našej obce.

Nové knihy
v Obecnej knižnici

Baričák, Pavol Hirax: Nech je nebo
všade; Walko: Poklad na Bazoovom
ostrove; Walko: Pristátie na Medvedej skale; Hullová, Alžbeta: Spoveď
jedného dievčaťa; Jambor, Vita: Stráž
ma, mafia nezabúda; Willet, Marcia:
Šum príboja; Wagner, Klaus. 333 nápadov- Balkón a terasa; Cornwell:
Faktor Scarpettová; Solčanská: Hazard; Collins: Hry o život + Skúška
ohňom + Drozdajka; Steeel, Danielle, Južné svetlá + Kráska; Carrie,
Adams: Macocha; Harris, Joanne.
Modroočko; Cremer, Andrea: Nočný
tieň; Eistienne: Posledné dni Paríža;
Novosedlíková: Prebúdzanie; Cesco,
Frederica: Tibeťankin stratený dom;
Koleničová: Víťazné prehry; McMullan, Kate: Akadémia drakobijcov 2 Pomsta dračej panej + Školský výlet
do jaskyne záhuby; Glocko, Peter:
Amen, zabil babu kamen; Gibey, Peter: Byť dráčikom je úžastné; Heather, Amery: Čarovný svet rozprávok;
Hoffmann, Marktanner: Denné
a nočné motýle; Wilson, Jacqueline:
Dieťa zo smetiaka; Aesop´s fables:
Ezopove bájky; Simon, Francesca:
Grázlik Gabo a futbalový zápas +
Grázlik Gabo a kliatba múmie + Pomsta Grázlika Gaba + Smradľavý útok

Grázlika Gaba; Sliacky, Ondrej: Hovoriaci vtáčik; Košková, Hana: Mara
medvedia; Nanetti, Angela: Môj
dedko je čerešňa; Najkrajšie bájky
o zvie-ratkách; Futová, Gabriela: Nezblázni sa mamička;   Jungová, Ivana: O škriatkovi Bonifácovi; Mowl,
Joshua: Operácia Tajfúnové pobrežie
+ Operácia Červené Jericho; Bailey, Gwen: Pes a jeho reč;   Bridgewater, Alan a Gill: Práca s drevom;
Klimáček, Viliam: Satanove dcéry;
Almond, David. Skelling; Amery,
Haether: Staré grécke povesti a báje;
Arnold, Nick: Šokujúca príroda;
Ľuptáková + kol.. Štefan Siváň; Warren, Tracy Anne: Vášnivá milenka;
Karpf, Cyrila: Vychovávame psa;
Connelly, Michael: Vyhliadka; Urbaníkková, Eva: Vzťahová níž; Webster, Richard: Záhrada podľa fengšuej; Brezina, Thomas C: Zrada
vlčieho rytiera + Brána času- Honba
za pokladom pirátov + Magický
kameň Vikingov; McMullan, Kate:
Akadémia drakobijcov 2.- Pomsta
dračej panej; Šikulová, Veronika:
Miesta v sieti; Fischer, Catherine:
Inkarceron; Becnel, Rexanne: Panenská nevesta; Stevens, Chevy: Nezvestná; Cremer, Andrea: Nočný tieň;

Martin, Kat: Royalova nevesta; Drake, Salamandra: Dračie údolie
3; Riordan, Rick: Percy Jakson- Boj
o labyrint; Proctor, Candice: Temný
rytier; Kleypas, Lisa: Podvečerné
vábenie; Colfer, Eoin: Artemis Fowl
7-Atlantídsky syndróm; di Tomasi, Lampedusa Giuseppe: Gepard;
Silva, Daniel: Prípad Rembrant;
Cole, Cresley: Láska a nádej; Merson, Sarah: 100 receptov proti stárnutiu; Steel, Daniele: Anjel Johnny;
Beňačková, Renata: Bol si mojím
omylom; Wilson, Jacqueline: Bozk;
Brezina, Thomas C: Brána času; Brezina, Thomas C: Brána času-Hrozba
dinosaurov + Pomsta železných
havranov; Schneider, Sylvia: Buď
in- Všetko o kráse; Boucheron, Rose:
Cyprusová aleja;  Hedvégiová-Yung,
Elena: Dážď slivkových kvetov;
Dosť dobrý diár; Maguire, Eden: Jonas- krásni a mŕtvi; Willett, Marcia:
Láska je výhra; Feldek, Ľubomír:
Lekárnička zamilovaných; Okuliarová, Zuzana: Myšlienky ako dar;
Bessel, Richard: Nacizmus a vojna;

Vladimír Rehanek
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Adornett, Alexandra: Záblesk; Noel,
Alyson: Nesmrteľní- Krajina tieňov;
Connelly, Michael: Kufrové tango;
Forsyth, Frederick: Kobra; Lore,
Pittacus: Som číslo štyri; Donoghu,
Emma: Izba; Dán, Dominik: Žiješ
iba dvakrát; Dirie, Waris: Deti púšte;
Ridziová, Erika: Vyššie je už iba
nebo; Baričák, Pavel Hirax: Etiópia;
Foley, Gaelen: Môj zvrhlý markíz;
Peleščáková, Daniela: Prebuď sa!;
Feather, Jane: Hriešny manžel; Archer, Jeffry: Cesta slávy; Murín,
Gustáv: Návrat do budúcnosti; Gerritsen, Tess: Údolie smrti; Nobl,
Elizabeth: Dievča odvedľa; Forman,
Gayle: Ak zostarnem; Solčanská,
Marianna- Čangel: Legenda o lietajúcom Cypriánovi; Martin, Kat:
Vrchol; Krištúfek, Peter: Blíženci
a protinožci; Martigli, Carlo: 999
Posledný strážca; Hopkinson: A uprac ten bordel dolu pod schodami;

Cheung: Ako vidieť svojich anjelov;
Coelho, Paulo: Alef; Samartin: Anin
dar; Rice, Anne. Čas lásky a zla;
Taylor,Lulu: Dedičky; Barclay: Desivo blízko; Vohgt, Matthias: Divy
sveta; Denning, Hazel: Duchovia
medzi nami; Keleová- Vasilková,
Táňa: Dva životy; Boldišová: Láska
vo vetre; Kleypas, Lisa: Môj ochranca + Vplyvná dáma; Balogh, Mary:
Nezabudnuteľná láska; Cremer, Andrea: Nočný tieň 2- Prekliatie vlkov;
Watson, S.J: Skôr než zaspím; Malliet, G.M.: Smrť a ružové lodičky;
Fielding, Joy: Teraz ju uvidíš;
Sparks: Útočisko; Kardošová: Vydať
sa a zomrieť; Pronská, Jana: Zradená
ľúbosť; Leroy, Gilles: Alabama Song;
Lucká, Táňa: Alkoholičky; Johnson, Susan: Hriešne krásny; Jesenné
skladačky pre celú rodinu; Läckberg, Camila: Kamenár; Monošová,
Martina: Klišé; Anonym: Kniha

bez názvu; Gibson, Rachel: Láska
na ľade; Bréhat, Caroline: Milovala som manipulátora; Friedman,
George: Nasledujúce desaťročie;
Deveraux, Jude: Návrar do letného
domu; Riečanská, Lena: Nebo, peklo, raj; Bočkajová, Zelma: Nebudeš
mi veriť; Kenyon, Sherrrilyn: Nočné
objatie; Ridziová, Erika: Pasca na
motýľa; Zeman, Ľuboš: Plač vo vetre; Walker, Peter: Po stopách Ježiša;
Grisham, John: Priznanie; Gier, Kerstin: Problém na každé riešenie; Bátorová, Mária: Stred; Steel, Danielle:
Veľké dievča; Noel, Alyson: Modrý
mesiac + Navždy; Dowham, Jenny:
Ty proti mne; Gregg, Braden: Zmysel zmien 2012 a ďalší vývoj Zeme;
Byrne, Lorna: Schody do neba; Johnson, Milly: Trojitý zásah.
M. V.

Haličské divadelníctvo
oslavovalo

(Garajová) a bratia Gibalovci,
ktorí sa najskôr začali zapájať do
rôznych podujatí organizovaných
obcou a veľkou mierou sa podieľali
na organizácii Haličský slávností,
takpovediac stáli pri ich vzniku.
Nemôžem zabudnúť ani na Lenku
Dojčiarovú, bez ktorej sme si organizáciu všetkých podujatí a najmä
Haličských slávností predstaviť nevedeli, Božku Hochholcerovú, ktorá
pôsobila ako predsedkyňa kultúrnej
komisie, neskôr aj ako režisérka
divadla. Postupne pribúdali ďalší –
Adka Gáliková, Števo Szabo, Juraj
Haško, Betka Borčová, Katka Hikkerová, Katka Brťková, Zolo Rubint, Roman Kvalténi, Peťo Pročko,
Beata Kapráľová, Fero Fajčík, Veronika Udvardyová (Arvaiová),
Ďuso Korbélyi. Postupne kolektív
ľudí zapálených pre kultúru rástol, až
sa zrodila myšlienka nacvičiť divadlo, alebo kabaretné pásmo. Dlho sme

premýšľali ako a čím začať. Pátrali
sme po textoch, no nič vhodné sme
nenachádzali. Tak sme sa rozhodli zostaviť si texty sami. Prečítali
sme mnoho časopisov, inšpiráciu
sme čerpali aj z internetu, rozhlasu
a televízie. Popri tom, ako vznikali
texty začínali sa vyberať aj vhodné
piesne. K tým zase bolo potrebné
pripraviť hudbu a to bola krvopotná práca Viťa a Šaňa. Keď sa nám
ako – tak podarilo pripraviť všetko
texty a hudbu na prvé vystúpenie,
zistili sme, že nemáme vhodnú techniku, chýbali mikrofóny, reproduktory. Začali sme zháňať sponzorov a z nazbieraných peňazí sme si
postupne budovali aparatúru. Medzi
tým sa už samozrejme nacvičovalo.
Ťažko by sme spočítali hodiny
strávené na skúškach. Využívala sa
každá voľná chvíľa. Na skúškach
sa trávili celé večery, cvičilo sa nie
raz až do polnoci a veru mnohokrát

Pred nedávnom odzneli informácie, že tohto roku uplynulo
už sto rokov od prvej písomnej
zmienky o haličskom divadle. Pri
tejto príležitosti by sme si chceli
pripomenúť aj vznik a účinkovanie
Haličského jednoduchého divadla,
ktorého začiatky neboli vôbec jednoduché. Začínali takpovediac z
ničoho. Chýbala potrebná technika,
pracne – hodiny a dni sa pripravovali
texty, o hudbe ani nehovoriac. Viťo
Rehanek a neskôr aj Šaňo Udvardy
strávili pri príprave hudby na predstavenia desiatky a možno aj stovky
hodín. Stanoviť presný dátum vzniku
jednoduchého haličského divadla sa
nedá. Medzi úplne prvých členov
patrili Viťo Rehanek s dcérou Jankou, Ľubo Novák, Adka Hašková

				
v nevykúrenej sále. Prvé vystúpenie
pod názvom Najlepšia žena je tá moja
bolo v roku 1998. Tržba z predstavenia išla na nákup bezdrôtových mikrofónov, ktoré sa používajú dodnes.
Na ich nákup samozrejme prispeli
aj sponzori. Spomínam si, ako Ľubo
Novák
navštevoval
haličských
podnikateľov a vysvetľoval a prosil.
A tak sa pomaličky peniaze nazbierali. Každý pracoval a pomáhal ako
mohol. Nie raz jazdil Ľubo Novák
a Roman Kvalténi na svojom aute,
na svojom benzíne a vybavoval
pre divadlo. Nezabudnuteľné boli
Haličské slávnosti v roku 1999, keď
sa oslavovalo 700-sté výročie prvej
písomnej zmienky o Haliči.   Už
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štyri mesiace pred slávnosťami sa
začali pripravovať texty, hudba ako
aj celková organizácia. Keďže túto
veľkú udalosť malo zabezpečovať
najmä Miestne kultúrne stredisko,
kde pracoval vlastne jeden odborný
pracovník, pomáhali všetci „divadelníci“. Dva týždne pred slávnosťami
sa nacvičovalo a pripravovalo
každý večer dlho do noci. Ľubo
Novák zabezpečil kostýmy zo zvolenského divadla, dievčatá chystali
výzdobu tribúny, Lenka Dojčiarová
nacvičovala s deťmi, donekonečna
sa cvičili texty a piesne. Že sa to
všetko naozaj vyplatilo, svedčili vydarené oslavy. Haličské jednoduché
divadlo spolu nacvičilo štyri hudob-

no-zábavné pásma, v trvaní 90 – 120
minút, s ktorými  hosťovalo vo Veľkej
nad Ipľom, Lehôtke, Boľkovciach
2x, Dobroči, Detve 2x, v Budinej,
Málinci, Tuhári a inde. Na všetkých
vystúpeniach zožalo veľký úspech.
Haličské jednoduché divadlo zorganizovalo prvý fašiangový sprievod
obcou spojený s pochovávaním basy  
- dnes je to už pravidelne sa opakujúce podujatie obce. Za všetku túto
prácu si všetci členovia a spolupracujúci zaslúžia obrovské ĎAKUJEM.
Ak by sa rozdávali medaily za rozvoj
kultúry v obci, boli by to práve títo
ľudia, ktorí si ju skutočne zaslúžia.

Hajtol Zoltán Ing., Lučenec - 12,99
€; Horváth Augustín, Telka - 84,28
€; Intertrend s.r.o., Halič - 3862,05 €;
Jéneiová Barbora, Lučenec - 141,34
€; Kamenárstvo Kuvik, Halič 149,58
€; Kelemen Mikloš-SHR, Lučenec 399,30 €; Molnár Peter Ing., R. Sobota - 2523,33 €; Oláhová Božena,
Halič - 42,80 €; Radič Vojtech,

Lučenec - 158,44 €; Žiaková Jarmila,
Halič - 151,20 €.

VM

Detský čitateľský klub
pokračuje
Už druhý rok je obecná
knižnica v každý piatok od 14.00
do 15.00 hod. vyhradená mladým
čitateľom. Milovníci kníh sa venujú
nielen čítaniu, ale aj tvorivosti vyrábajú rôzne ozdoby z papiera alebo rozličných prírodných materiálov.
Inšpiráciu na tieto práce čerpajú ako
inak – z kníh. Keďže sa vytvoril
veľmi dobrý kolektív, rozhodli sme
sa v tomto roku zapojiť do celoštátnej
akcie knižníc – Noc s Andersenom. Už sa spoločne tešíme na noc
strávenú v knižnici – noc strašidiel
a rozprávok.
        
M. Veselovská

Daňovníci
s nevyrovnanými daňami
Agrofarma-Ďurčík, Lučenec-Ľadovo
- 2000 €; Baran František, Halič
- 92,80 €; Berkyová Iveta, Očová 48,78 €; Durian Martin, Halič - 14,38
€; Filip Ľudovít, Slanec - 152,83 €;

Nedoplatky za komunálny odpad
rok 2011:
František Baran, Ul. mieru č. 54 22,34 €
Kamenárstvo – Jaroslav Kuvik, Ul.
športová - 50,34 €.

Obecný úrad Halič
Vás pozýva

privítať rok 2012

31. decembra na námestí
od 22.00 hudba, varené víno
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