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Akási zvláštna je tohtoročná Veľká noc
o, čo sa na Vianoce zdalo

Napäto sledujeme pribúdajúce prípa-

zo zahraničia, sme zvládli bez ujmy.

veľmi vzdialenou hrozbou,

dy nakazených s obavou, že sa nejaký

Chcem sa poďakovať všetkým obča-

otočilo behom pár dní

prípad vyskytne aj u nás. Veľké obavy

nom, ktorí sa k tejto situácii postavili na-

naše zaužívané zvyklosti

vyvolali aj „navrátilci“ zo zahraničia.

ozaj zodpovedne a vyhlásené opatrenia

úplne naruby. Hoci sa človek neskrom-

Problémy spôsoboval najmä fakt, že

akceptovali aj napriek nepríjemnostiam.

ne považuje za pána tvorstva, musí sa

nemali povinnosť ohlasovať svoj návrat

V čase prepuknutia koronavírusovej krí-

pokorne skloniť pred vírusom, ktoré-

aj obci, a tak sme sa o viacerých do-

zy pružne reagoval aj krízový štáb obce,

ho veľkosť určujeme v nanometroch.

zvedeli len sprostredkovane. Čo môže

a tak sme boli s opatreniami proti šíreniu

Počúvajúc o šírení koronavírusu kdesi

a čo nemôže robiť človek v karanténe?

koronavírusu zväčša medzi prvými. Či už

v čínskom Wu-Chane iste len máloko-

Ani na túto otázku neexistovala a stále

sa to týkalo uzavretia školy a školských

ho napadlo, že tak výrazne ovplyvní ži-

neexistuje jednoznačná odpoveď. Inak

zariadení, rušenia hromadných podujatí,

vot aj u nás v Haliči. Prázdne námestie,

svoje povinnosti vnímajú ľudia v karan-

zabezpečenia ochranných rúšok pre všet-

ticho, všade samé rúška.

téne, inak ich susedia, a tak neboli vý-

kých občanov či dezinfekcie verejných

nimočné ani prípady prehnanej paniky,

priestranstiev. Zároveň s vďakou myslím

či obvinenia z porušenia karantény. Vo

aj na všetkých, ktorí pomohli zvládnuť

všeobecnosti však môžeme povedať, že

prvé dni od vyhlásenia mimoriadnej situ-

najväčšiu vlnu občanov, ktorí sa vrátili

ácie a nedostatku ochranných rúšok.

článok pokračuje
na strane č. 2
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a osem dní sme tak mohli

ďže všetky nevyčerpané prostriedky z eu-

rozdať

2000

rofondov majú byť presunuté na riešenie

ochranných rúšok. Pred-

koronakrízy. Zaregistrovaná bola i žia-

OBECNÉ

nostne seniorom, postupne

dosť o príspevok na výstavbu nájomných

ZASTUPITEĽSTVO

viac

než

všetkým obyvateľom obce.
Aj náš obecný úrad pracuje v krízovom

bytov. Uvidíme však, ako sa štát vysporiada aj s týmto typom finančných dotácií.

režime. Obecný úrad je síce uzamknutý,

Napriek týmto nepriaznivým podmien-

väčšinu stránok však vybavujeme po

kam, finišujeme s obnovou strážneho

telefóne či mailom. Veľkou kompliká-

domčeka a jeho okolia. Miesto v ňom

ciou je i úplné zastavenie aktivačných

nájdu viaceré artefakty so železničnou

prác či menších obecných služieb. Udr-

tematikou. Verím, že sa domček a jeho

žiavanie čistoty v obci je tak omnoho

okolie stane cieľom vašich prechádzok,

ťažšie. Urobíme maximum, aby sme aj

obľúbeným miestom pre oddych s ro-

nadchádzajúcu sezónu kosenia zvládli

dinou, či miestom, kde s hrdosťou zave-

bez väčších problémov. Chcem vás však

diete aj svoje návštevy. Jeho slávnostné

požiadať, aby ste nám v tejto situácii

otvorenie však budeme musieť odložiť,

pomohli dôsledným udržiavaním čis-

podobne ako viacero plánovaných podu-

toty v okolí svojich domovov. Hoci rok

jatí. Neuskutoční sa napríklad vlani veľmi

2020 začínal optimisticky, s ohľadom na

dobre hodnotené podujatie organizova-

dianie posledných týždňov to vyzerá, že

né s obcami Novohradského podzámčia,

problematické bude i zabezpečenie zá-

ani iné podujatia plánované na máj a jún.
K nadchádzajúcim veľkonočným sviat-

konných povinností obce.
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Pandémia zatriasla a ešte veľmi zatra-

kom chcem nám všetkým zaželať najmä

sie našou ekonomikou, rozpočet obce

pevné zdravie. Nech nás priamy kontakt

nevynímajúc. Nikto ešte presné čísla ne-

s epidémiou i naďalej obchádza. Tohoroč-

pozná, no Rada pre rozpočtovú zodpo-

nej Veľkej noci bude chýbať i spoločné ná-

vednosť už pripravila prognózu, podľa

boženské prežívanie v kostoloch. Trávme

ktorej môže Halič už v tomto roku prísť

sviatky v úzkom rodinnom kruhu – doma.

o takmer 171 tisíc eur z podielových daní.

Správajme sa i naďalej zodpovedne, aby

Je to obrovské číslo, s ktorým bude nutné

ani po veľkonočných sviatkoch počet cho-

sa vysporiadať. Výpadok ovplyvní jednak

rých rapídne nerástol, práve naopak. Že-

rozbehnuté projekty, kde s veľkou prav-

lajme si, aby sa nelichotivé prognózy o dl-

depodobnosťou príde k ich úplnému

hotrvajúcej kríze nenaplnili a mohli sme

zastaveniu, ale aj bežný chod obce. Žiaľ,

sa čo najskôr vrátiť k bežnému životu.

všetko nasvedčuje tomu, že i eurofondové projekty, ktoré sme pripravili – či už
rekonštrukcia budovy bývalej materskej

Mgr. Alexander Udvardy,
starosta obce

školy, či modernizácia zdravotného strediska – budú zo strany štátu zrušené, ke-

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

UZNESENIA
z 1. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Haliči, konaného
dňa 16.1.2020
Uzn. č. 148/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ
Danu Václavíkovú, pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania
Obecného zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 9 za
Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 149/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie
na vedomie - starosta určil za overovateľa zápisnice Vladimíra Rehaneka, do
návrhovej komisie určil poslanca Tomáša Kurčíka.

Uzn. č. 150/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Halič za rok
2019.

Uzn. č. 151/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko stavebnej komisie k
výsledkom ankety.

Uzn. č. 152/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu
obce, aby začal jednanie s vlastníkmi
pozemku, parc. č. 460/14, k.ú. Halič o
odkúpení pozemku, prípadne zriadení
vecného bremena za odplatu.
Hlasovanie: 9 za. Uznesenie bolo
schválené.

Uzn. č. 153/2020 zo dňa 16.1.2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odporúčacie stanovisko ekonomickej komisie.

V Haliči, dňa 20.01.2020
Zapísala: Václavíková
Overovatelia: Rehanek
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce

UZNESENIA
z 2. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Haliči, konaného
dňa 20.2.2020
Uzn. č. 154/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A) berie na vedomie – starosta určil za
zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Martinu Nátonovú Ďuríkovú, pracovníčku
obce,
B) berie na vedomie – starosta určil za
overovateľa zápisnice Mgr. Marcela Lukáča, do návrhovej komisie určil poslanca
Jaroslava Zdechovana,
C) schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 159/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje uzavretie zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku vo výške 46.000
€ z Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu s tým, že samotné čerpanie príspevku je podmienené schválením finančného príspevku z
Environmentálneho fondu na obstaranie
mechanizácie pre zber biologicky rozložiteľného odpadu.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 160/2020 zo dňa 20.02.2020

znamu v celkovej výške 75,14€.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 164/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje návrh inventarizačnej komisie na vyradenie z majetku obce v dôsledku zmenenej investície: PD Novostavba bytového
domu 12 BJ vo výške 2.500,-€.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 165/2020 zo dňa 20.02.2020

Uzn. č. 155/2020 zo dňa 20.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predloženú zmluvu o vykonávaní
sociálnej posudkovej činnosti pre určenie
odkázanosti na sociálnu službu s obcou
Tomášovce.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje úpravu rozpočtu obce Halič na rok
2020 nasledovne:
200/nedaňové príjmy 85.930 €
700/kapitálové výdavky 140.000 €
800/splátky úverov 9.152 €
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na
vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Uzn. č. 161/2020 zo dňa 20.02.2020

Uzn. č. 166/2020 zo dňa 20.02.2020

Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. b/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku,
parc. č. C-KN 723/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 1023
m2 kupujúcemu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36 056 006,
Partizánska 5, 974 00 Banská Bystrica,
v celkovej výmere 1023 m2 za cenu dohodnutú v zmluve o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy medzi Obcou Halič a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. uzavretej dňa 19.5.2011 vo výške
2,00 €/m2.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na
vedomie informáciu o výsledku inventarizácie účtov, zásob a majetku podľa stavu
k 31.12.2019.

Uzn. č. 156/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky podľa návrhu zo dňa 16.01.2020.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 157/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie
na vedomie výsledky verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby
Novostavba bytového domu 14 bytových jednotiek v obci Halič a schvaľuje
víťaznú ponuku fi SVOMA, s.r.o. vo výške
1.104.506,09 EUR vr. DPH.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 158/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje: Účel: Investičný zámer výstavby nájomných bytov v rámci stavby Novostavba bytového domu 14 b.j. v obci Halič, v
členení na stavebné objekty SO 01- BYTOVÝ DOM č. 1, SO 02- BYTOVÝ DOM
Č. 2, ktoré budú zhotovené v súlade s
projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou PROART
Projektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
a schválenou v stavebnom konaní č.
OcU/035/2020-Ma...
text uznesenia krátený z dôvodu jeho obsažnosti. Celé uznesenie je zverejnené na webe obce.

Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 162/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na SO pre projekt s
názvom „Rozvoj energetických služieb
v obci Halič“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 s maximálnou
výškou spolufinancovania zo strany žiadateľa vo výške 1141 €.
Hlasovanie poslancov: 5 za, zdržal sa:
Ing. Lukáč, neprítomný: Zdechovan.
Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 163/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje predložený návrh inventarizačnej
komisie na odpis neuhradenej dane z
nehnuteľnosti podľa predloženého zo-

Uzn. č. 167/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na
vedomie informácie z komisií: ekonomickej, kultúrnej a verejného poriadku.

Uzn. č. 168/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje návrh 20 významných osobností
Haliče podľa návrhu RNDr. Jozefa Klindu,
ktoré budú odprezentované prostredníctvom informačnej tabule pri strážnom domčeku.
Hlasovanie: 7 za zo 7 prítomných.
Uznesenie bolo schválené.

Uzn. č. 169/2020 zo dňa 20.02.2020
Obecné zastupiteľstvo v Haliči žiada
starostu obce, aby zabezpečil výber dodávateľa a spracovanie projektovej dokumentácie (zastavovacej štúdie) na vybudovanie zberného dvora. Termín: do
30.6.2020.
Hlasovanie poslancov: 7 za zo 7 prítomných. Ukladacie uznesenie bolo
schválené.

V Haliči, dňa 21.02.2020
Zapísala: Nátonová Ďuríková
Overovatelia: Lukáč
Mgr. Alexander Udvardy
starosta obce
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PRVÝ ROČNÍK SPOLOČNÉHO
OBECNO-HASIČSKÉHO PLESU V ZNAMENÍ
KRÁSNE VYZDOBENEJ SÁLY KULTÚRNEHO
DOMU, KULINÁRSKYCH LAHÔDOK
A PLNÉHO TANEČNÉHO PARKETU

T

Fašiangy sa krátia,
už sa nenavrátia...
ohtoročné haličské fašiangy zahájila obecná zabíjačka. Skúsené ruky mäsiarskych majstrov vykúzlili
všelijaké fašiangové špeciality: jaternice, klobásky,
obarovú slaninu. Ženy navarili v kotly zabíjačkovú

kapustnicu s mäsovými guľkami. Šikovnice z denného centra
celé dva dni vypekali pagáčiky a pampúchy s ovocnou penou,
v ktorých boli už tradične ukryté špeciálne fašiangové ceny.
O výzdobu sa tento rok postarala Jana Kocúrová, svojimi fotkami udalosti zvečnili: Pepo Beňovský, J. Hikker a J. Klinda.
Napriek začínajúcim prázdninám a chrípke sa sprievodu
predsa len zúčastnilo pár masiek, ktoré pohostili majitelia
miestnych pohostinstiev: L-ko bar, Hostinec pod Gaštanom,
Zbrojnica.
Zaplnenú veľkú sálu kultúrneho domu pozdravili svojimi
vinšovačkami deti zo Základnej školy Hany Ponickej v Haliči,
spevokol Denného centra a Ondrej Čiešok so speváčkami
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V

Viktóriou Hikkerovou a Aničkou Čieškovou.
spolupráci

s

našej ZŠ s MŠ, ktoré pred-

dobrovoľnými

viedli podmanivý španielsky

hasičmi sa po-

scénický tanec pod názvom

darilo uskutočniť

Carmen.

prvý ročník Haličského - ha-

Tanečný parket sa zaplnil

sičského plesu v našom kul-

pri každom tanečnom kole,

túrnom dome. Slávnostne

do tanca hrala kapela Dia-

vyzdobená sála a tóny dixie-

mont aj s domácim hosťom

landu vítali takmer bezmála

dobre známym Jánom Ľali-

150 hostí tejto slávnostnej

kom.

udalosti.

Na hostí čakala aj bohatá

Vďaka úžasnej práci fir-

a hodnotná tombola, v ktorej

my Lucullus MM z Haliče,

nechýbali darčekové koše,

sa naša veľká sála v kultúr-

poukážky do wellnesu či

nom dome zmenila na nao-

na nákupy. Najhodnotnejší-

zaj slávnostnú rozprávkovú

mi cenami bol televízor, ktorý

plesovú sieň. Uvítací aperitív

venoval Kabel Telekom, po-

navnadil hostí na správnu

tešila i pobavila fúra štrku aj

náladu a naštartoval chuťo-

s dovozom od firmy CND (P.

vé poháriky pred výdatnou

Čeman). Treťou cenou bol

a delikátnou večerou.

kávovar od fi Svoma. Veľmi

Moderátorsky celý večer

pekne ďakujeme aj ostatným

sprevádzal Lukáš Pelč. V

sponzorom, vďaka ktorým sa

programe sa okrem Tradi-

nazbieralo až 45 cien.

tional Dixie Stompers z Lu-

Po vyžrebovaní tomboly sa

čenca predstavila aj tanečná

hostia zabávali až do ranných

škola Dance Attack z Lučen-

hodín. Tešíme sa na Vás opäť

ca s ukážkami spoločen-

o rok.

ských tancov.
Hostí zaujalo i vystúpenie
našich dievčat zo SZUŠ pri

Hlavné slovo dostala hudobno-spevácka skupina Haličan,
ktorá svojim žartovným programom pochovala basu.
Zábava ďalej pokračovala tombolou a tancovačkou do neskorých večerných hodín.
Nedeľa už tradične patrila detskému fašiangovému karnevalu. Pani učiteľky zo škôlky pripravili pre detičky súťaže, hry,
tančeky a zábavu. Všetky masky do poslednej boli odmenené
cenami, maškrtami od žien z denného centra a ovocím.
Ešte raz by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí prispeli
k zdarnému priebehu tejto milej tradičnej haličskej udalosti.

R.Padúchová

Sólista opery SND Ivan Ožvát a koncertná speváčka Lenka

Mgr. Alexander
Udvardy, starosta obce

Šimková očarili svojimi hlasmi návštevníkov vianočného
koncertu v rímskokatolíckom kostole.

Mimoriadny cestovný poriadok platný od 2. apríla zo zastávky Halič, OcÚ.

Výsledky volieb jednotlivých kandidujúcich strán

Výsledky volieb do NR SR
za volebný okrsok Halič
Dňa 29.februára 2020 sa konali voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. V obci Halič bol vytvorený 1 volebný
okrsok, v ktorom okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 

1400

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

918

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1) 

898

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 2) 
Počet platných odovzdaných hlasov 

20
901

1) Zákon č. 180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) Do cudziny bolo odoslaných celkovo 22 návratných obálok s hlasovacími lístkami

Číslo / Názov / Počet platných hlasov
1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2 DOBRÁ VOĽBA
3 Sloboda a solidarita
4 SME RODINA
5 Slovenské Hnutie Obrody
6 ZA ĽUDÍ
7 MÁME TOHO DOSŤ!
8 Hlas pravice
9 Slovenská národná strana
10 Demokratická strana
11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola
12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU občianska demokracia
13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14 99% -občiansky hlas
15 Kresťanskodemokratické hnutie
16 Slovenská liga
17 VLASŤ
18 MOST - HÍD
19 SMER - sociálna demokracia
20 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
21 HLAS ĽUDU
22 Magyar Kozosségi Osszefogás Maďarská komunitná spolupatričnosť
23 Práca slovenského národa
24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
25 Socialisti.sk

0
18
41
103
0
61
4
37
1
222
79
0
0
30
1
24
4
159
0
2
0
0
104
11

Najvyšší počet preferenčných hlasov v Haliči získali
(10 kandidátov s najvyšším počtom hlasov):

Detský fašiangový karneval v kultúrnom dome.

Igor Matovič
Peter Pellegrini
Jozef Pročko
Marián Kotleba
Robert Fico
Boris Kollár
Richard Raši
Denisa Saková
Milan Mazurek
Lukáš Kyselica

151
122
115
85
78
73
51
49
43
42
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Vážení seniori, milí občania!

Z

o všetkých strán sme obklo-

Vám nákup. Dopredu nič neplatíte, za-

pení informáciami o šíriacej

platíte až pri doručení nákupu presnú

sa nákaze koronavírusom

sumu podľa priloženého pokladničné-

spôsobujúcim

ochorenie

ho dokladu. Za donášku sa neplatí nič,

COVID-19. Hoci vo väčšine prípadov

platíte len hodnotu nákupu. Aj takýmto

nemá choroba závažný priebeh, sú

spôsobom Vás chceme chrániť pred

určité rizikové skupiny obyvateľov,

nákazou. Viem, že sú to nepríjemné

pre ktorých môže byť toto ochore-

a často obmedzujúce opatrenia, ale

nie extrémne nebezpečné, čo potvr-

momentálne veľmi potrebné. V prípa-

dzujú hrozivé čísla úmrtí z krajín ako

de potreby informácií alebo pomoci

Taliansko či Španielsko. Sú to najmä:

ma neváhajte kontaktovať.
Prajem nám všetkým pevné zdravie!

Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
Ľudia, ktorí majú vážne chronické
ochorenie, ako napríklad:
•

ochorenie srdca,

•

cukrovku,

•

pľúcnu chorobu,

•

chronické ochorenia

Mgr. Alexander Udvardy,
starosta obce

V rámci prevencie bola vykonaná
aj dezinfekcia verejných priestranstiev na námestí, autobusových
zastávok a zdravotného strediska
vrátane všetkých ambulancií.

so znížením imunity.
Viem, že opatrenia, ktoré môžu pomôcť sú naozaj prísne, avšak len tak
sa môžete naozaj chrániť. Neprijímajte
preto v tomto čase žiadne návštevy, ani
svojich príbuzných či vnúčatá. Každý totiž pre Vás môže byť prenášačom tohto
vírusového ochorenia. Spomeňte si na
prípad 65 ročnej pani z Banskej Bystrice, ktorá sa nakazila od svojej vnučky,
keď ju prišla navštíviť.

A

pelujem na Vás, aby ste
čo najmenej opúšťali svoju domácnosť a obmedzili
čo najviac všetky sociálne

aktivity. Aj preto Vám stále ponúkame
možnosť nákupu potravín, liekov či
drogérie a ich doručenie až pred Vaše
dvere poverenými pracovníkmi obce.
Stačí nám doručiť nákupný zoznam
(vopred o tom telefonicky dajte vedieť
na tel. čísle 047/4392 356, alebo 0910
739 291, prípadne ho môžete rovno
poslať na e-mail obec@halic.sk) Po
nahlásení potreby nákupu Vám oznámime meno pracovníka, ktorý od Vás
prevezme nákupný zoznam a urobí
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Naši rodáci v zahraničí, ako ich ovplyvnil koronavírus?
Autor článku
Simona Kocúrová:

rusom, ale aj doktorom a lekárom, ktorí
dennodenne bojujú s nimi. Často ich vidia prichádzať a často bohužiaľ aj odchádzať. Jedným z nich, je môj veľmi dobrý

Pred tým mi
„patril“ celý svet.
Dnes max. 200m
od domu...

priateľ a uznávaný kardiológ Mudr. Angelo Placi, ktorý pôsobí v Parme, v druhom najväčšom epicentre pandémie.
Opísal situáciu pre niektoré slovenské
denníky. No pre tých, ktorí si ich nestačili
kúpiť a zaujíma ich ako to v skutočnosti

Mnoho ľudí sa ma pýta ako sa zme-
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S

je, citujem ďalej jeho slová.

nil môj život počas týchto dní. Talianske

to, čo som dosiaľ zažila a tak väčšinou

mestá si predsa každý pamätá len prepl-

každý problém riešim s chladnou hlavou,

nené turistami a ulice plné trúbiacich aut

takmer stoickým spôsobom. Súčasná

a motoriek. Teraz je to tu na nepoznanie

situácia je niečím výnimočným nielen

a ani ja sama nemôžem uveriť vlastným

pre mňa, Taliansko a Európu, ale je to

prísne opatrenia na boj proti šíreniu koro-

očiam. Zo dňa na deň Taliansko “zaspa-

aj dôležitý historický moment. Mnohým

navírusu a sme príkladom pre celú Euró-

lo” ako Šípková Ruženka škrabnutá tŕ-

pripomína tretiu svetovú vojnu. Vláda

pu (telefonujú mi kolegovia z celej Európy

ňom, ktorý sa nazýva COVID19.

neustále sprísňuje pravidlá a zviera nám

a pýtajú sa na postupy liečby). Tento vírus

Od malička som snívala o ďalekých

našu slobodu. Som si vedomá a plne

je, žiaľ, veľmi zákerný, pretože veľa ľudí,

svetoch, fascinovala ma história a krajiny

chápem tieto opatrenia. Od včerajšieho

ktorí s ním prídu do styku, zostáva dlho

v ktorých sa žije, oblieka a správa inak.

dňa si nemôžem dopriať už ani ranný

bez príznakov. Preto nie je ľahké vysvetliť

To, čo je pre nás divné, tam je úplne nor-

beh. Červeno-bielymi páskami vejúcimi

ani tým, ktorí sú zdraví, že musia zostať

málne a v tom je krása sveta a ľudí ktorí

vo vetre polícia oblepila parky, lavičky

v karanténe. Jedným z riešení by bolo

v ňom žijú: Byť iný. Už v 17-tich rokoch

a cesty. Náš životný priestor sa musí

urobiť testy všetkým, ale z rôznych dôvo-

som precestovala celý svet. Samozrejme,

zmestiť do 200m od bydliska. Vstup do

dov (vrátane dostupnosti vzoriek) to nie

že len listovaním kníh, máp a encyklopé-

potravín pripomína check-in na letisku:

je ľahké. Neexistuje žiadny liek a jediná

dií Neskôr sa však tento sen začal meniť

dlhočizná kľukatá a rada ľudí s povinným

liečba pre tých, u ktorých sa vyvinie ťažká

na skutočnosť a síce som nebola zvýhod-

odstupom min. jedného metra jeden od

forma respiračného zlyhania, je intubácia

nená cestovať v čase, no podarilo sa mi

druhého.

s invazívnou respiračnou pomocou. 70%

ituácia v Taliansku je veľmi
vážna, najmä v regióne, v ktorom pracujem (Emilia-Romagna). Okamžite sme prijali veľmi

navštíviť mnohé krajiny sveta. Vyrážala

I veľkomestá sú prázdne. Ľudia opúš-

pacientov, ktorí zomreli, sú muži a

som väčšinou z Talianska, z krajiny, kto-

ťajú bydliská už len s maskou (rúškom) a

väčšina z nich má viac ako 70 rokov.

rá je už desať rokov mojím domovom.

autocertifikátom, ktorý zdôvodňuje účel

Ďalšou rizikovou skupinou sú obézni ľu-

Okrem cestovania milujem svoju prácu,

ich cesty. Ten však okrem návštevy po-

dia. Mladší ľudia však tiež zomierajú, keď

lebo je práve o tom. O cestovaní, krás-

travín a lekárne musí byť naozaj vážny,

táto choroba závažne napadne pľúca. V

nych miestach a luxuse, zážitkoch, ume-

inak pokuta.

Taliansku je úmrtnosť vyššia ako v Číne,

N

apriek tomu všetkému sa

pretože populácia je v priemere staršia

cítim v bezpečí a vyrovna-

a nepoznáme všetkých infikovaných no

ne. Zdá sa to byť absurdné,

asymptomatických z dôvodu, o ktorom

no dni mi plynú veľmi rých-

som hovoril. Zdá sa, že antivirotiká ne-

nosti verejného či politického diania,

lo. Mám množstvo hobby, ktoré som

fungujú a vakcína bude trvať mesiace. Z

umelcov a v neposlednom rade mojich

pred tým zanedbala a teraz ich viem

tohto dôvodu je jediným spôsobom, ako

klientov, ktorí už niekoľko rokov využí-

praktizovať. Maľujem obrazy, čítam lite-

udržať infekciu a nezrútiť národný zdra-

vajú služby mojej agentúry. Za to, že mi

ratúru, vnímam prírodu trochu pomalšie

votnícky systém, je zostať doma a vyhnúť

bolo umožnené toto všetko, môžem len

ako pred tým. Taktiež písanie do novín a

sa čo najväčšiemu šíreniu vírusu.

v pokore ďakovať.

natáčanie do TV mi niekedy trvá aj celé

Článok prevzatý so súhlasom au-

Takmer každé ráno už pravidelne ab-

poobedie. Myslím však na ľudí, ktorým

torky zo stránky: http://www.tuscany-

solvujem asi 6 kilometrový beh. Cítim

počas týchto dní ide o život. Nielen o

by1class.com/pred-tym-mi-patril-cely-

sa ako by som preletela ponad všetko

pacientov a teda postihnutých koronaví-

svet.php

ní a spoločenských akciách. Som veľmi
rada, že sa mi podarilo toto všetko zažiť
kým sa dalo. Spoznať výnimočných ľudí:
jednoduchých so srdcom na dlani, osob-

NAJVÝZNAMNEJŠIE HISTORICKÉ OSOBNOSTI V HALIČI
20 historických osobností narodených alebo pôsobiacich Haliči,
ktorých význam presiahol hranice
Novohradu i Slovenska
Politické, vojenské a štátne osobnosti

Dionýz Tomaj
(asi 1191 ? 12.4.1241 Mohi
v prehranej bitke
uhorského
kráľa Bélu IV.
pri rieke Slanej
proti Mongolom
pod velením Batu-chána): Uhorský palatín 1235-1241,
sedmohradský vajda, szolnocký a biharský išpán, staviteľ a vlastník Haličského kamenného hradu, Lučenca
a pozemkov v Novohrade po odobratí
starého hradu Kačicovcom za ich účasť
na vražde kráľovnej Gertrúdy Meranskej v Pilíši 28.9.1213. Jeho synovia prevzali tieto majetky a na počesť tohto
hrdinu dali postaviť cistercitský kláštor
s trojloďovým kostolom nad dnešnou
Opatovou v Lučenci – na kopci svätého
Štefana. Ich potomkovia prijali meno
Lučenecký/Losonczy v spojení s rodom
Bánffy. Hrad bol zničený v roku 1312
Matúšom Čákom Trenčianskym, odporcom uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou. Až kráľovná Mária z Anjou,
manželka uhorského kráľa a cisára
Žigmunda Luxemburského, povolila
30.4.1386 Štefanovi Losonczymu obnoviť Haličský hrad.

Jan Jiskra z Brandýsa
(asi 1400 Všechovice na Morave? - 1469/1471
asi v Rumunsku
hrad
Soimos
alebo kráľovské
mesto
Lippa/
Lipova?):
Katolícky kondotiér,
šarišský išpán, víťazný vojvodca a
diplomat v službách 2 cisárov a 4 kráľov, bojovník proti Turkom, husitom
a lúpežným bratríkom, najvyšší kapitán uhorského kráľa Ladislava Habs-

burského – Pohrobka, uhorský barón
a dlhoročný správca Horného Uhorska,
ochranca kráľovských hradov, miest,
majetkov a mincovní v Kremnici a Košiciach, hlavný cisársky veliteľ Rakúska
a obranca Viedne, starosta sídelného
mesta nemeckých templárov - mesta
Malbork v Poľsku, obľúbenec pápeža
Pia II., cisárov Žigmunda Luxemburského a Fridricha III., spolubojovník
kráľa Mateja Korvína Huňadyho a jeho
mierový vyslanec u sultána v Istanbule.
Dobudoval chátrajúci starý Haličský
hrad Losonczyovcov na pevnosť, v ktorej sa v rokoch 1441-1452 rád zdržiaval počas prechodov zo svojho sídla
vo Zvolene do sídla v Košiciach. Zvíťazil v prvej bitke Uhorska proti Turkom
o hlavné srbské mesto Smederevo
(1437), v mesiac trvajúcej Bitke „medzi
Viedňou a Budínom“ pri Lučenci (10.8.7.9.1451) proti presile miestodržiteľa Jána Huňadyho, v Bitke pri Baia de
Cris proti krutému Vladovi III. Tepešovi
– Drakulovi vo Valašsku, ktorého zajal
a uväznil vo Višegráde. Po boku Mateja Korvína Huňadyho dobyli od Turkov
hlavné mesto Bosny (Jajce) a natrvalo
porazili bratríkov pri Veľkých Kostoľanoch. Prvé víťazstvo nad Aksamitovými bratríkmi zaznamenal práve Jiskra
v Bitke pri Trebišove 10.2.1454. Viacerí
kráľovi verní Jiskrovi vojaci dostali povolenie usadiť sa aj v Novohrade (obce
Praha, České Brezovo, Ozdín, Točnica,
Dobroč).

Báthory – Ungnad zdedila aj Haličský
hrad. V roku 1589 sa vydala za tretieho
manžela Žigmunda II. Forgácha, ktorému podľa jej závetu z roku 1593 pripadol 22.2.1596 chátrajúci Haličský hrad
a ostatné majetky. Haličské panstvo
sa tak dostalo do vlastníctva rodu Forgáchovcov z Gýmeša.

Štefan Losonczy

Adam I. Forgách

(asi 1510 ? 27.7.1552 Timisoara/Temešvár
sťatý Turkami):
Novohradský a
temešský išpán,
vlastník
Haličského
hradu,
Lučenca a pozemkov v Novohrade, katolícky veliteľ
v boji proti Turkom, hrdinský obranca Temešváru, ktorému Ferdinand I.
20.7.1552 povolil dedenie „po praslici“
- jeho dvoch dcér. Po dobytí Temešváru
a odovzdaní hlavy ich otca v Istanbule
sultánovi, jeho dcéra Anna Losonczy –

(1601 asi Gýmeš? - 10.6.1681
asi
Halič?/
poch.
Trnava):
Gróf, novohradský,
boršodský a nitriansky
išpán, krajinský
sudca, generál,
hlavný kapitán zadunajských vojsk,
hornouhorský kapitán v Košiciach,
prvý víťaz nad Turkami z Ostrihomu na
území Slovenska 27.8.1652 v Bitke pri
Vozokanoch; kapitán mesiac a pol obliehanej novozámockej pevnosti, ktorú
neudržal a 24.9.1663 ju odovzdal veľko-

Žigmund II. Forgách
(asi 1559/1560
? - 30.6.1621
poch.
Trnava):
Barón, sabolčský,
šarišský a novohradský
išpán,
pohárnik, krajinský sudca, preddunajský kapitán
a hornouhorský kapitán, palatín 16181621. Prestúpil na katolícku vieru, stal
sa stúpencom cisára Rudolfa II., vyjednávačom a signatárom Viedenského
mieru 23.6.1606, ktorým sa ukončilo
Bočkajove povstanie. V roku 1619 však
neudržal Bratislavský hrad a musel vydať Gabrielovi Bethlenovi uhorskú korunu. 29.5.1621 sa snažil od neho bezvýsledne dobyť Nové Zámky. Chátrajúci
Haličský hrad dal v roku 1612 prestavať
na renesančný zámok ako protitureckú
pevnosť, ktorú zdedil zo šiestich detí
syn Adam I. Haličská vetva Forgáchovcov pretrvala do posledného mužského
potomka – Johna/Jána XXIV. Forgácha
(USA, Brazília, Kostarika).
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vezírovi Ahmedovi Köprülü pašovi, za
čo bol rok väznený v Győri a následne
rehabilitovaný.
Pomáhal
odhaliť
sprisahanie palatína Františka Wesselényiho, podporil výstavbu pevnosti
v Leopoldove a v Bratislave sa nekompromisne zapojil do očisty Uhorska od
protestantov. Vlastník Haličského zámku, ktorý prevzal jeho syn – turkobijec
a novohradský išpán Adam II. Forgách
z Gýmeša a Haliče (1663-1716), účastník oslobodenia Budína od Turkov a
staviteľ kaštieľa v Szécsény/Sečanoch.

Ján XIV. Forgách
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(27.6.1724 Halič - 8.8.1774 ?):
Gróf, čongrádsky
a
novohradský
išpán,
generál,
o b ľ ú b e n e c
cisárovnej Márie
Terézie, v roku
1753 trvalý dedič haličského panstva, vyhlásil Halič 28.6.1765 za mesto
a 15.2.1773 vydal jeho štatút. Dal barokovo upraviť Haličský zámok, začal
stavať v meste pod zámkom kostol
a kaštieľ, ako aj jednu z prvých uhorských manufaktúr – súkenku (1767),
ktorá vyrábala aj ceruzky, knihy a majoliku. Jeho otec bol dedičný novohradský
išpán Ján XII. Forgách (1.9.1690 Rajka
- 18.4.1735 Szécsény), tajný kráľovský
radca, zakladateľ trvalej haličskej vetvy
rodu aj s panstvom Szécsény/Sečany.

Jozef Chryzostom Hajnóczy
(3.5.1750 Modra - 20.5.1795
Budapest sťatý):
Uhorský osvietenecký intelektuál,
právnik, historik
a literát, od roku
1774
tajomník
grófa a nitrianskeho išpána Mikuláša XI. Forgácha
(1731-1795) na Haličskom zámku
a grófa Františka Széchenyiho v Budapešti; kráľovský radca, komorovský
hlavný tajomník, obdivovateľ francúzskych osvietencov a revolucionárov.
Ako jeden z vodcov uhorských jakobínov bol verejne popravený. V Modre
a na iných miestach mu odhalili pamätné tabule.

Alexander I. Forgách
(20.8.1814 Balassagyarmat
18.2.1894 Halič):
Gróf, cestovateľ,
poľovník, literát,
novohradský
išpán, c. k. komorník, poľný komisár, verný služobník Habsburgovcov a veliteľ cisárskych
vojsk, ktoré spolu s cárskymi vojskami
porazili revolúciu v rokoch 1848-1849,
ukončenú porážkou vojsk pri Világoši
a popravou prvej uhorskej Battyanovej
vlády. Za svoje zásluhy dostal vyznamenanie od ruského cára a patril k oporám
rakúskeho cisára, za čo v Uhorsku nebol
populárny. Najstarší potomok Jána XIX.
Nepomuka Forgácha (11.9.1787 Halič - 22.7.1841 Döbling), vnuk Antona I.
Forgácha (8.11.1757 - 15.2.1801) a pravnuk Jána XIV. Forgácha (27.6.1724 Halič
- 8.8.1774 ?).

Anton IV. Forgách
(6.3.1819 Bratislava - 2.4.1885
Halič): Gróf, právnik, novohradský
išpán,
uhorský
dvorský kancelár
(1861-1864), c. k.
komorník, poľný
komisár. Ako hlavný dištriktuálny župan v Košiciach (1851-1853) perzekvoval
účastníkov revolúcie z rokov 1848-1849.
Komisár severných stolíc, miestodržiteľ
Česka, Moravy a Sliezska (1860), čestný
občan Prahy, prvý správca Fiume – Rijeky,
prednosta Ministerstva vnútra vo Viedni
(1859-1860), poslanec českého i uhorského snemu, prívrženec Deákovej strany
a rakúsko-uhorského vyrovnania v roku
1867. Druhý syn Jána XIX. Nepomuka Forgácha (11.10.1787 Halič - 22.7.1841 Döbling), vnuk Antona I. Forgácha (8.11.1757
- 15.2.1801) a pravnuk Jána XIV. Forgácha
(27.6.1724 Halič - 8.8.1774 ?).

JUDr. Ján XXIII.
Forgách
(24.10.1870
Halič - 25.9.1935
Budapest/poch.
Halič):
Gróf,
uhorský
diplomat v Petrohra-

de, Istanbule, Ríme, Hágu, Bukurešti, veľvyslanec v Brazílii (1905-1907),
Belehrade (1907-1911), Drážďanoch
(1911-1912 a Kyjeve. Od roku 1912 pôsobil ako štátny tajomník ministerstva
zahraničných vecí, ktorý pripravoval
v roku 1914 aj rakúsko-uhorské ultimátum Srbsku za atentát v Sarajeve. Bol synom Antona IV. Forgácha
(6.5.1819 Bratislava - 2.4.1885 Halič)
a vnuk Jána XIX. Nepomuka Forgácha
(11.10.1787 Halič - 22.7.1841 Döbling), novohradského išpána, ktorý dostaval v Haliči kostol a v roku
1832 v Haliči spustil prvý parný stroj
v Strednej Európe; pravnuk Antona
I. Forgácha (8.11.1757 - 15.2.1801).
Jeho syn gróf Anton VII. Forgách
(29.11.1915 Viedeň - 25.4.1977 Heusden, poch. Buissonville v Belgicku)
bol posledným majiteľom Haličského
zámku a jeho vnuk gróf John Michael
Louis Pedro Forgách (1.9.1948 Curitibe Brazília) je posledným mužským
potomkom Forgáchovcov (finančník,
pedagóg a výskumník Yalskej univerzity, významný svetový environmentalista, žijúci s druhou manželkou
v Sao Paolo a Kostarike).

Kultúrno-spoločenské, vedecké
a cirkevné osobnosti

Andrej Mayerhoffer
(1690 Salzburg - 1771 Budapest): Architekt
a staviteľ, ktorý
zabezpečoval
barokovú
prestavbu
Haličského
zámku.
K jeho najznámejším dielam patrí
Grasalkovičov prezidentský palác
v Bratislave, Grasalkovičov kaštieľ
v Gödölő (Jedľove), Rudnyánskeho
kaštieľ v Nagytetény, Rádayho kaštieľ
v obci Pecél, kaštieľ v rumunskom Gornesti, dvojvežová katedrála arcibiskupstva v Kalocsi, dvojvežový univerzitný kostol paulínov a srbský kostol
v Budapešti, srbský kostol v Szentendre, kostol piaristov v Kecskeméte,
župný dom v Ostrihome, Péterffyho
palác v Budapešti.

NAJVÝZNAMNEJŠIE HISTORICKÉ OSOBNOSTI V HALIČI

Jozef Ignác
Mildorfer
(13.10.1719
Innsbruck
8.12.1775 Wien):
Profesor Akadémie umenia vo
Viedni,
maliar
stropných barokových fresiek rytierskej sály Haličského zámku a závesných obrazov,
výzdoby kostola v Hafnerbergu, Eszterházyho kaštieľa vo Fertőde. V roku
2019 sa uskutočnila výstava jeho diel
vo viedenskom Belvederi.

Jozef Karol
Matavovský
(krst 28.1.1819
Pohorelská Maša
- 24.2.1884 Stará
Halič): Katolícky
farár v Podkriváni
(3.5.18493.2.1855), Haliči
a Starej Haliči,
14.12.1869 spoluzakladateľ Spolku sv.
Vojtecha v Trnave, dobročinný národovec a literát, spolupracovník významných slovenských dejateľov a cirkevných hodnostárov, podporovateľ
chudobných, rodín postihnutých požiarom a tiež Antona Emanuela Timku.
Uznávaný rodinou Forgáchovcov. Pochovaný je v areály gotického Kostola
sv. Juraja v Starej Haliči.

Anton Emanuel
Timko
(27.6.1843 Selce - 10.3.1903
Podkriváň): Výnimočný učiteľ - rodoľub (v Bystrej,
Kline,
Banskej,
Haliči, Veľkej nad
Ipľom, Podkriváni), štúrovský osvetár
a publicista v Katolíckych novinách, Orlovi, Literárnych listoch; redigoval Starý
a Nový Vlastenecký kalendár, ilegálne
Humoristické noviny, časopis pre deti
Včelka a Grošovanú knižnicu, spolupra-

covník s dejateľmi a vydavateľmi v Trnave, Martine, Banskej Bystrici a Senici,
postromantický básnik, ilustrátor, skladateľ (napr. Veniec vianočných piesní
k zvelebeniu pocty Božej a úžitku katolíckych kresťanov, Nábožné katolícke
modlitby a pesničky), organista, spevák, dramaturg (Krumplová komédia,
Popelka) a najmä perzekvovaný plodný
spisovateľ - tvorca prvých slovenských
diel Fantastiky a Sci-Fi, nazývaný trochu
prehnane aj slovenský Jules Verne. Považuje sa aj za zakladateľa dobrodružnej a poľovníckej literatúry (Lovena).
Autor diel Výskumy z Mesiaca, Hadí
ostrov na Čiernom mori, Prechádzka
po pekle, Výprava na severnú točňu,
Vlk špekulant, Macko, Stručný opis Svätej zeme Palestíny, Na Likave: Povesť
z kuruckých vojen, Perla ľubietovská,
Výlet do Ázie, Tri rozprávočky pre dietky, Terra Inkognita alebo Barón Bačkorovič so svojím sluhom Maťom Omáčkom na cestách po Zvolenskej stolici,
Otrava ľudu, Slovenská svadba, Prostonárodnie slovenské priadky na dedinách, Hrúzyplná noc, Návštevou u Smrti, Čarodejný bozk, Betlehemskí valasi
vianočný dráčok pre dobré dietky, Statočný drotárik, Ukradnutý prsteň, Chlapec, ktorý chodil poza školu, Verný
psíček, Mátohy niet! Spolupracovník
mnohých slovenských dejateľov. Za
manželku mal Haličanku Pavlínu Liptschey/Lipčejovú a dodnes má v Haliči
potomkov (Husárikovcov, Adamcovcov, Tesařovcov). Často musel písať
pod pseudonymami X. Y. Perohryz,
Viridion, Strýk Bratomil. Jeho rukopisy
musela manželka verejne v Podkriváni
zničiť pod hrozbou, že nedostane dôchodok. Na cintoríne v Podkriváni mu
postavili náhrobný pamätník.

Michal Teodor Kosztka –
Csontváry
(5.7.1853 Sabinov - 20.6.1919
Budapest):
Lekárnik v Leviciach, od roku
1874 v Spišskej
Novej Vsi, po
návrate z Ríma

od 1881 v Osijeku a v rokoch 1884 –
1891/1894 v Haliči. Študoval výtvarné
umenie v Mníchove, Karlsruhe a Paríži,
a dnes patrí k svetoznámym maliarom
- velikánom postimpresionizmu - stredoeurópskeho symbolizmu. Stal sa
zakladateľom mystifikujúceho smeru
tzv. Slnečnej cesty. Pri monumentálnej
krajinomaľbe stvárňoval viaceré miesta
Európy a Blízkeho východu, ale známe
sú aj jeho portréty, obrazy Tatier,
Banskej Štiavnice a Haliče, ako aj živočíchov. Jeho dielo s pilotným obrazom
Jazdci na koňoch po morskom brehu
(1909) získalo na výstave 50 rokov moderného umenia v roku 1958 v Bruseli
hlavnú cenu Grand Prix. Pablo Picasso
na výstave Csontváryho diel v Paríži sa
o ňom vyjadril ako výtvarnom géniovi 20. storočia. Málokedy sa niektorý
z jeho viac než 130 zachovaných a vysoko oceňovaných obrazov objaví na
svetových aukciách; väčšina ostáva
trvalou a chránenou hodnotou galérií a zbierok súkromných zberateľov v
zahraničí. Najviac jeho obrazov sústredila Galéria v maďarskom Pécsi (súčasť
lokality svetového dedičstva), ktorá
bola pomenovaná po ňom. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci vlastní
len jeho dve diela – Volavka a Krajinka.
V roku 2019 Csontváryho spolu s Ladislavom Mednyánszkym na spoločnej
výstave v Bratislave nazvali „Osamelí
geniálni pútnici prírody“.

Prof. Dr. František Badiny Jós, CSc. /rodený Jorcsik
(3.6.1909 Halič
- 10.3.2007 Budapest): Známy
kontroverzný
historik a literát,
prevažne zameraný na kultúry
Blízkeho východu, sumerológiu
a pôvod starých Maďarov. Meno Gierschick (zmeneného na Jorcsik) po pruskom otcovi – železiarovi vo Zvolene si
zmenil. Ako bývalý vojenský pilot pred
frontom ušiel do Rakúska a v roku 1946
do Argentíny, kde v Buenos Aires založil v roku 1966 katedru sumerológie
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jezuitskej univerzity a stal sa jej vedúci
až do roku 1971. Po návrate do Maďarska v roku 1997 založil na súkromnej
univerzite v Miskolci katedru starovekých blízkovýchodných a sumerských
kultúr. Napísal množstvo kníh o mytológii a živote v starovekej Mezopotámii
(The Sumerian wonder),zameraných
aj na dokazovanie prepojenia staromaďarských kmeňov s touto kolískou
svetovej kultúr (kniha Starí Maďari
a Sumeri). Snažil sa objasniť vznik a rozšírenie kmeňov starých Maďarov, dokonca v rámci obskúrnych teórií aj o
preukázanie staromaďarského pôvodu
Ježiša Krista (Jézus Magyar eredete).
Podľa názorov niektorých serióznych
maďarských historikov preberal viaceré ich vedecké práce a prispôsoboval si
ich vlastným názorom, dokonca ich vydával pod svojím menom. Jedna z jeho
kníh má názov „Trianon a Tretia svetová vojna“. V roku 2004 vyšla jeho kniha
„Posledný novohradský Indián“.

Prof. ThDr. Alexander Horák
Dr.h.c.
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(29.1.1911 Halič - 25.11.1994
Bratislava/poch.
Trenčianske
Teplice): Kňaz aj
v Haliči, zakladajúci člen Svetovej rady mieru
(1950), predseda Slovenského a podpredseda Čs. výboru obrancov mieru,
v roku 1948 zakladateľ a od roku 1951
predseda Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva/v rokoch 1968-1989
ako Združenia katolíckych duchovných
Pacem in terris/Mier na zemi (19481951-1968), povereník pôšt SNR (19481954), spojov (1954-1955), miestneho
hospodárstva (1955-1958), predseda
Slovenského výboru pre výstavbu
(1958-1960), pedagóg Rímskokatolíckej
cyrilo-metodskej
bohosloveckej
fakulty v Bratislave (1949-1989),
literát a správca Spolku sv. Vojtecha
v Budapešti, v roku 1945 zakladateľ Čs.
národnej rady v Budapešti, poslanec
SNR a snemovne národov Federálneho
zhromaždenia ČSSR, vyznamenaný
účastník SNP. Ako povereník pôšt
odovzdal v Haliči v starom kultúrnom
dome do užívania obnovené kino pre
250 návštevníkov.

Hana Ponická
(15.7.21922
Halič - 21.8.2007
Banská Bystrica/
poch. Halič): Redaktorka, spisovateľka a prekladateľka 19 kníh
z
maďarčiny,
francúzštiny, taliančiny a nemčiny, pôsobiaca v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach, Podrečanoch a v Lukaviciach, ale
aj v Ríme. Ako prvá žena, ktorá podpísala Chartu 77, spolupracovala s Alexandrom Dubčekom, dejateľmi Pražskej
jari a zaradila sa medzi disidentov pred
udalosťami novembra 1989. V rámci
Slovenského zväzu spisovateľov a verejne predtým obhajovala spisovateľov,
ktorí mali zákaz publikovať. K jej beletristickým dielam patria Ábelovský dom,
Lukavické zápisky, Prísť, odísť; z kníh
pre mládež Slávikove husličky, Medvedí
rok, Halúzky, Bosými noham, O parádnici lienke, Mladí mičurinci, Zimná rozprávka, ale najznámejšie O Štoplíkovi.
Jej otec bol vrchným inšpektorom nad
súdmi na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi, po vojne často vyšetrovaný štátnou bezpečnosťou, čo sa odzrkadlilo
v jej postojoch a uväznením. Bola manželkou básnikov Štefana Žáryho a Jána
Kostru, do tretice českého riaditeľa
Slovenského vojenského historického
ústavu SAV plukovníka Jaroslava Štolca.
V roku 1997 jej udelili štátne vyznamenanie Za vernosť humanistickým ideálom a demokracii.

Ing. Víťazoslav/Vít Ilek
(25.6.1925 Halič - 11.12.2009
Bratislava/urna
Halič): Redaktor
Lidových novín
a Roháča, dramaturg
Československého
rozhlasu a Československej televízie, tajomník divadla
Nová scéna v Bratislave, autor kabaretov v Tatra revue, textár slovenských
evergreenov a iných tanečných piesní
(Hrmí, Môj manžel, Očarená bývam,
Nič krajšieho nepoznám, Vám o láske spievam, Posledný flám, Čo koho
do toho, Nie sme takí starí, Pesnička

z predmestia, V neskorých hodinách,
Baránok, Pod Akropolou, Malé dieťatko, Pekné je mať rád, Zlatý prstienok,
Komu sa zdôverím, Stále niečo zabúdam, Anita, Príjemný deň, Múdrejší
ustúpi, Oklamal si ma pohľadom, ...)
od viacerých skladateľov (Karel Elbert,
Andrej Lehotský, Dušan Pálka, Bohumil
Trnečka, Ľubomír Stach, Izidor Glorik,
Vieroslav Matušík, Jaroslav laifer, Róbert Hrebenár, Gejza Dusík, Miroslav
Brož, ...) a interpretov (Gabriela Hermélyová, Melánia Olláryová, Zuzka
Lonská, Bea Litmanová, Zdeněk Sychra, Marcela Laiferová, Dušan Grúň,
Tatiana Hubinská, Zora Kolínska, František Krištof Veselý, Nora Bláhová, Jozef
Kuchár, Josef Zíma,...). Počas zákazu
publikovať v rokoch 1970-1989 používal pseudonym Ján Bolek. Milan Lasica
23.9.2018 o ňom povedal: „Na Slovensku v 50. rokoch väčšinu textov písal Vít
Ilek a mnohokrát to boli veľmi dobré
texty. On bol prvý,...“

Prof. MUDr. Atanáz Fízeľ DrSc.
(2.5.1930 Halič - 12.7.1990
Bratislava): Kardiológ,
vedec,
publicista, vedúci
katedry patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty
Univerzity
Komenského v Bratislave (1979-1990).
Ľudovú školu vychodil v Haliči, avšak
v dvoch štátoch (1937-1942). V obci ho
prezývali Bijou/Bižú. Publikoval množstvo vedeckých štúdií a príspevkov
najmä o ľudskom srdci a liečení kardiovaskulárnych chorôb v odborných periodikách aj v zahraničí.

Zostavil RNDr. Jozef Klinda
(Envirokabinet Halič, 2019 – 2020)
v spolupráci s recenzentom Ing. Jánom
Hikkerom Halickým, spoluautorom knihy „Halič cesta časom“ (2019).

Schválilo obecné
zastupiteľstvo v Haliči
20.2.2020 uznesením
č.168/2020.

Naša jediná vakcína je disciplína
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arbitráž, ktorá stratou a prechodom

Osobnosti Haliče

rodnej obce Halič zo Slovenska rozdelila jeho rodinu. Dve sestry a on ostali na

Predstavujeme vám tie
osobnosti, ktoré sa buď
narodili v Haliči alebo žili,
prežili tu viacero rokov
a zanechali po sebe kus
poctivej práce nad rámec
svojich povinností.

Slovensku a ostatná rodina v Maďarsku
t.j. v Haliči. Najprv Ladislav aj so sestrami bývali v Riečke a neskôr od roku 1940
v Podlaviciach, kde jeho sestra učila v
škole. Tu treba ešte dodať, že ako sme
už spomenuli vyššie Ladislav Lakatoš bol
celý život verný športu. Ako mladý behal
za loptou doma v rodnej Haliči, neskôr
hral za dorast v B. Bystrici, v Ondreji, v

Do rodiny Františka Lakatoša (1882,

Podlaviciach a okrem toho organizoval

Halič - 1966, Halič) a jeho manželky

aj atletické preteky. Na začiatku 50 tych

Berty

rod.

rokov 20. storočia určitý čas hrával aj za

Korbélyiovej (1884, Halič – 1970, Halič)

dospelých Haliče. Ako máme zistené, tu

(Adalberta)

Lakatošovej

prišiel na tento svet ako ôsme dieťa v
poradí t.j. ako najmladší Ladislav Lakatoš (7. 8. 1923, Halič – 25. 3. 2010, B.
Bystrica), o ktorom v tomto príspevku
bude reč.
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Ladislav
Lakatoš

bol brankár.
V roku 1943 ukončil štúdium na gymnáziu s maturitou v B. Bystrici a pokračoval v štúdiu na FFUK v Bratislave a to
na novozaloženom odbore – telesná výchova a zemepis. Počas SNP bol členom

krem seba mal ešte dvoch

školu navštevoval v Haliči a to v rokoch

vysokoškolského tábora na Donovaloch.

bratov a päť sestier. Krstil

1929 až 1936.

Do bojov priamo nezasiahol. Po ukon-

ho dňa 12. 8. 1923 pán

Svetová hospodárska kríza a schyľujú-

farár Andrej Huhra a krst-

ci sa začiatok 2. svetovej vojny, nespra-

nými rodičmi boli Ján Válik a jeho man-

vodlivé politické počínanie vládnucich

Po ukončení štúdií v roku 1947 nastúpil

želka Františka Váliková rod. Kéketiová.

kruhov, zanechali na ňom stopy vedúce

na základnú vojenskú službu, ktorú vy-

Lakatošovci bývali na prednej (hlavnej)

k ešte bližšiemu zomknutiu a spolucí-

konával v Bratislave a Miloviciach. V máji

ulici č. domu 68, dnes t.j. roku 2020 je

teniu so sociálne ubíjanými občanmi.

1948 bol nasadený v bojovej jednotke

to ul. Mieru. Ten dom dnes už tam ne-

Koreňom všetkého zla bola Viedenská

Tiger 5 proti Benderovcom. Zúčastnil sa

čení SNP sa ukrýval v Dolnej Tureckej a
neskôr v Riečke.

existuje. Bývali naproti Páleníkovcov a
na druhej strane cez cestu vedľa domu
Repeckých, smerom k dolnému krížu. Na
ich bývalom pozemku, ale zo strany ulice
Hrnčiarskej, má postavený dom P. Polianič s rodinou.
Keďže bol najmladším dieťaťom, jeho
súrodenci sa o neho s láskou starali. V
tejto veľkej rodine bola výchova zameraná k úcte k práci, vzájomnej rodinnej ako
i súrodeneckej úcte, skromnosti, tolerancii a disciplíne. Všetky tieto povahové črty
si Ladislav prechovával a ďalej rozvíjal po
celý svoj život.
Už v mladosti prejavoval záujem o
šport, hlavne futbal, čítanie kníh, najskôr dobrodružnej literatúry a v dospelosti dominovala poézia a antická literatúra. Základnú ľudovú rím. katolícku

Fotografia archív J. Hikker
17. apríla 1950. Na bývalom „Jarmočisku“. Hralo sa proti Sokol Biskupice.
Zľava stoja: Jozef Pocok Molnár, Július Cuckáš Rajprich, Zoltán Jaško, Vojtech Béla Husárik, Atoš Bijou Fízeľ, Július Ďula Gubiš, ?, Ondrej Bandi Frečka. Zľava dole: Jozef Dodi Hochholczer, František Uličný, Ladislav Lakatoš,
Pavol klampiar Greňo.

zajatia veliteľa Burlaka v Jánoškove pri

Spomíname

Strečne. Získal aj vojenské vyznamenanie.
V roku 1949 bol účastníkom Stavby
mládeže Hronská Dúbrava – Banská
Štiavnica v tábore č. 4, ako športový in-

O

Spomenuli sme si na tých, ktorí položili
svoje životy pri oslobodzovaní našej obce

štruktor.

d roku 1949 až do roku
1956 pracoval na KNV v
BB – odbor školstva, kultúry a telesnej výchovy

na pedagogickom oddelení ako referent
a neskôr ako krajský inšpektor. Popri zamestnaní ostal verný futbalu. Popri aktívnej činnosti pracoval v telovýchove ako
dobrovoľný pracovník. Zastával funkcie
predsedu futbalového zväzu KV ČSTV,

Za účasti žiakov našej

cích bojoch v 2. svetovej

leží, aby sa v budúcnosti

podpredsedu Slovenského futbalového

základnej školy, predse-

vojne 23. januára 1945.

podobné hrôzy neopako-

zväzu a člena Federálneho výboru ČSZTV.

du Ing. Pavla Jonáša a

Starosta pripomenul

vali. Tento rok sme si teda

členov Miestnej organi-

najmä žiakom ako mla-

pripomenuli už 75. výro-

Zvláštnu kapitolu jeho práce v telový-

zácie Slovenského zvä-

dej generácii, aby si tie-

čie tejto udalosti, po kto-

chove tvorilo organizovanie celoštátnych

zu protifašistických bo-

to udalosti pripomínali

rej je pomenovaná aj

spartakiád. Zúčastnil sa na verejnom vy-

jovníkov, riaditeľa školy,

a nezabúdali, že vojno-

jedna z našich ulíc. Foto

stúpení v Prahe (v r. 1955, 1960, 1965,

poslancov OZ a obča-

vé riešenie konfliktov

z

1975, 1980) ako krajský cvičiteľ. Za prácu

nov, sme si položením

so sebou vždy prináša

a poskytol:

vo futbale a spartakiádach v roku 1983

venca uctili pamiatku

rozsiahle škody a obete

získal najvyššie telovýchovné vyzname-

padlých v oslobodzova-

na životoch. Na nich zá-



podujatia

zabezpečil

Ing. Ján Hikker

nanie „Tyršovu medailu“.
Ako učiteľ začínal na Pedagogickom
gymnáziu v BB, neskôr na ZDŠ v Podlaviciach, neskôr na Priemyselnej škole
stavebnej a Strednom odbornom učilišti
poľnohospodárskom v B. Bystrici, ktoré
bolo jeho posledným pracovným pôsobením.

Rok 2019 v PPZ

„Smrť nemá hodiny a budúcnosť patrí jej.“ Daniel Boulanger

M

edzi spoločenské organizácie našej obce patrí i Podporné pohrebné združenie číslo 76 v Haliči. História našej odbočky je viac ako
storočná /1871/.
V dnešnej uponáhľanej dobe je vhodné si pripomenúť hlavnú

myšlienku jeho zakladateľov. Nešlo len o vzájomné podporovanie sa členov v príČo dodať na záver. Ako bolo uvedené

pade úmrtia, ale aj o vzájomnú úctu, súdržnosť a radosť z úspechu toho druhého.

v smútočnej spomienke na neho kde sa

Ústredný výbor s pôsobnosťou na celé územie Slovenska sídli v Betliari. Počet

hovorí: „Každý kto poznal Ladislava La-

odbočiek je 214. Členom združenia sa môže stať občan vo veku 18-55 rokov živo-

katoša, musel obdivovať jeho neutícha-

ta. Ročný príspevok je bez zmeny vo výške 15 €. Výška finančnej pomoci sa odvíja

júcu energiu, bystrý, svieži rozum, jeho

od dĺžky členstva a môže dosiahnuť 420 €. Pri zvýšení sadzby násobku členských

záujem o všetko dianie v spoločnosti, v

príspevkov sa úmerne zvyšuje aj podpora pozostalým. Činnosť odbočky riadi

meste, ale predovšetkým v športe. Ako

a kontroluje výbor, ktorý zasadá pravidelne raz za štvrťrok. Vykonáva kontrolu

vášnivý fanúšik Dukly B. Bystrica a Slo-

hospodárenia, výber a odvod členských príspevkov, zvoláva členskú schôdzu. Tá

vana Bratislava ešte aj z nemocničného

sa konala 16. februára 2020. Na nej sa naši členovia a sympatizanti mohli dozve-

lôžka sa zaujímal o priebeh a výsledok

dieť viac v Správe o činnosti za minulý rok.

tých športových stretnutí, ktorých sa ne-

K 31.12.2019 bol stav členov našej odbočky PPZ v Haliči 333 fyzických členov

mohol zúčastniť. Takým t.j. vznešeným,

a 348 príspevkových členov. So zármutkom spomíname na našich piatich členov,

inteligentným, empatickým, obdivuhod-

ktorí navždy opustili naše rady. Kľúčovou a existenčnou otázkou PPZ je sústavný

ným, milujúcim, úžasným, jedinečným

rast členskej základne. Radi Vás aj preto medzi sebou privítame. V prípade záujmu

človekom on bol.

o členstvo Vám rada poskytne viac informácií naša zodpovedná pokladníčka pani

spracoval: Ing. J. Hikker

Kurčíková, ako aj ostatné členky výboru.


za výbor L. Linhartová
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Ako sa deti našej
školy učia doma
Vyučovanie v našej škole je na základe rozhodnutia krízového štábu SR prerušené od 16.03.2020 (v piatok 13.03.2020 bolo riaditeľstvom školy vyhlásené
riaditeľské voľno). To, kedy sa brány školy a škôlky otvoria, závisí od vývoja
situácie s koronavírusom.
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Žiaci preto pracujú v do-

a tráviť spolu čas, sme núte-

mácom prostredí. Je to niečo

ní zvyknúť si na niečo úplne

nové pre nás všetkých, ne-

opačné. Nič to ale nemení

známe, niečo s čím sme sa

na fakte, že sme prispôsobiví

doteraz nestretli. Každého

B

yť v domácej ka-

učiteľmi a rodičmi, denne si

ranténe je pre

tak posielame fotky, videá

malých

a veselé pozdravy.

aj

veľ-

kých zložité a je

Keďže nie všetky úlohy

a preto sme si už určite všet-

úplne normálne, že na nás

sú pre žiakov jednoduché a

z nás to zasiahlo inak a mu-

ci našli svoj najlepší systém

môže dôjsť chvíľka smútku

bez pomoci rodičov by ich

seli sme zmeniť svoju dennú

práce a aj z toho najhoršieho

a úzkosti. Je veľmi dôležité

nezvládli, učitelia našej ško-

rutinu a prispôsobiť sa no-

sa snažíme získať to lepšie,

zachovať si v týchto dňoch

ly ďakujú všetkým rodičom,

vým okolnostiam.

príjemnejšie a radostnejšie.

aspoň nejaký optimizmus a

ktorí sa naozaj svedomito a

Momentálne to prežívame

Napokon, tí čo sú doma sú

dobrú náladu. O to sa snažia

veľmi poctivo s deťmi učia a

na vlastnej koži – je to ťažké,

so svojimi deťmi, môžu spolu

aj učitelia našej školy a vyzý-

pomáhajú im. Vedia a chá-

zvláštne, a niekedy nepríjem-

stráviť viac spoločných chvíľ

vajú žiakov, aby si aj v tých-

pu, že niektorí z rodičov to

né. Nakoľko sme tvory spolo-

ako obyčajne. Je tu priestor

to sťažených podmienkach

nemajú popri práci a via-

čenské a potrebujeme žiť vo

aj na spoločné hry, bláznenie,

našli čas na prácu spojenú s

cerých deťoch ľahké, preto

vzťahoch, komunikovať spolu

pečenie, čítanie a tvorenie.

hrou. Pracovné listy, interak-

oceňujú

Deti môžme zapojiť do do-

tívne výučbové materiály na

vosť a spoluprácu všetkých

mácich prác, „generálneho

internete, ich nielen pobavia

rodičov.

upratovania“, prác v záhra-

,ale aj vytvoria priestor na

de....všetko len aby sme sa

zopakovanie vedomostí. Na

nenudili.

messengeri sme si vytvorili

Deti aj rodičia majú práce

rôzne skupinky s triednymi

prístup, trpezli-

Spoločnými silami túto situáciu zvládneme!

Nátonová Ďuríková

dosť veľa, zaoberajú sa úlohami zo všetkých predmetov,
takmer akoby boli v škole.
Denne prichádzajú na EduPage domáce úlohy a nové zadania od učiteľov našej školy.
Deti sú naozaj veľmi tvorivé,
vytvárajú krásne prezentácie
o Lučenci a jeho okolí, hlasové divadielka, veľkonočné
pohľadnice, výkresy, pracujú
nielen s učebnicou, ale aj v
pracovných zošitoch. Nové
poznámky, vypracované úlo-

Škola cez poštovú schránku - aj tak prebieha mo-

hy, fotografie ako sa učíme,

mentálne vyučovanie, keďže veľký počet detí sa

posielame

nemôže vzdelávať on-line. Jeden krát

späť

triednym

týždenne

učiteľom cez messenger, ma-

roznesú pani učiteľky osobne úlohy a pracovné listy

ilom alebo správou. Posielajú

priamo k deťom a ich rodičom. Zároveň pozbierajú

nám ich späť skontrolované

tie úlohy, ktoré už žiaci vypracovali.

a ohodnotené.

Oznam o spôsobe
vykonania zápisu detí
do 1. ročníka ZŠ
Riaditeľ ZŠ s MŠ Halič oznamuje
všetkým rodičom, že na základe odporučenia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR v súvislosti so
vzniknutou situáciou, bude možné dieťa zapísať do tunajšej základnej školy
na školský rok 2020/2021 jedným z nasledovných spôsobov:
elektronicky, prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na webovej stránke školy
www.zshalic.edupage.org v hornom
menu v časti vyučovanie. Prihlášku
je potrebné vyplniť elektronicky, pričom v časti Základné údaje dieťaťa je
potrebné priložiť oskenovaný rodný
list dieťaťa a v časti Rodičia oskenované občianske preukazy rodičov,
manuálne,

prostredníctvom
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papie-

rovej prihlášky, ktorú si bude môcť
každý vytlačiť zo stránky školy. Bude
priložená v pravom menu v časti
oznamy pod oznamom Zápis do ZŠ.
Túto prihlášku je potrebné čitateľne
vyplniť (veľkým tlačeným písmom)

* - nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte

a poslať na adresu školy: ZŠ s MŠ

7. Zdravotný stav dieťaťa*

Halič, Družstevná 11, 98511 Halič

nosí dioptrické okuliare/nepotrebuje dioptrické okuliare

a obálku označiť heslom „Zápis“.

počuje dobre/nepočuje dobre
navštevuje logopedickú poradňu/nenavštevuje logopedickú poradňu

Spolu s vyplnenou prihláškou je po-

(napíšte)nie (nemá alergiu)/áno (má alergiu) na: (napíšte)

trebné poslať aj prefotený rodný list

pravák/ľavák/používa obe ruky rovnako

dieťaťa a občianske preukazy oboch

25 VŠZP/24 Dôvera/27 UNION/zdravotná poisťovňa v zahraničí

rodičov (zákonných zástupcov dieťa-

1.

ťa, v prípade neúplnej rodiny stačí

2.

poslať prefotený OP rodiča, s ktorým dieťa žije v jednej domácnosti).

3.

8. Súhlas
Vyplnením a podpísaním tejto prihlášky súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov žiakov a zákonných

9. Poznámka
Ak chcete okrem uvedených vecí uviesť ešte niečo nad rámec:

Ak rodičia nemajú možnosť si prihlášku vytlačiť, budú si ju môcť vyzdvihnúť aj na obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska!
Elektronický alebo manuálny zápis je
potrebné urobiť v dňoch od 15.4 2020
do 30.4.2020!
* - nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte

1 4 . Via n oč ný stol notenisový tu r naj
o pohá r s t a ros t u obce
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Vianoce sú pre mnohých najkrajší-

medailu. O zlato sa „pobili“ dvaja mladí

mi sviatkami v roku. Čo je asi pre nás

športovci, talentovaný stolnotenista Sa-

všetkých spoločné, je príprava väčšieho

muel Kocúr s hokejistom Martinom Ko-

množstva pokrmu a menej pohybu. Aj

váčom, ktorý prekvapivo zdolal Kocúra

preto sme vymenili kuchynské stoly za

a získal pre Halič zlato.

tie stolnotenisové už po 14-ty krát. Teší

V nežnejšej ženskej kategórii štvrté

nás každoročne sa zvyšujúca účasť, ktorá

miesto patrilo Lenke Paľagovej. Bronz

sa v roku 2019 vyšplhala na rekordných

získala Andrea Čičmancová. Striebor-

39 účastníkov. Hralo sa na 7 stoloch

nú trofej si odniesla Martina Kajanová

v dvoch telocvičniach systémom každý

a zlato si tradične vybojovala Klaudia

s každým. Prví dvaja zo štyroch skupín

Fízeľová zo Starej Haliče.

postupovali do vyraďovacej časti.

T

V najpočetnejšej mužskej kategórii si
hráči za stolmi nič nedarovali. Boli sme

urnaj už tradične otvoril sta-

svedkami napínavých a vyrovnaných du-

rosta obce Halič Alexander Ud-

elov, ktoré nenechali sedieť snáď žiad-

vardy, ktorý všetkých privítal

neho fanúšika. V boji o bronz sa stretli

a poprial im príjemný športový

stolnotenista Matej Babic s Milanom

deň. Riaditeľ turnaja Milan Paľaga priví-

Paľagom ml. Odohrali napínavý zápas,

tal hráčov aj fanúšikov a vzácneho hos-

v ktorom domáci hráč Paľaga nezaváhal

ťa a priateľa – rozhodcu Medzinárodnej

a presvedčivo zvíťazil 3:0 na sety. Súboj

stolnotenisovej federácie /ITTF/ Ondre-

o zlato bol takticko-technickým predve-

ja Jureka, ktorý k nám už po druhýkrát

dením hladu po víťazstve oboch finalis-

pricestoval do Haliče, aby dohliadol na

tov. Za stolom sa stretli talentovaný On-

dodržiavanie pravidiel.

drej Kocúr a obhajca titulu z minulého

Tento ročník bol významný aj tým,

roka Maroš Kanát. Pri pohľade na krás-

že v deň turnaja, 28. Decembra oslávil

ne výmeny, zmenu rotácie, rýchlosti,

svoje narodeniny jeho zakladateľ Milan
Paľaga st. Jeho snahou bolo pred 14timi rokmi založiť Memoriál na počesť
Štefana Gondáša. Hlavnou myšlienkou
turnaja bolo „vytiahnuť“ ľudí spoza TV
a PC a spojiť sa pri tomto krásnom športe, ktorým stolný tenis bez pochýb je.
Najmladšia kategória žiakov a žiačok bola pre mnohých prekvapením.
O tretie miesto súperili sestry Málišové
– Simonka a Natália, kde sa viac darilo
Natálii, ktorá si vybojovala bronzovú

striedanie tempa prišiel na svoje snáď
každý, kto tento zápas videl. V päťsetovej dráme si zlato odniesol minuloročný
obhajca titulu Maroš Kanát, ktorý vyhral
3:2. Jeho menu bude vygravírované na
Putovný pohár o starostu obce spolu
s O. Kocúrom a M. Paľagom.
Najmladším účastníkom turnaja sa
stal

Daniel

Mendl.

Najskúsenejším

hráčom za stolom bol Peter Ondris.
Špeciálnu cenu za účasť a podporu
turnaja dostal starosta obce Halič Alexander Udvardy a riaditeľ ZŠ s MŠ v Haliči Radoslav Čičmanec.

P

oďakovanie patrí sponzorom:
Obecný úrad v Haliči, ZŠ s MŠ
v Haliči, Môj obchod Ľalík,
Remeselný pivovar Huncút,

Sklo Decor, Maroš Kanát, Ján Žigo, Rastislav Tisovčík, rod. Paľagová. Ďakujeme
všetkým, ktorí podporili našu myšlienku, ktorí nám zapožičali stoly, alebo
akýmkoľvek spôsobom pomohli k realizácii turnaja a samozrejme skvelým fanúšikom, že s nami vydržali až do konca
a „okorenili“ tento už tradičný turnaj.
Ďakujeme.

PaedDr. Milan Paľaga

Kalendár podujatí

KST Sokol Halič 2020
24/25.4.2020

16. Ďurovský nočný výstup
na Sedem chotárov
M. Hikker 0949 113 589
8.5-10.5.2020

4. ročník

D

23. Haličská stovka
Vyhlásenie výsledkov a ukončenie tur-

na zimnom štadióne usku-

naja prebehli od 16.30 hod. v kultúrnom

točnil už štvrtý ročník ho-

dome obce Halič, kde starosta obce Mgr.

kejového turnaja amatérov

Alexander Udvardy odovzdal pekné ceny

organizovaný hokejovým klubom HK Halič

mužstvám za umiestnenie, ako aj najlep-

„O pohár starostu obce Halič“. Haličskí ho-

ším jednotlivcom. Konečné poradie bolo

kejisti spolu so starostom obce turnaj or-

nasledovné :

Na turnaji sa tento ročník zúčastnili
štyri mužstvá a to: HK Kalinovo, Old Boys
Lučenec, Burani Banská Bystrica a mužstvo organizátorov HK Halič.

P. Jonáš 0907 563 505
22.5-23.5.2020

ňa 25.01.2020 sa v Lučenci

ganizujú vždy v polovici hokejovej sezóny.

Prechod Poľanou

1. miesto: HK Halič

P. Jonáš, I. Kokavec, P. Ondris
0907 563 505
23.5.2020

Haličská 25- ka
M. Hikker 0949 113 589
20.6.2020

Sivý vrch- Západné Tatry
I.Hikker 0948 005 600

2. miesto: Old Boys Lučenec
3. miesto: HK Kalinovo
4. miesto: Burani Banská Bystrica

22.8.2020

Ferrata- Skalka
J. Rajprich 0908 865 439

Turnaj prebiehal od ôsmej hodiny

Za najlepšieho brankára turnaja bol or-

ráno, hralo sa systémom vzájomných

ganizátormi vyhlásený Matej Malatinec

zápasov, takže sa stretli proti sebe všet-

z HK Halič. Cenu za najlepšieho strelca

ky zúčastnené mužstvá. O vyrovnanosti

si odniesol Mário Košík z HK Kalinovo.

mužstiev hovorí fakt, že až dva zápasy zo

Cenu za najlepšieho hráča turnaja získal

šiestich celkom odohraných sa museli

Peter Koprivňák z mužstva Buranov Ban-

predlžovať a v zápase o víťazovi turnaja

ská Bystrica. Organizátor turnaja taktiež

Dobroč

napokon rozhodovali až samostatné

každoročne vyhlasuje cenu za rozvoj

M.Hikker 0949 113 589

nájazdy, v ktorých si udržali pevnejšie

hokeja, alebo cenu za rozvoj haličského

nervy hráči HK Halič a prvýkrát v histórií

hokeja, ktorá tento rok bola odovzdaná

tento turnaj vyhrali. Turnaja sa zúčast-

Jurajovi Billymu Svoradovi za jeho dlho-

nili chlapci a muži od dorasteneckého

ročnú činnosť pre klub HK Halič.

veku (najmladší účastník mal 16 rokov)

Po odovzdaní cien starostom obce na-

po „starých pánov“ v dobrej kondícií,

sledovala večera a následne dobrá zába-

kde najstarší účastníci už aj zabudli, kedy

va do neskorých nočných hodín za účasti

oslavovali 60 narodeniny.

hráčov všetkých zúčastnených mužstiev

Turnaj sa odohral vo výbornej atmo-

a prítomných hostí.

19.9.2020

16. Hviezdicový výstup
na Sedem chotárov
M. Hikker 0949 113 589
26.9.2020

10.10.2020

44. prechod Cerovou
vrchovinou
J. Rajprich 0908 865 439
7.11.2020

26. Karolovský výstup
na Bralo a Bralce
M. Hikker 0949 113 589

sfére, bez akejkoľvek nehody, zranenia

Všetci zúčastnení sa už tešia na odvety

či incidentu, čo svedčí o kvalite a osobnej

v piatom ročníku turnaj, ktorý organizá-

vyspelosti všetkých zúčastnených, ako aj

tori z HK Halič v prípade priaznivých pod-

dobre odvedenej práci „rozhodcov“ začo

Nočný Luciový hviezdicový
výstup na Javor

mienok radi o rok zorganizujú opäť.

M. Hikker 0949 113 589

patrí všetkým zúčastneným od organizátorov veľké poďakovanie. Taktiež patrí

Športu zdar a hokeju zvlášť! Za organizátorov HK Halič:

poďakovanie všetkým, ktorí na tejto akcií
akokoľvek organizátorom pomohli.

Ing. Peter Protuš

11.12.2020

26.12.2020

Vianočný pochod na Bralce
P. Jonáš 0907 563 505
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Alotrie Súkenníka		

Keď som trošku zmužnel, tieto dve mož-

Veru, pravda je taká, a treba ju opakovať,

nosti sa mi zdali neporovnateľné. Dnes?

že ľudské dejiny sa zmenili v raji, keď sa ľu-

...láska, ale aj ukrutnosť
je v každom z nás		

„Dobrý konsky kopanec vylučuje možnosť

dia rozhodli poznávať dobro a zlo. Od vte-

zlej ženby“, vravia skúsení ženáči. Ale ňaňko

dy, ľudia zažívajú aj zlo, aby mali možnosť

to asi inak mysleli. Onikal som môjmu oc-

pochopiť dobro.

				

kovi. V takej úcte nás vtedy vychovávali. A

A podľa tohto veko-vekého zadania sa

Krista, by ľudia aj dnes ukrižovali. Je

starčekovia v početných rodinách mali tie

ľudstvo a každý človek v každej dobe musí

toto smutné konštatovanie pravdivé aj

najlukratívnejšie miesta v rodinnom súžití.

učiť žiť. Od počiatku, a každý sa učí na svo-

pre dnešnú ľudskú spoločnosť? Pre našu

Posteľ s výhľadom cez okno a na najteplej-

jich chybách a aj na svojich životných pre-

spoločnosť, ktorá vyznáva toľko vzletných

šom mieste v gazdovskom dome. Keď cez

hrách.

múdrosti o svojej veľkosti. Po volebných

deň zadriemali, deti okolo nich museli cho-

blúzneniach, kde každá voličská skupina

diť po špičkách.

Veru tak: tento svet je stvorený do večného boja dobra so zlom. Na spore múd-

vyznávala svoje ,,dobro“, je žiaľ aj dnes po-

Čo nostalguješ, veď aj nedávno, väčšina

rosti s hlúposťou. A toto všetko je vložené

prava (aj) dobrého človeka reálnou mož-

smútila za minulosťou a volila konzerva-

aj do vlastností človeka. V priemernom po-

nosťou, ako sa zbaviť konkurenta.

tívny prístup k voľbe budúcnosti, nie libe-

lovičnom vlastnení. A tento priemer vlast-

ralizmus, pripomínajú

mnohí Súkenníci.

nosti sa preklápa k dobru alebo zlu, podľa

Na Kuciaka.

A liberáli sa dokonca rozpadávajú. Čo sú

víťazstva múdrosti alebo hlúposti, ktoré

V mene Hitlera a možno aj v mene svojho

tí liberáli také oplani, keď tak smútime za

následne vládnu v akejkoľvek spoločnosti.

boha, mnoho ľudí dokáže vysmiať svojho

vzťahmi z minulosti? Veď aj Panbožka ukri-

Preto dobro v človeku nikdy dlhodobo ne-

odporcu len preto, že vyznáva všeobecné

žovali za to, že hlásal znášanlivosť, opravil

osloví väčšinu spoločnosti, lebo väčšinovo

dobro alebo iné hodnoty už potvrdeného

staré poriadky a zaviedol Nový zákon. Za-

hlúpy človek nikdy nepripustí vo svojom

dobra. Čo je však všeobecné dobro? Život

ložený nie na bezohľadnom dodržiavaní

vedomí, že je aj vlastníkom hlúposti. Hr-

v bohatstve, bezplatné cestovanie, trinás-

tradícii, ale na láske k nemu, ako na láske

dosť dnešného človeka na svoju múdrosť

te dôchodky, exotické dovolenky, sloboda

k dobru - k Bohu. A na láske k blížnym, teda

však zanedlho prevýši umelá inteligencia,

tela, finančná nezávislosť, čistá rasa? Nie.

ku každému.

ktorá nás už teraz pozná lepšie ako náš

Je to statočnosť človeka zakorenená do ľudí

Nerúhaj sa Bohu, veď ty Pána Ježiša na-

posteľový partner. Dnešné ľudstvo v na-

v ich každodennom živote. Je to čisté sve-

zývaš liberálom, pohoršuje sa mnoho veria-

šom videní sveta je najrozmaznanejšia

domie pred sebou. V snahe o pochopenie

cich Súkenníkov. 		

generácia ľudstva, žijúca na klimaticky dlh,

aj potreby zla - pre uvedomenie si vlastne-

No hej, za dobou minulou smútia mnohí.

v neudržateľnom prepychu a konzume.

nia svojho zla v sebe - pre možnosť nasle-

Aj Blahu sklonní ľudia velebia dobu nedáv-

Dôsledkom tohto stavu nás dnes sprevá-

dujúcej snahy o dobro, pre svoje nasmero-

nu a porovnávajú ľudí nesúcich transpa-

dza neviditeľná večná spravodlivosť, ktorú

vanie na výsledné konanie dobra. 		

rent ,,Nech žije 1.máj“ s ľuďmi dneška, ktorí

vedci pomenovali Covid-19., počul som

manifestujú s heslom ,,Fico do basy“. Prvá

prorokovať skúseného Súkenníka, ktorý

Poriadna táranina, povie si

skupina sa v minulosti vraj tešila a radova-

vraj aj v Rusku už bol.

mnoho Súkenníkov.

la, a ta druhá dnes nenávidí. A radovať sa je

Statočný človek? Posledných siedmych

vraj vždy lepšie, ako nenávidieť.

No s Pánom Bohom, ďalší prorok!

statočných som videl vo filme, a aj ten film

Statočný človek však vždy vie, že treba

Kto sú však proroci sveta? Sú to filozofi

je už smiešny, pre dnešnú dobu naivne roz-

chrániť pravdu a spravodlivosť, nedajú sa

dejín a mudrci sveta, teda aj vedci. Ktorí by

právkový. Aký je to statočný človek? A aký

pravdychtiví Súkenníci.

povedali, že Covid-19 nie je boží trest, ale

význam má statočnosť? A čo je to vôbec sta-

Kde je však pravda, veď dnešná doba je

trest za ľudskú namyslenosť a hlúposť, čiže

točnosť? Mohla by to byť aj maturitná otáz-

novodobý Babylon. Dnes kedy už celý svet

trest za hriechy ľudstva, ktoré sa teraz na

ka pre mladých, no aj pre nás v už požeh-

rozpráva jednou rečou, myslenie každého

nás valia samé. A najviac sa bráni príroda,

nanom veku, lebo toto slovo už pre dnešnú

človeka je iné. Každý mysli, len na seba.

z ktorej si ľudia urobili svoje smetisko.

dobu nemá hodnotu. Môj ňaňko, tak som

Treba sa vrátiť na počiatok, vraví po starom

Čo mudruješ, veď ja na dvore nemám žiad-

v mladosti volal otca, sa modlil aj za to, aby

veriaci Súkenník.		

ne smetisko, urazene protestujú dotknutí

svoj život dožil čestne a dôstojne - niekedy

No-no, Počiatek? Ten tiež patrí do basy.

to nazval aj statočne - aby mu „nikto v sta-

Nie, ale k tomu počiatku kde na počiatku

robe nemusel riť utierať“. Keď mál dobru

bolo Slovo.... Ale, slovami už bolo poveda-

náladu, aj iné rady mi dával: „Syn môj, dávaj

né a napísané všetko, tak čo nové sa dá

si pozor na konský zadok a ženský predok.“

vymyslieť?

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

Súkenníci.
Nemáš, keď si svoj bordel vyviezol do
kríkov.			
Jozef Rekšák
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