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Občasník občanov Haliče vydáva Obecný úrad v Haliči
“Život je čakanie na to, kedy sa sny zmenia na skutočnosť .” Victor Hugo

Veľká noc - sviatky radosti
Vážení čitatelia!

vykúpil zo smrti večnej a moci
diabolskej? Naša odpoveď sa
Je marec a s ním spojené pôstne
stáva vyznaním, tak ako u Petra.
obdobie, za ktorým nasledujú
Ale ak naša odpoveď je len taká,
veľkonočné sviatky. To slávne
že Pána Ježiša máme len kvôli
ráno Vzkriesenia Pána Nášho
sviatkom a voľnu, či prázdninám,
Ježiša Krista.
tak On pre nás a našu záchranu
Pôstne obdobie je časom, kedy
neznamená vôbec nič.
si nanovo pripomíname udalosti
Pán Ježiš nás skrze našu osspäté s Ježišom Kristom, keď
obnú vieru v Neho, vyslobodsledujeme Jeho cestu utrpenia,
zuje z hriechov, a to Svojím
ktorá napokon vyvrcholí slávnym vykupiteľským dielom, keď sa
vzkriesením vo veľkonočné ráno. ponížil, zostúpil na túto zem,
Práve teraz , v tomto období, sa
zomrel za naše hriechy a víťazne
v nás odzrkadľuje naša osobná
– slávne vstal z mŕtvych. To je
viera. Za koho pokladáme Pána
naša viera, ktorá nás privádza
Ježiša? On sám nám dáva otázku: ešte viac ku Kristovi. Ježišovo
A vy za koho ma pokladáte? (L 9, dielo sa uskutočňuje Jeho
20a). Peter odpovedá: Za Krista, prítomnosťou a vzťahom. Ježiš
toho Božieho! (L 9, 20b). A u
Kristus sa s nami spája. Spája sa
Matúša vyznáva: Ty si Kristus,
s naším vnútorným človekom,
Syn Boha živého. (Mt 16, 16),
s našou dušou. Vytvára s nami
a u evanjelistu Marka jednojednotu a obdarúva nás vnútorne.
ducho odpovedá: Ty si Kristus
Naša duša tak prijíma ovocie
(Mk 8, 29b). takéto odpovede
Kristovho víťazstva a Kristus
nachádzame v Biblii. Ale dajme
prijíma na seba všetko naše zlo.
si, my, sami otázku. Za koho
Keď sa tak koná, potom aj popokladáme my Ježiša? Je to len
mocou nás Kristovo dielo rastie
Betlehemské dieťa, alebo len
mocou Božej milosti.
ten človek čo bol ukrižovaný
V minulom roku bolo 500.
na Golgote? Alebo je to náš
výročie reformácie. Bol to obSpasiteľ a Vykupiteľ, ktorý nás
rovský míľnik, kedy nás refor-

mácia upozorňuje na reálnosť
Božieho diela posvätenia. Toto
sa deje aj mocou Božieho Ducha,
ktorého si budeme pripomínať na
Svätodušné sviatky. A aj takouto
formou sa prejavuje moc Božej
milosti a lásky k nám nehodným
hriešnym ľuďom. A tak my sami,
naše okolie, všetci potrebujeme
živé svedectvo viery, pomocou ktorého budeme spoločne
prežívať sviatky Vzkrieseného
Pána.
Prajem Vám pokojné, požehnané
a radostné prežitie veľkonočných
sviatkov. Lebo Ježiš vstal z
mŕtvych.
Mgr. Dušan Chovanec
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Letný tábor opäť v Raji

Tak ako sa spieva v
pesničke Michala Davida Deti
raja, to isté si mohli povedať aj
deti z Haliče a blízkeho okolia,
ktoré sa zúčastnili turistického
tábora v Palcmanskej Maši. Na
chvíľu sa stali tiež deťmi raja ,ale
toho nášho ,slovenského.
Už po štvrtý rok zorganizovali Obec Halič a Klub slovenských turistov Sokol letný
turistický tábor pre deti z Haliče
a blízkeho okolia. Po druhý raz v
Slovenskom raji, v inej časti tohto
krásneho kraja, v čase od 10.7
až 14.7.2017. Aj keď nám prvý
deň počasie neprialo a deň bol
daždivý ani to nás neodradilo od
toho, aby sme si veselo v autobuse
spievali a tešili sa na pobyt .Takto
dobre naladení sme ani nezbadali
ako nám cesta rýchlo ubehla a už
sme vystupovali pred hotelom
Salamander v Palcmanskej Maši.
Po ubytovaní v krásnych izbách
s ešte krajším výhľadom sme sa
stretli v spoločenskej miestnosti,
kde nás všetkých privítal vedúci
tábora Paľko Jonáš a spoločne
sme sa predstavili a zoznámili.
Veď turisti nielen radi spoznávajú nové miesta, ale aj nadväzujú
ďalšie priateľstvá. Počasie nás

podvečer vzalo na milosť, obloha
sa rozjasnila a my sme si urobili
krátku prechádzku smer Dedinky,
popri priehrade, aby sme sa otestovali topánky a vlastnú kondíciu.
Druhý deň sme sa prebúdzali do
slnečného rána. Po raňajkách sme
sa obecným autobusom z Haliče
,ktorý šoféroval sám pán starosta
, odviezli do obce Stratená. Tu
sme prešli Stratenský kaňon a po
krátkej túre sme svoje kroky nasmerovali na Stratenskú pílu. Ako
sa hovorí turista mieni a počasie
mení. Našim úmyslom bolo prejsť
Malý a Veľký Zajf a tak prísť
na Geravy. No letný dážď opäť
hral proti nám a my sme vytiahli
aspoň vlastné, ochranné „zbrane“,
pršíplašte a čakali pod stromami či

sa počasie predsa umúdri. Menšia
skupinka sa rozhodla,že nebudú
čakať a vybrali sa pešo na Dedinky. No aj keď sa hovorí, že nie je
zlé počasie len zle oblečený turista predsa sme neriskovali a s tými
menšími deťmi sme sa odviezli
autobusom späť na priehradu. Ako
to už býva v lete zvykom slniečko
vyšlo po chvíli spoza mrakov a
aj sme trochu ľutovali, že sme
predsa neprečkali letnú prehánku.
Poniektoré deti mali ešte chuť
prejsť pár turistických kilometrov
.Rozdelili sme sa teda pri priehrade na dve skupinky. Prvá šla
do hotela a my ostatní sme vyšli
menším stúpaním na Geravy.
Nad hlavami sa nám vynímala
kedysi funkčná lanovka, ktorá sa
možno dočká zašlej slávy a znovu bude voziť turistov. Ale ako
nám povedali miestni obyvatelia
chýbajú financie na jej obnovu.
To už je však iný príbeh. Náš
pokračoval občerstvením na Geravách a po doporučení obsluhy,
ktorým smerom sa vybrať, naše
kroky putovali Havraňou dolinou.
Neznalí tejto trasy sme prešli viac
ako sme plánovali a tak cestou,
necestou sme prišli až na Biele
Vody a po asfaltke mierili do hotela. Vďaka aplikácii a krokomeru
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v mobile sme zistili, že sme prešli
spolu 22km. A to sme netušili, že
na druhý deň nás kroky opäť zavedú na Geravy. V stredu vďaka
priaznivej predpovedi počasie
sme sa rozhodli zdolať Zejmarsku
roklinu. Pešo sme prešli do obce
Biele Vody. Po zaplatení turistického mýta za vstup do tejto krásnej tiesňavy nás sprevádzal zvuk
zurčiaceho potoka. Netrvalo dlho
a objavili sa prvé stupačky takzvané feraty .Deti sme poučili o
tom, že musia byť opatrné a zodpovedné hlavne pri stúpaní po rebríkoch. S menšími zastaveniami
sme sledovali vodopády, výhľady
a všetko čo les ponúkal. Bol to
nezabudnuteľný zážitok hlavne
pre tých čo šli po rebríkoch prvý
raz a ešte dlho rozoberali svoje dojmy z výšok, ktoré museli
zdolať. Poniektorí sme také niečo
absolvovali pred dvomi rokmi z
Podleska roklinou Suchá Belá. A
keďže turista sa len tak nevzdáva,
prekoná aj sám seba, ako odmena
za odvahu prejsť rebríkmi bolo
tentokrát vozenie na koníkoch,
ktoré sa pásli priamo na Geravách. Tu sme sa zabavili celé
popoludnie ,občerstvili z vlastných aj iných zdrojov a spevom
zišli dole do doliny až k penziónu
Pastierňa, kde akoby už len na
nás čakalo detské ihrisko .Odtiaľ
znovu pešo po vlastných sme sa
už tešili na dobrú večeru. Tá však
dodala mnohým deťom energiu a
ešte do neskorých hodín dokázali
skákať na trampolíne, hrať futbal či sa len tak naháňať. A veru
dobrý vzduch priam lákal byť v
prírode, vonku. Ani sme sa nenazdali a prehupli sa do druhej polovici týždňa. Plniť plány sa nám
darilo a štvrtok sa niesol v znamení túry na Tomášovský výhľad.
Niektoré staršie deti mali námiet-

ky, že už nevládzu a nechcelo sa
im veľmi ísť a veru občas ich ti
mladší predčili v zdatnosti. Nakoniec neľutoval nikto. Autobusom sme sa odviezli do Čingova
a tu nás turistické tabule nasmerovali na ten správny chodník.
Asi po hodine stúpania sme prišli
do cieľa a mohli sme si pripísať
ďalšie krásne miesto do turistického denníka. Naše obavy z dažďa
sa našťastie nepotvrdili a tak sme
sa kochali krásnym výhľadom.
Keby bolo jasnejšie boli by sme
videli až Vysoké Tatry. Oblaky
nám v tom predsa trochu bránili,
ale aj tak sme si urobili krásne
spoločné foto zábery. Cesta späť
nám ubiehala akosi rýchlejšie a
stihli sme dokonca aj Spišské trhy
a ich atrakcie čo sa rátalo hlavne
deťom. Po návrate nás čakalo
vyhodnotenie celého týždňa a
rozlúčkový večer. Vedúci odovzdali diplomy a ceny za aktivity,
bodovanie izieb a rozprúdila sa
veselá tanečná zábava do neskorých večerných hodín.
V piatok po raňajkách sme sa
poďakovali príjemnému personálu hotela za ich trpezlivosť aj
starostlivosť, venovali posledné
pohľady krásnej prírode a zamávali na odchod. No ešte pred
príchodom do známeho kraja
sme sa zastavili v jaskyni Domica, ktorá očarila každého.
Pani sprievodkyňa na chvíľu aj
zhasla svetlo, aby sme si overili
či trafíme na koniec svojho nosa.
My sme sa však nezľakli a v
najväčšom priestore jaskyne sme
jej zaspievali pesničku Slovenské
mamičky. A s touto pesničkou na
perách sme sa vracali nielen do
náručia svojich mamičiek, ale
aj oteckov, ktorí už netrpezlivo
čakali na návrat detí z Raja.
Čo dodať na záver?.
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Len poďakovať všetkým, ktorí
sa zúčastnili tohto pobytu. Dospelým, teda vedúcim, pretože sa
rozhodli svoj voľný čas venovať
deťom a deťom zas za vzájomné
porozumenie a obohatenie svojimi názormi, veselosťou aby sme
na chvíľu spoločne tvorili jednu
turistickú rodinu. Poďakovanie
patrí všetkým ,ktorý prispeli
finančne, aby sa tábor uskutočnil.
KST Sokol Halič

Informácia o
detskom
turistickom tábore
KST Sokol Halič
v r. 2018
Ako každý rok, aj
tohto roku budeme
organizovať detský turistický tábor.
Tábor
sa
uskutoční
v dňoch 9. - 13. júla
2018 v autocampingu
Veľký dvor v Tajove.
Ubytovanie detí bude v
chatkách. Hygieni-cké
podmienky, strava a doprava sú zabezpečené.
Novinkou je, že tohto
roku poistenie detí od
nástup a výstupu detí
do a z autobusu v Haliči
zabezpečuje KST Sokol
Halič.
Podrobné
informácie
Vám podá pani Danka
Václavíková na Obecnom úrade v Haliči.
KST Sokol
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Zamyslenie sa... SPOMIENKY NA HALIČ
Moje srdce sa rozbúchalo v 1957
roku v skorých ranných hodinách
doma. V dome, ktorý stojí v srdci
malebnej dedinky Halič, v kruhu
celej rodiny ako najmladší a odrodil ma najstarší člen rodiny – starý
otec. V tom čase bol obvodným
lekárom.
Takto sa začal môj život pre mňa v
najkrajšej a najzaujímavejšej dedine, kde som sa naučil všetkému,
čo som potreboval pre život.
Pamätám si deň, keď
som prvýkrát nastúpil do materskej škôlky. Susedila s naším
domom, a tak to nebol pre mňa
cudzí svet. Pani Géciová bola
kuchárka, učiteľky pani Fábryová a Mojžišová, ostatné si už
nepamätám. Bol to svet vo svete,
nové hračky, nové tváre, nové
povinnosti a krásny bezstarostný
život. Vznikali tam priateľstvá na
celý život. Veľa času som trávil
na stĺpe našej brány a pozoroval
život na ulici. Pamätám si prašnú
cestu, ktorá viedla celou dedinou, videl som, keď ju asfaltovali.
Pamätám si, keď stavali kultúrny
dom.
Do pamäti sa mi vrývali
tváre ľudí, ktorí chodili do nášho
domu k lekárovi zo všetkých
okolitých obcí. Nepoznal som ich
všetkých po mene, ale vedel som,
ktorým autobusom prišli a odišli,
teda kde bývajú, kedy prídu, čo jedia a aké majú ťažkosti. To všetko
som počul a videl na stĺpe brány.
Bolo to úžasné panoptikum. Veď
poobede títo ľudia odchádzali autobusmi a bolo ich so žiakmi aj
niekoľko stoviek.
V novom kultúrnom dome

sa našlo miesto i na zriadenie
verejných kúpeľov. Tam sa chodili kúpať každú sobotu ľudia,
ktorí nemali vodovod. Také tajomné a čarovné chvíle som asi
nikdy nezažil. Ešte aj dnes cítim a vidím malé miestnosti a
chodbu naplnenú horúcou parou,
vane plné teplej krištáľovo čistej
vody, vôňou mydla a šampónov.
Ženy chodili v dlhých bielych
košeliach, vzájomne si natáčali
vlasy a chlapi popíjali pivo. My,
deti, sme behali po všetkých miestnostiach, nakúkali, tratili sa v
pare, smiali, kričali a naháňali sa.
Žiaľ, po čase z našej studne zaviedli vodu do škôlky a tiež k nám
domov. Vtedy sme sa už v sobotu
kúpali doma. V kútiku duše som
závidel tým, čo nemali kúpeľňu a
chodil do verejného kúpeľa.
Mal som aj povinnosti.
Chodil som nakupovať. Mliekáreň
bola na terajšom námestíčku
smerom na Jarčisko pri kine.
Predávala tam pani Ivanová. Z
obrovského hrnca plného mlieka
ho nameriavala odmerkami do
kantičiek, ktoré sme nosili so sebou. Jej manžel, pán Ivan, pracoval v hydinárni v Tomášovciach
a údajne vytvoril nádhernú a
neopakovateľnú chuť hydinovej
tlačenky! Jedného času pani Ivanová ochorela na hlasivky a mnoho rokov už len šeptala. Takú som
si ju pamätal. Haličský chlebík
sme jedávali len málokedy, lebo
ho v Haliči nepredávali. Bol taký
dobrý, že sme si ho asi nezaslúžili.
Vedúci pekárne bol pán Rajprich
– volali sme ich do Pekárov. Bol
prísny. Za mojich čias v mäsiarni
kraľoval pán Korim s manželkou
z Lučenca. Pán Sterlicht už býval

v Lučenci a pracoval v mäsiarni
na hlavnej ulici pri obuve.
A prišla škola. Na šťastie
som ju mal z druhej strany
záhrady. Preskočil som plot a bol
zase starší. V škole bolo vždy
živo a mnoho žiakov. Pripomína
mi školu z Harry Pottera. Bol
tam mišung žiakov, pováh, nárečí
a zvykov. Však nás chodilo aj
cez 750 a na dve smeny. V prvej
triede ma učil pán učiteľ Králik.
Bol tuhý fajčiar a hocikedy vyšiel
na chodbu, oprel nohu o policu
na topánky a fajčil Bystrice. Bol
najtrpezlivejší človek na svete.
Veď my sme hrali futbal aj pod
lavicami. Keď sme robili veľký
randál, častejšie pofajčieval. Ale
naučil nás všetko. Na poslednej
strane šlabikára bol nakreslený
nádherný kombajn. Keď sme
došli k nemu, začali sa prvé prázdniny môjho života, vedel som
čítať, písať aj počtovať. Bol som
pripravený do života. Málokto
si uvedomuje, že prvá trieda
je najdôležitejšia na svete a dá
všetko, čo potrebujeme. V ostatných ročníkoch je už len vata. Vedeli by ste čítať, keby ste nechodili do prvého ročníka?
Po prvom ročníku sa
nás ujala najlepšia teta na svete, najlepšia učiteľka môjho
života, pani Jalovecká. Krásnou
slovenčinou nás vtiahla do víru
múdrosti, láske k vlasti, poézii,...
Ešte i dnes, keď si na ňu spomeniem, sa mi tisnú slzy do očí.
Ako
pribúdali
roky,
rozširovalo sa nám pole zábav.
Lozili sme po neprebádanom lese
okolo zámku, rybníka a tuhárske-
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ho potoka. Plávanie, člnkovanie, prepáčte, ak si vás nepamätám,
chytanie rýb a rakov patrilo k teraz mám viac ako 60 rokov.
celodennej zábave. Aby sme
nemuseli chodiť domov kvôli
Peter Leško
hladu, jedli sme pánbožkov chlebík, raky, šťavu a iné dobroty, čo
pokračovanie článku v
poskytla príroda. V okolí zámku
ďalšom vydaní HZ
ma najviac fascinovali rôzne otvory v zemi a nikdy neprebádané
obrovské nádrže – septiky pri
rybníku, kde ústila kanalizácia zo
zámku.

stovky obdivateľov a fanúšikov.
Veľmi známym sa stal vďaka
až ústkoslivej pozornosti, ktorú
venuje detailom. Ich až minuciozne prevedenie je Julovou obchodnou značkou. Medzi Julove
obľúbené materiály patrí samozrejme damascénska oceľ, mosadz,
kosť, striebro.

A zrazu, v jeden večer, sa
rozsvietila lampa na ceste medzi
krčmou a obchodom. Mnoho
ľudí večer vyšlo na ulicu, snažili
sa čítať noviny a diskutovali o
tom, či bude osvetlená celá obec.
A, stalo sa! Pomaly, ale isto svietilo svetlo na každej ulici. Potom pribudol rozhlas a v ňom
pesničky, hlásenia.

Výstavy a ocenenia:
Hefaiston, hrad Helfštýn, Česká
republika
1995 - cena za náročnosť spracovania a jednoduchosť formy pri
využití damascénskej oceli
1996 - cena za Nôž
1998 - cena za Nože
2007 - cena za dielo “2 damascénske nože”
2008 - cena za dielo “2 damaškové
zdobené nože”
2012 - cena za “Súbor nožov” v
kategórii zbrane
2015 - 1.cena za vystavené práce
v Zvláštnej kategórii
Tour de force, Museé de la Ville
de Rouen, Francúzsko 2002
Swiss Knife Show, Bern 1990
Medinárodní výstava nožů Brno
Super, Brno, Česká republika
2003 - víťaz kategórie Design
roku
2005 - víťaz kategórie Design
roku
2007 - cena Nejlepší design 2007
2009 - cena Nejlepší miniatura

Július Mojžiš

Neďaleko nás býval pán
Róth, lekárnik, ktorý mal auto.
Myslím, že to bol Renault. V
garáži, ktorá mala neopísateľnú
vôňu a atmosféru, som zvykol
stáť a čítať nápisy na krásnych
farebných škatuliach – Shell,
Castrol a ohmatávať rôzne tuby s
vazelínou. Nebolo to jediné auto
v Haliči. Druhé mal pán Csengel a tretie pán Labún. Potom
pribudlo auto Simca Aronde u
pána Urikoviča, ktorý býval ďalej
od nás, bližšie ku Turekovcom.
Na takom istom aute tam chodil i
herec pán Ctibor Filčík, ktorý bol
s ním v príbuzenskom vzťahu.
Postúpil som do druhého stupňa.
Nezabudnuteľní sú moji učitelia,
pani Antalová z Maškovej,
Kanátová z Lupoče, Štofková z
Lučenca, pán Vraniak, Gubiš, Jalovecký, Šofár, Matušek, Beracko,
Garaj, Erdélyová, Kondrlíková
a krásna Majgútová. Ostatní,

Narodený v Haliči, v roku 1951,
absolvent Strednej umeleckopriemyselnej školy pre spracovanie kovov v Kremnici, odbor
plošné a plastické rytie kovov
a umelecký kováč - zámočník.
Pracoval ako grafik a dizajnér v
Závodoch ťažkého strojárstva,
neskôr ako konzervátor v Novohradskom múzeu Lučenec, od
roku 1987 pôsobí na voľnej nohe
- umelecký kováč, grafik, rytec a
nožiar.
Ovplyvnený
medzinárodným stretnutím umeleckých
kováčov Hefaiston, poriadaným
každoročne
Vlastivedným
múzeom v Přerově od roku 1982,
začal hneď začiatkom 90.rokov
pracovať s tzv. nepravou damascénskou oceľou a vyrábať z nej
rôzne druhy nožov. Jeho diela
si vďaka použitému materiálu,
vysokej kvality a výtvarnému
spracovaniu okamžite získali

Július Mojžiš je členom Slovenskej asociácie nožiarov.

článok prevzatý od
Radnica Lučenec - Mestské
múzeum Lučenec
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Zmena v poslaneckých laviciach - daň doby ?

Pre pracovnú zaneprázdnenosť
sa dňa 25.01.2018, listom k
rukám pána starostu vzdal svojho poslaneckého mandátu
Ing. Ján Neupauer. Je to už štvrtá
zmena na mieste poslanca obecného zastupiteľstva v tomto
volebnom období. Neustále
zmeny a s tým súvisiaci presun
kompetencií iste neprospieva
k stabilite a koncepčnej práci
nášho obecného parlamentu.
Žijeme dnes v zvláštnej hektickej
dobe, kde slovné spojenie “sociálne istoty” de facto neexistuje. Je preto pochopiteľné, že

dnes, viac ako inokedy vstupuje
do popredia rodina a najmä práca. Práca, ktorá nás živí a dáva
nám aký taký pocit istoty. Nám
nezostáva iné, ako akceptovať
jeho rozhodnutie, poďakovať sa
za odvedenú prácu a zaželať veľa
šťastia a úspechov v osobnom i
pracovnom živote.
Uvoľnené miesto poslanca obecného zastupiteľstva prislúcha
podľa poradia dosiahnutého vo
voľbách v roku 2014 Ing. Jánovi
Hikkerovi. Pán Hikker miesto poslanca prijal a dňa 01.02.2018
zložil zákonom predpísaný po-

slanecký sľub. Prajeme mu v
novej pozícií veľa úspechov a
správnych rozhodnutí.
Čas je neúnavný šprintér, štyri
roky prešli ako voda a pomaly sa
blížia jesenné voľby do orgánov
miestnych samospráv. Začína sa
polemika, kto ? s kým ? bude ?
nebude ? Uvidíme ! Máme tu
predsa tú demokraciu a tak je na
každom z nás ako sa rozhodne.
Kandidovať, či nekandidovať?
Treba to zvážiť a správne sa
rozhodnúť.
J. Linhart

Komunitný plán sociálnych služieb obce Halič
Obec Halič v tomto čase pracuje na novelizácii Komunitného
plánu sociálnych služieb. Komunitný plán SS patrí medzi
najdôležitejšie dokumenty obce.
Je to dokument, podľa ktorého
sa obec bude v budúcnosti riadiť
pri poskytovaní a rozvíjaní sociálnych služieb. Netreba snáď
pripomínať, že sociálne služby
sa dotýkajú každého z nás. Pojem „sociálne služby“ sa totiž

nesprávne často spája najmä so
skupinou vekovo starších, alebo
hmotne či sociálne slabšie vybavených osôb, avšak cieľovou
skupinou sociálnych služieb sú
absolútne všetci obyvatelia – i
čakatelia na tieto služby, a to bez
ohľadu na vek, pohlavie, ekonomickú aktivitu, sociálne zázemie či akékoľvek iné faktory. Z
tohto dôvodu obec pripravila pre
občanov dotazník o sociálnych

službách, ktorý je prílohou týchto Haličských zvestí. Vyplnením
dotazníka obyvatelia umožnia
formovať sociálne služby „na
mieru“ potrebám cieľových
skupín a prispejú k vyššej miere
spokojnosti všetkých súčasných,
ale aj budúcich prijímateľov týchto služieb.
				
M.Veselovská

PPZ jubiluje
V týchto dňoch sme si pripomenuli 90. výročie založenia
Podporného
pohrebného
združenia na Slovensku
– ústredie Betliar. Jeho
predchodca vznikol v našej
obci pod názvom Haličský
pohrebný spolok už oveľa
skôr. Podľa hodnoverných
historických prameňov už
v roku 1871 (PhDr. Jozef

Drenko – Halič, str. 120)
Súčasťou
združenia
s
dnešným názvom sme sa
oficiálne stali od 1.10.1934 –
ODBOČKA PPZ v Haliči č.76.
Je potešiteľné, že sa tento
humánny spolok, ktorý mal
a má pomôcť zabezpečiť
slušný a dôstojný pohreb
zosnulého člena zachoval
dodnes. Byť jeho členom

naši občania vždy považovali
akosi za samozrejmosť
a istú prestíž. O činnosti
súčasného združenia sa
mohli naši členovia a sympatizanti dozvedieť viac na
výročnej členskej schôdzi,
ktorá sa konala 4. marca.
Mrzí nás však nízka účasť
pri počte fyzických členov
358 a 373 príspevkových
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členov.
Členmi nášho združenia sa
môže stať každý občan vo
veku 18 až 55 rokov života.
Ročný príspevok činí 15 eur.
Výška finančnej pomoci sa
odvíja od dĺžky členstva a
môže dosiahnuť až výšku
420 eur. Pri zvýšenej sadzbe
násobku členských príspevkov sa úmerne zvyšuje
aj podpora pozostalým.
Naše rady opustilo v roku
2017 sedem členov a tak je
potrebné postarať sa aj o
rast našej členskej základne.
Máte teda možnosť stať sa
jeho členom a pomôcť tak v
ťažkej chvíli sebe i svojim
najbližším.
Podrobné informácie
Vám rada poskytne naša
pokladníčka pani Kurčíková,
alebo
ktorákoľvek
iná
členka výboru.

Starká Ága

„Keď pôjdeme zo salaša, prvá
ovca lepšia – naša.
Ej, hotuj ba a kotol mäsa, hej, najeme sa mäsa, najeme sa ...“
Túto ľudovú pesničku si naša
starká Agnesa Mojžišová, často
spieva posledných pár rokov. V
tomto roku, 31. januára, oslávila
100 rokov. Narodila sa na konci
prvej svetovej vojny, v druhej
svetovej vojne jej zabili prvého
Za výbor manžela. Nie na fronte. Doma.
L. Linhartová Zlodeji koní, ktorí prezlečení do
vojenských uniforiem vykrádali
hospodárske usadlosti. Zostala
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sama s ročnou dcérou. Vydala sa
druhýkrát. Vychovala tri deti.
Ako si pamätám, vždy niečo
robila. V záhrade, okolo domu, v
kuchyni. Varila, vypekala torty.
Nie obyčajné. V tvare podkovy,
srdca, ozdobené čipkami z masla. Vyšívala, háčkovala, robila
rohožky... V posledných rokoch,
keď sa kvôli zlomenine nohy jej
pohyblivosť obmedzila, trávila
čas záujmom o dianie v blízkom
okolí a modlitbami. S blížiacim
sa okrúhlym jubileom sa jej komunikácia so svetom obmedzovala na pesničky, modlitby a
prekvapivé spomienky, či otázky.
Čas sa nedá zastaviť otočiť ani
oklamať. Oslávili sme narodeniny
v rodinnom kruhu. Osobnej jej zagratuloval aj starosta obce Halič,
Juraj Machava. Prijala aj gratulácie poštou. Potešili ju všetky gratulácie, kvety, torty a všetci, ktorí
jej popriali dobré zdravie a prejavili úctu k jej úctyhodnému veku
a neľahkému životu, naplnenému
usilovnou prácou. Ďakujeme!
Rodina Erdélyiová a Mojžišová

Dobrý deň Vážení Haličania a občania z okolitých obcí!
Dovoľte mi touto formou Vám vyjadriť moju vďačnosť všetkým učiteľom MŠ a ZŠ (ZDŠ) v Haliči,
všetkým spolužiakom, priateľom a spoluobčanom Haliče, vrátane tých, ktorí už dnes medzi nami nie
sú, pri príležitosti mojej nedávnej habilitácie na Stavebnej fakulte, Technickej univerzity v Košiciach, po
ktorej mi bol udelený titul docent. Za tento významný životný úspech v podobe získania vedecko-pedagogického titulu docent vďačím samozrejme všetkým tým, ktorí mi boli nápomocní počas môjho trvalého
pobytu v Haliči, najmä učiteľom a spolužiakom, vďaka ktorým som získal výborný základ pre moje
ďalšie napredovanie životom po profesionálnej stránke. S veľkou vďačnosťou, pokorou a láskou si na
Vás všetkých úprimne a s úctou spomínam. Do Haliče sa vždy veľmi rád vraciam a dnes - tak nádherne
opravený haličský zámok a obec Vám úprimne závidím. Haličský zámok v súčasnosti môže Haličanom
závidieť nie len celé Slovensko, ale aj okolité stredo-európske štáty. Opravený zámok opätovne získal
svoje významné postavenie v Novohrade, ktoré zastával aj v minulosti. Ešte raz sa chcem Vám všetkým
úprimne poďakovať a do ďalšieho života Vám popriať veľa šťastia, zdravia, úspechov a rodinnej pohody.
Váš bývalý spoluobčan-Haličan – Julo Strigáč – dnes doc. Ing. Július Strigáč, PhD. – Trenčín
V roku pána 2018 – stého výročia vzniku Československej republiky
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Výpis z evidencie obyvateľov

Prihlásení: 11
Odhlásení: 7
Počet uzavretých sobášov: 3
Narodili sa: Barbara, Damián, Adela, Miriam, Alena, Oliver
Úmrtia: Zuzana Oláhová, Karol Padúch, Eva Svoradová, Mária Rajprichová, Dušan Švihla
Počet trvalo prihlásených obyvateľov obce Halič k 15.3.2018 je 1658.

Zrkadlo práce poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenia z 1. riadneho
zasadnutia OZ, konaného
dňa 01.02.2018
Uznesenie č. 59/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie – starosta určil za zapisovateľku
zo zasadnutia OZ Ing. Editu
Hujovú, pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného
zastupiteľstva v Haliči
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie programu,
neprítomní Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 60/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A/berie na vedomie - starosta určil za overovateľov
zápisnice Mgr. Pročka a Mgr.
Gálovú
B/schvaľuje
1. Člena návrhovej komisie
Mgr. Pročka
Hlasovanie: 6 za, neprítomní
Mgr. Švihlová, Žigo

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 61/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

Uznesenie č. 64/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje VZN č. 1/2018,
ktorým sa ruší VZN Obce
Halič č. 1/2010 – zásady hospodárenia s majetkom obce.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní:
Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 62/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo
žiada doplniť plán kontrolnej činnosti o účasť hlavnej
kontrolórky na zasadaní
OZ. Hlasovanie: 4 za – Mgr.
Pročko, Mgr. Gálová, JUDr.
Přibyl, Beňovská; 3 sa zdržali:
Linhart, Mgr. Kokavec, Hikker, neprítomní: Mgr. Švihlová,
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 63/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje predložený plán
kontrolnej činnosti na rok
2018 doplnený o účasť
hlavnej kontrolórky na zasadaní OZ.
Hlasovanie: 6 za, zdržal sa
Linhart, neprítomní: Mgr.
Švihlová, Žigo

Uznesenie č. 65/2018 zo
dňa 01.02.2018
A/ Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje pripomienky poslanca a hlavnej kontrolórky
k navrhnutým Zásadám hospodárenia a nakladania s
majetkom obce
B/ Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje upravené Zásady
hospodárenia a nakladania s
majetkom obce. Hlasovanie: 7
za, neprítomní Mgr. Švihlová,
Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 66/2018 zo
dňa 01.02.2018
A/ Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje vznesené pri-
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pomienky k predloženého
návrhu VZN č. 2/2018
B/ Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje opravené VZN č.
2/2018 – podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu
obce
Hlasovanie: 7 za, neprítomní:
Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. 67/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie z
komisie kultúry.
Uznesenie č. 68/2018 zo
dňa 01.02.2018
OZ volí predsedov komisií –
stavebnej Ing. Ján Hikker a
komisie životného prostredia
– Mgr. Jozef Pročko. Hlasovanie: 7 za, neprítomní: Mgr.
Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 69/2018 zo
dňa 01.02.2018

Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie
výsledky inventarizácie k
31.12.2017
b/ schvaľuje návrh na
vyradenie majetku v dôsledku
zmarenej investície – PD
rekonštrukcie telocvične
ZŠsMŠ Halič v hodnote 6
634,25 € a PD rekonštrukcie
KD v hodnote 2 676,00 €.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní:
Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 70/2018 zo
dňa 01.02.2018
OZ schvaľuje bezodplatný
prevod majetku – stavba
Telocvičňa so súpisným číslom
387 na pozemku registra C
KN s parcelným číslom 452/5,
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 934 m2, vedená
na LV č. 650, k.ú. Halič,
obec Halič, okres Lučenec
do Správy základnej školy
Halič, Družstevná 11, 985 11
Halič. Právny vzťah k parcele
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na ktorej leží stavba so súp.
č. 387 je evidovaný na liste
vlastníctva č. 1214.
Hlasovanie: 7 za, neprítomní:
Mgr. Švihlová, Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 71/2018 zo
dňa 01.02.2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby Pavel Adamík, nar.
05.04.1952, bytom Halič,
Ul.mieru 505/61A bol zvolený
za prísediaceho na volebné
obdobie rokov 2018-2022.
Hlasovanie: 5 za, zdržal sa
JUDr. Přibyl, Mgr. Pročko,
neprítomní: Mgr. Švihlová,
Žigo
Uznesenie bolo prijaté.
V Haliči, dňa 01.02.2018
Zapísala: Ing. Hujová
Overovatelia: Mgr. Pročko
Mgr. Gálová
Mandátna komisia: Mgr.
Pročko

OZNAM

Juraj Machava
starosta obce

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Haliči usporiada zaujímavú besedu s hercom a režisérom
p. Ľubomírom Paulovičom dňa 25. mája 2018 o 16.00 hod. v malej sále kultúrneho domu v Haliči.

Karnevalová veselica
Tak, ako každý rok, aj tento sme
fašiangové obdobie zakončili s
našimi najmenšími karnevalovou
veselicou. Hoci v tomto období
zaúradovala chrípka, detí bolo
napriek tomu neúrekom. Masky
boli originálne, a preto bola každá
ocenená sladkou maškrtou. Karnevalovú veselicu si užili aj rodičia,
ktorí sa na malú chvíľku premenili
na maliarske plátna ich ratolestí, a
tak sa aj oni stali súčasťou našej
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,,karnevalovej chásky“. Spolu
sme sa zabavili, zatancovali si,
zasúťažili a pochutnali na sladkých lekvárových pampúšikoch,
ktoré nám s láskou pripravili
ženy z Denného centra pre seniorov v Haliči. Tak sme spolu za
fašiangovým veselením napísali
pomyselnú bodku. Veríme však,
že sa o rok na podobnej veselici
znovu zídeme a oslávime toto
bláznivé obdobie spoločne.
Z.Svoreňová

Pochovávanie basy – príbeh tombolového autíčka
Tohoročné pochovávanie basy
- hlavne sprievod masiek, bol
poznačený nízkou účasťou
kvôli daždivému počasiu a
chorobám. Na poslednú chvíľu
nám účasť v programe zrušili
aj viacerí účinkujúci. Po vystúpeniach a samotnom pochovaní basy hudobno-speváckou
skupinou Haličan nasledovalo
žrebovane tomboly, do ktorej
prispeli miestni podnikatelia,
ako aj členovia jednotlivých
komisií. Medzi výhrami bolo aj
malé zelené autíčko-formula. O
túto výhru sa zaujímali 4 malí
chlapci, ktorí ju neustále obzerali a prosili rodičov a starých
rodičov, aby nakúpili čo najviac
tombolových lístkov. Nič iné
ich vlastne nezaujímalo, ani
pampúšiky s výhrou vo vnútri,
ani program, ani diskotéka.
Najviac si túto cenu želal
vyhrať malý Filipko. Neustále
nás upozorňoval, že on má
kúpených veľa tombolových
lístkov, takže to autíčko musí
byť jeho. Prišla dlhoočakávaná
chvíľa - žrebovanie ceny s
autíčkom. Chlapci sa už nevedeli dočkať! Správny tombo-

lový lístok mal však starosta
obec Lehôtka – pán Laššan.
Hneď, ako si vyzdvihol výhru zelené autíčko, zavolal si Filipka
a cenu malému nedočkavcovi
venoval. Chlapček bol nevýslovne rád, očká mu žiarili
šťastím. Bolo to krásne gesto,

za čo sme pánovi Laššanovi
všetci vďační. Basa bola pochovaná i zelené autíčko našlo
svojho majiteľa.
R.Padúchová

Aktuality zo ZŠ z MŠ
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Dieťa a hra

Predprimárne obdobie je charakteristické významnými zmenami v rôznych oblastiach
predškolského dieťaťa: telesnom, sociálnom, emočnom, kognitívnom vývoji, vývoji reči a
vývoji komunikačných schopností. Predprimárne obdobie je
obdobím zlatého veku hry, pretože
je to práve hrová činnosť, v ktorej
sa aktivita detí predovšetkým prejavuje.
Aj my sa v škôlke „ hráme“. Za
pomoci hry vieme diagnostikovať
dieťa, určiť jeho prejavy správania, jeho intelekt. Deťom
ponúkame
hry
námetové,
konštruktívne, spoločenské, pohybové. Hry obmieňame podľa
danej témy alebo ročného obdobia.
Hru obohacujeme edukačnými aktivitami, pohybovými činnosťami
a pobytom detí vonku. Deti majú
najradšej dramatizácie rozprávok,
kde po vypočutí prečítanej rozprávky si ju zahrajú. Majú tiež
radi pohybové a súťaživé hry,
kde si môžu zmerať svoje sily a
šikovnosť. Menej obľúbené je v
dnešnej dobe kreslenie a grafomotorika.
Hra v predškolskom veku je
samá zvedavosť. Aj naše deti
sú zvedavé, čo si pre nich ich
pani učiteľky pripravia. Okrem
bežných dní v materskej škôlke
máme aj dni pestré, na ktoré sa
deti veľmi tešia. Sú to akcie našej
škôlky, s ktorými robíme deň v
škôlke zaujímavejší. Sú to akcie:
„Jablčkový deň, Halloweensky
deň, Mikuláš, Na Luciu, posedenie pri jedličke, karneval, vítanie jari, sviatky Veľkej Noci, Deň
matiek, akcia s názvom Pomáhať
a chrániť, deň detí a nepochybne

výlet, či rôzne kultúrne podujatia,
divadielka pre deti.
Hrou
môžeme
v
deťoch
prirodzeným spôsobom rozvíjať
také vlastnosti, ako sú sebaovládanie, schopnosť dodržiavať pravidlá, čestnosť, pravdovravnosť,
umenie podriaďovať sa i viesť,
spolupracovať a nadväzovať
priateľské styky, správať sa
skromne, nevyvyšovať sa nad ostatnými.
Následne učenie sa rodí v hre.
Dieťa sa hrá a súčasne sa pri tejto
činnosti učí. Od kvality hier závisí, aké budú mať poznatky pred

vstupom do školy.
Pri hre majú vaše deti prirodzenú
podporu a vedenie nás pani
učiteliek, pripravujeme im vhodné edukačné prostredie a hlavne
sa im venujeme, darujeme im
svoj čas, keď sa hrajú. Hru
zveľaďujeme, zdokonaľujeme,
obohacujeme a rozvíjame.
Deti sú tvorcami súčasného i
budúceho. V tom spočíva čaro a
pôvab hry.
Silvia Chebeňová

Prevencia zraku v materskej škole

V našej materskej škole sme sa
zapojili do projektu Zdravé oči už
v škôlke .
Ide o program s celoslovenským pokrytím zameraný na
preventívne merania zraku v
materských školách. Skríningové
merania zrakových parametrov
sa robia deťom od 3 do 6 rokov bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou
mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové
poruchy zraku. Pretože rodičia
často nedokážu u svojich detí
rozpoznať začínajúce sa zrakové
problémy, nevedia o tom, že majú

predispozície na rozvoj rôznych
porúch zraku, ktoré časom môžu
ich život výrazne negatívne
ovplyvniť. Pritom práve včasné
diagnostikovanie týchto porúch je
pre ich korekciu či úplné vyliečenie
kľúčové a práve preto sa aj naša
materská škola rozhodla zapojiť
do tohto projektu.
Vďaka tomuto projektu sme mohli
upozorniť niektorých rodičov,
že sa u ich detí začali objavovať
poruchy zraku.
kolektív MŠ
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Nový fenomén doby
Spolu s prenikaním internetu
a telefónov medzi nielen čoraz
mladšie deti, ale aj dospelých,
narastá v posledných rokoch nový
fenomén doby, ktorý nazývame
kyberšikanovanie. Najčastejšie
sa prejavuje u ľudí prostredníctvom urážok, zosmiešňovania a
ohovárania cez sociálne siete, blogy, maily a sms-ky.
Kyberšikanovanie je negatívnym
javom v našej spoločnosti a môže
sa vyskytnúť aj v škole. Rozhodli sme sa vykonať prevenciu
kyberšikanovania v súčinnosti s
pedagogickou asistentkou Mgr.
Jankou Gašparovski aj na našej
škole u žiakov 5.A triedy spolu s
triednou učiteľkou PhDr. Ľubicou
Markovou. Na úvod sme si pripravili pre žiakov preventívnu
aktivitu ,,Akú sms som dostal“.
Úlohou žiakov bolo napísať jednu sms na lístoček buď pozitínu,
alebo negatívnu. Sms, ktorou by
chceli niekoho potešiť a naopak
sms, ktorou by chceli niekomu
ublížiť. Predmetom sms bolo
len oblečenie detí. Potom viacerí dobrovoľníci mali možnosť
vylosovať si jednu sms, prečítať
si ju a zahrať. Ako by sa dieťa
správalo a cítilo, keby takú sms
naozaj dostalo. Potom sme s ostatnými rozoberali, čo si všimli,
akú mimiku, gesto. Čo prezrádza
reč očí, tváre, rúk. Aktivita bola
zameranú
na predchádzanie
kyberšikanovania a uvedomenia si, že zlou sms správou môžu
druhému ublížiť, na základe hrania rolí vcítiť sa ,,do kože“ toho
druhého, keď mu príde negatívna
sms. Po úvodnej aktivite nasledovala prednáška spojená s
besedou pomocou poučných

videí. Žiaci sa zapájali a snažili
sa odpovedať na otázky, ktoré
sme si pre nich pripravili. Cieľom
bolo
predchádzanie,
eliminovanie tohto negatívneho javu
na škole a oboznámenie žiakov
s pojmom, druhmi, následkami
a ako môžu chrániť seba a svojich spolužiakov a kde vyhľadať
pomoc, ak by sa niečo také u
nich vyskytlo. Po prednáške sme
žiakov rozdelili do skupín, kde
z pripravených materiálov mali
možnosť vytvoriť plagát na danú
problematiku. Tieto plagáty budú
slúžiť ako prezenčné materiály
pre spolužiakov danej školy.
Záverom bola spätná väzba o
tom, či sa im prevencia páčila a

formou preventívnej aktivity
,,Klbko“ upovedomiť žiakov o
tom, že každý z nás je iný a predsa niečím jedinečný, a že majú
držať spolu, pomáhať si, cítiť
sa v triede príjemne spolu, lebo
sú jeden kolektív. Ukončili sme
hodinu slovami: ,,Nešikanuj a
nedovoľ byť šikanovaný, lebo
akýkoľvek druh šikanovania
je trestný a sme škola, kde
sa šikanovanie netoleruje v
žiadnych podobách!“
Mgr. Jana Chamuľová
(sociálna pedagogička)

Aktuality zo ZŠ z MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU V HALIČI VÁS POZÝVA
NA ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA, KTORÝ SA BUDE KONAŤ V DŇOCH
5. - 6. APRÍĽA v PRIESTOROCH ZŠ s MŠ v HALIČI.

POĎTE S NAMI DEJINAMI – KONCERT SZUŠ

Dňa 15.2.2018 sa sála Domu
Kultúry v Lučenci preniesla v
čase. Spolu s dievčatami našej
doby sme sa preniesli pomocou
zázračných dvier do jednotlivých
období našich dejín. Diváci sa
mali možnosť na podklade tónov

hudby, spevu, tancov preniesť do
minulosti. V úvode prebehlo aj
vyhodnotenie celoslovenských
a medzinárodných výtvarných
súťaží. Krásne prvé miesto v
celosvetovej súťaži v Bardejove
s témou “Folklórne trádície”,

kde sa zúčastnilo 24. ZUŠ,
obsadila Lenka Fajčíková 1.A
navštevujúca VO SZUŠ na našej
škole. Žiaci navštevujúci TO
SZUŠ na našej škole a spevokol
našej školy prispeli svojím talentom do tohto krásneho koncertu.
Svojím ľudovým pásmom plným
piesní, tancov, detských hier, ale
aj tanečnou choreografiou: „Len
bez ženy“ a „Pomádou“ roztlieskali a rozospievali všetkých
prítomných divákov koncertu. V
úvode prebehlo aj vyhodnotenie
celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží.
Mgr. Anna Lukáčová DiS.art,
Mgr. Katarína Gálová DiS.art,
Mgr. Izabela Najpaverová

Súkromná základná umelecká škola Opatová
elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Halič
Blížia sa nám ďalšie krásne
sviatky v roku a s nimi spojený
príchod jari. Jar nám prináša
množstvo nových zážitkov. Pre
nás žiakov a pani učiteľky SZUŠ
v Haliči prináša nové zážitky v
podobe súťaží, podujatí, výstav
či prestavení. Zastavme sa na
chvíľu a zaspomínajme si na
podujatia, ktoré nám priniesla
zima.
1.12.2017 žiaci
navštevujúci literárno – dramatický a tanečný odbor SZUŠ
pôsobiacej na našej škole v
Haliči, rozbehli svoju púť
vianočných koncertov. Svojim
vianočným pásmom: „Vinšujeme

Vám......”, priniesli radosť z
najkrajších sviatkov v roku a
z narodenia Ježiška všetkým
prítomným divákom nádvoria
soľného úradu v Haliči.
2.12.2017 zneli tóny
tradičných vianočných kolied a
vinšov na „Maloveskom Advente“ v obci Malá Ves.
8.12.2017 žiaci svojím
vianočným pásmom: „Vinšujeme
Vám......“ priniesli radosť a
potešenie z prichádzajúcich
vianočných sviatkov i prítomným divákom v Opatovej na ich
tradičnej „Opatovskej vianočnej
veselici“
9. december 2017

patril rozdávaniu. Rozdávaniu predvianočnej pohody,
lásky, spokojnosti. Aj naši žiaci
tanečného a literárno – dramatického odboru SZUŠ sa
pričinili o túto pohodu a radosť z
prichádzajúcich sviatkov. Svojim pásmom zvykov a tradícii:
„ Vinšujeme Vám...,“ potešili
obyvateľov v DSS Libertas a
dennom stacionári Alžbetka.
22. december bol vyvrcholením našich koncertov.
Všetkým obyvateľom a nielen
obyvateľom obce Halič, rodičom,
starým rodičom a všetkým
našim priaznivcom sme odovzdali darček v podobe veľkého
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“Vianočného koncertu” plného
zvykov a tradícii našich predkov. V našom pásme nás na
akordeóne sprevádzal pán Budáč
a naše pozvanie prijal aj pán Pupala, ktorý nám hral na fujare.
V piatok 2.2.2018 sa
na našej škole uskutočnil prvý
ročník exkluzívnej šou - na
začiatok v štýle Pomáda. Naši
žiaci boli súčasťou tejto párty.
Svojím muzikálovým pásmom
“Pomáda”, roztlieskali a roztancovali celé prítomné publikum.
FAŠIANGY, TURÍCE,
VEĽKÁ NOC PRÍDE, KTO
NEMÁ KOŽUCHA ZIMA
MU BUDE........Nielen tóny
tejto známej fašiangovej piesne
sa niesli 9.2.2018 po každej
ulici v našej krásnej Haliči. V
každom dome i pohostinstve

nás srdečne privítali a sladkú
výslužku prichystali. Naše
putovanie v Kultúrnom dome
v Haliči skončilo a tam už na
všetkých prítomných divákov
naše vystúpenie čakalo. Spolu
sme si zaspievali, zavinšovali a
na ľudovú nôtu zatancovali. Po
polnoci sme sa spolu s Hudobno
speváckou skupinou “Haličan” s
fašiangovým obdobím rozlúčili
a podľa tradícií v obci sme
basu pochovali a veru sme si aj
poplakali.
Dňa 15.2.2018 sa sála
Domu Kultúry v Lučenci preniesla v čase. Spolu s dievčatami
našej doby sme sa preniesli
pomocou zázračných dvier do
jednotlivých období našich dejín.
Diváci sa mali možnosť na podklade tónov hudby, spevu, tancov

preniesť do minulosti. V úvode
prebehlo aj vyhodnotenie celoslovenských a medzinárodných
výtvarných súťaží. Krásne prvé
miesto v celoslovenskej súťaži
v Bardejove s témou “Folklórne
tradície”, kde sa zúčastnilo 24.
ZUŠ, obsadila Lenka Fajčíková
1.A navštevujúca VO SZUŠ na
našej škole. Žiaci navštevujúci
TO SZUŠ na našej škole a spevokol našej školy prispeli svojím talentom do tohto krásneho
koncertu nazvaného: “Poďte s
nami dejinami”. Svojím ľudovým
pásmom plným piesní, tancov,
detských hier, ale aj tanečnou
choreografiou: „Len bez ženy“ a
„Pomádou“ roztlieskali a rozospievali všetkých prítomných
divákov koncertu.
Na záver by sme sa chceli
poďakovať vedeniu ZŠ s MŠ v
Haliči, vedeniu SZUŠ v Opatovej a všetkým našim priaznivcom za ich podporu a pomoc pri
našich podujatiach. ĎAKUJEME
Za kolektív detí a učiteliek
SZUŠ Halič
Mgr. Anna Lukáčová DiS. art

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Halič
Veselí sme kamaráti, v ŠKD sa radi
máme, aj v tieto predveľkonočné
dni sa Vám prihovárame. Čo sa
u nás v ŠKD od posledných informácii od nás stalo? No nebolo
toho veru málo.
Celým obdobím od začiatku roka
2018 prejdeme a spoločne si na
naše akcie v ŠKD spomenieme.
Od Lucie do Vianoc, každá
noc má svoju moc. Aj my v ŠKD
sme sa za Lucie poprezliekali,

pierka zobrali a všetky kúty v škole
povymetali. Za našu šikovnosť
sme sladké odmeny dostali
Anjeli lietajú nízko a Boh
je blízko tých čo veria, že zázraky
sa majú hľadať, anjeli lietajú nízko a Boh nás čo vieme, že zázraky
máme čakať.....Anjeli lietali okolo
nás a my sme všetci vedeli, že je
bol ten krásny predvianočný čas
pre nás stvorený. Tento vianočný
čas, bol aj u nás v ŠKD zna-

mením horúcich srdiečok v nás.
Za anjelikov sme sa poprezliekali,
pre svojich kamarátov prekvapenia pripravili a s láskou v srdci ich
odovzdali.
20. decembra 2017 sme
sa všetci stretli v tej predvianočnej
chvíli a strávili sme spoločnú pohodu na „Vianočnej akadémii“.
Aj my sme si krásne pásma plné
pesničiek, tancov, básni pripravili
a našich spolužiakov nimi potešili.
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Čo to bolo počuť? Kde
to hudba hrala? No predsa v
našom ŠKD na „Country karneval“, každého tá hudba pozývala. Za kovbojov a kovbojky sme
sa poprezliekali a super country tance, hry a súťaže spolu
pozažívali. Károvaná košeľa, rifle, sukňa na krku šatka, to sme
všetci vedeli no a na kovbojský
klobúk sme zabudnúť nesmeli
Aj fašiangového sprievodu
sme sa zúčastnili a super zážitky
spolu zažili. Ulicami našej obce
sme pochodili, aj si zaspievali aj
sladké šišky dostali.
Keď jar zaklopala na drevo našich vrát aj naše oddelenia,
chodba, i jedáleň dostali jarný
šat. Veľké kvety, zajacov, kuriatka, kačičky sme si vyrobili a jarnou tematikou všetko vyzdobili.
A čo nás do konca školského roka
v ŠKD ešte čaká?
Obecnú knižnicu spolu
navštívime a niečo nové sa o
našich krásnych knihách podozvedáme.
I múzeum v obci si pozrieme a o starých veciach, ktoré
používali naši predkovia si povieme.

Aj na gazdovký dvor sa
vyberieme a niečo o zvieratkách,
ktoré tam chovajú sa dozvieme.
Na naše pani učiteľky a
pánov učiteľov zabudnúť nesmieme, krásne darčeky pre nich
zmajstrujeme.
Našim mamičkám darček
v podobe kvietkov, básní, piesní,
tancov pripravíme a druhú májovú nedeľu naše mamičky i
babičky s láskou obdaríme.
1.jún je „Deň detí“ nech
tá pieseň svetom letí. Za rozprávkové bytosti sa prezlečieme a
deň plný súťaží, hier a smiechu
spolu zažijeme.
Na koncoročnú akadémiu
sa pripravíme a našich štvrtákov

15

na druhý stupeň vyprevadíme.
Záverom ešte povedať chceme,
že rodičom, vedeniu ZŠ s MŠ
v Haliči, všetkým učiteľom,
učiteľkám a OÚ v Haliči i všetkým
našim priaznivcom za pomoc a
podporu zo srdca ďakujeme.
PrajemeVám veselú Veľkú
noc, radosť, smiech, veľa
slniečka a krásne maľované
vajíčka.

Za kolektív detí a
vychovávateliek ŠKD
Mgr. Anna Lukáčová DiS. art

Kalendár turistických podujatí KST Sokol Halič na rok 2018

Tohto roku sme do kalendára
turistických podujatí zahrnuli
len naše tradičné akcie. Okrem
uvedených akcií plánujeme na

rok 2018 prechod hrebeňom
Veľkej Fatry, znovu výstup na
Triglav, výstup na Kežmarský
štít.
Ďalej
uvažujeme
o

jednodňovom zájazde pre deti
počas prázdnin do niektorej
turistickej lokality. Keďže
zatiaľ nemáme určené termíny a organizátora, podrobnosti
včas zverejníme. Všetko závisí
od možnosti čerpania dovolenie
našich členov a od množstva
záujemcov o jednotlivé akcie.
Taktiež sa zúčastníme akcií iných oddielov.
KST Sokol Halič
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Z činnosti KST Sokol Halič
Keďže v poslednom čísle Haličských
zvestí, ktoré vyšlo v decembri 2017,
sme nedostali priestor, pokúsim sa
zhodnotiť v skratke našu činnosť od
toho obdobia.
Minulé leto bolo, čo sa týka našich
akcií, plodné. Zúčastňovali sme sa
jednak akcií, ktoré organizoval náš
klub, jednak akcií iných, susedných
klubov.
Spomeniem aspoň tie
najzaujímavejšie: začiatkom augusta
/6.8.2017/ sme absolvovali čiastočný
prechod hrebeňom Malej Fatry.
Autami sme vyrazili skoro ráno z
Haliče. Keďže my s Mariankom
sme skôr narodení, my sme vyrážali
o 2 hodiny skôr. Trasu sme začínali
zhruba o 7,00 hod v obci Terchová. Z parkoviska sme pokračovali
k Jánošíkovým dieram. Prechod
Jánošíkovými dierami nás naozaj
uchvátil. Je to skutočne nádherný kus
Slovenska. Ten prechod sme si vychutnávali. Išli sme štyria. Po malej
prestávke pri Salaši pod Rozsutcom
sme pokračovali ďalej. Po ceste sme
čakali, kedy nás dobehnú naši mladší
a zdatnejší kolegovia, ktorí, ako som
už spomínal, vyrážali z Haliče o dve
hodiny pozdejšie. Na lúčke medzi
Rozsutcami sme si dali oddych a
niečo sme zahryzli. Tam nás dobehli naši dvaja mladší kolegovia. Z
Medzirozsutcov sme už pokračovali
všetci šiesti smerom na Veľký Rozsutec /1610 m/. Po krátkom výstupe
sa nám otvorili fascinujúce výhľady.
Ten výstup naozaj stál za to! Po krátkej prestávke na vrchole, sme zišli
dole opäť na Medzirozsutce a potom
ďalej na Malý Rozsutec /1344 m/. Na
vrchole sme sa do sýtosti pokochali
krásnymi výhľadmi a potom pomaly zostupovali dole. Naspäť sme sa
nevracali Jánošíkovými dierami, ale
zvolili sme zostup smerom na osadu

Rozsutec. V Terchovej nás už čakali
naši zdatnejší kolegovia a vytúžené,
dobre vychladené pivko. A veru,
veľmi dobre padlo! V tom období,
keď sme tam boli, vrcholili oslavy
Jánošíkových dní. Z toho dôvodu
sme horko-ťažko zohnali nocľah, ale
len v Zázrivej. Na druhý deň sme sa
veľmi spokojní vrátili domov.
Ďalšia veľmi pekná akcia bol výstup na Triglav, ktorý je výškou 2864
m najvyšším vrcholom Júlských
Álp v Slovinskej republike. Svojou
výškou prevyšuje aj náš najvyšší tatranský štít Gerlach, ktorý má výšku
2655 m.
Výstup na Triglav začal dňa
30. 8. 2017 v kempe Zaltorog,
ráno o 8.00 hod. Plán bol vyliezť
čo najvyššie k horským chatám,
prenocovať, na druhý deň vystúpať
na vrchol a zostúpiť dole. Keďže
sily neboli rozložené rovnomerne,
prvá zdatnejšia skupina vystúpala na
chatu „ Dom Planika“ vo výške 2400
m, kde prenocovala. Druhá skupina
vystúpala na chatu „Dolinča“ vo
výške 2100 m, kde tiež prenocovala. Na druhý deň sa obe skupiny
mali stretnúť na vrchole Triglav a
spoločne zostúpiť dole. Ale, ako
to už býva, zvyčajne nedopadne
všetko podľa predstáv. Tak tomu
bolo aj v tomto prípade. V noci sa
totiž nemilosrdne rozpršalo, prišla
búrka, takže neostávali nič iné, len
urýchlene zostúpiť dole. Napriek
tomu, že plánovaný výstup sa nevydaril, nádherné zážitky najmä z úchvatných výhľadov na Triglavské jazerá a okolitú prírodu ostali. Keďže
výstup na Triglav zmarilo počasie,
tohto roku máme v pláne výstup
zopakovať.
Rok 2017 sme ukončili tradičným
Vianočným pochodom, ktorý sa už
niekoľko rokov uskutočňuje 26. de-

cembra, teda na Štefana. Vlaňajšieho
pochodu sa zúčastnilo 16 záujemcov. Pri nastupovaní do autobusu v
Haliči bolo veľmi nevľúdne, hmlisté
počasie. Po príchode na Budinú sa
hmla stratila a bolo krásne slnečné
počasie. Hmla zostala v nižšie
položených lokalitách, teda typická
inverzia.
Už aj v tomto roku sme absolvovali niekoľko pochodov, aj keď
náš oddiel ešte oficiálne novú sezónu
neotvoril. Oficiálne ju zahájime akciou Jarný kľúč, ktorá sa uskutoční
17. 3. 2018.
Prvou akciou, ktorej sme sa
zúčastnili bol Trojkráľový výstup
na Prievratok. Výstup sa tradične
začína v obci Mýtna. Tohto pochodu
sa zúčastňujeme pravidelne. Organizuje ho KST Lampáš Lučenec.
Na začiatku výstupu bolo hmlisté
počasie, ktoré sa postupom času
vylepšilo. Výstup je zaujímavý, aj
keď väčšina trasy vedie lesom, občas
sa objavia zaujímavé výhľady.
Druhým, veľmi zaujímavým pochodom, ktorého sme sa zúčastnili,
bol pochod k prameňu Ipľa. Pochod
sa uskutočnil dňa 20. 1. 2018. Organizoval ho KST Javor Lučenec. Pochod začal na Poliankách, pokračoval
smerom na Radošku, Vrch Drahová,
až k prameňu Ipľa. Počas výstupu
sa nám podarilo urobiť niekoľko
pekných záberov. Od prameňa Ipľa
sme potom zbehli dole na Látky, kde
sme pri hoteli Royal mali zraz. Tohto pochodu sme sa zúčastnili piati
členovia nášho klubu.
Treťou akciou, ktorej sme sa tohto
roku zúčastnili, bol 40. ročník hviezdicového výstupu na Striebornú /719
m/, ktorý spoločne organizujú KST
Lampáš Lučenec a OcÚ Cinobaňa.
Keďže je to hviezdicový pochod, na
Striebornú je možné vystúpiť z vi-

acerých miest. My sme tohto roku
zvolili tú najdlhšiu trasu. Samozrejme, zase ako obyčajne, len my dvaja: Marianko a ja. Výstup sme začali
v obci Lovinobaňa, smerom ponad
Fafáky. Trasa pokračovala z Lovinobane na Hrbáky /560 m/, ponad
Fafáky, na Podstriebornú /700 m/ a
potom na vrchol Strieborná. Zraz
na vrchole Strieborná bol o 11:00
hod. Vzhľadom k tomu, že sme išli
najdlhšiu trasu a naše pochodové
tempo je už „jemnejšie“, na vrchol
sme dorazili o 12:00 hod. Na veľké
prekvapenie sme sa na vrchole zišli
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iba ôsmi. Bolo to prekvapenie, lebo
tento pochod je typický vysokou
účasťou. Bežne sa ho zúčastňuje
okolo 200 turistov. Tohto roku však
bola pomerne veľká zima, takže
nikto sa hore dlho nezdržiaval. Z
vrcholu sme zišli najkratšou cestou
do Lovinobane, kde nás organizátori
pohostili guľášom.
Ako som spomínal, náš oddiel
zaháji turistickú sezónu roku 2018
tradičným pochodom „Jarný kľúč“,
ktorý sa uskutoční dňa 17.3.2018.
Záverom mi dovoľte poďakovať
všetkým, ktorí nám pri našej činnosti
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pomáhajú. Naša vďaka v prvom
rade patrí Obecnému úradu v Haliči,
ktorý sa nám všemožne snaží
pomáhať a v rámci možností nám
vychádza v ústrety. Ďalej je potrebné
poďakovať všetkým našim aktívnym
členom, ktorí na rôznych podujatiach reprezentujú náš oddiel. Veľká
vďaka Vám!
Všetkým turistom v novej sezóne
prajem dobré zdravie a pevný krok!
Ing. Pavel Jonáš,
predseda KST Sokol

Ukončenie jesennej sezóny a Mikulášske posedenie......
V piatok 8. decembra 2017
žiaci TJ Slovan Halič mali
ukončenie a vyhodnotenie jesennej sezóny2017/2018 spojené s
Mikulášskym posedením.
Našich žiakov, trénera,
realizačný tím a samozrejme
rodičov na úvod privítal pán starosta obce Halič a predseda
klubu TJ Slovan . Po pár krátkych privítacích slov pán starosta vyspovedal, pochválil žiakov
a do ďalších sezónnych dní na
tréningoch a zápasoch nám poprial veľa úspechov, veľa gólov a
šťastia na futbalových ihriskách.
K slovu sa dostal tréner mužstva
žiakov Milan Klaga ml., ktorý nám
v krátkosti zhrnul prácu na tréningoch a ligových zápasoch v jesennej sezóne 2017.
Trénovať sa začalo v polovici augusta 2017 na ihrisku
TJ Slovan, na multifunkčnom
ihrisku
v
Haliči
a
za
nepriaznivého,chladného a veterného počasia sme sa presunuli
do telocvične ZŠ s MŠ Halič,
týmto zároveň ďakujeme pánovi
riaditeľovi školy za poskytnutie
telocvične.

Tréningy boli zamerané
na útočné, obrané herné systémy, pohybové schopnosti, herné
činnosti ale predovšetkým na
vytrvalosť, rýchlosť, koordináciu
a silu. Ako sa nám v tréningoch
darilo sa ukázalo na odohratých
ligových zápasoch, ktoré sa
začali hrať koncom augusta 2017
prvým zápasom s ŠK Novohrad
Lučenec (C) a druhým zápasom
s OŠK Boľkovce tieto zápasy
nám nepriniesli výhru, ani žiadne
body, no naopak nás naštartovali
do ďalších zápasov: TJ – FK
Stará Halič, TJ Jednota Málinec,
TJ Iskra Utekáč (A), TJ Tatran
Breznička (A), OŠK Uhorské,
OŠK Boľkovce, ŠK Novohrad
Lučenec (C)po odohratých desiatich zápasov a celkovom vyhodnotení sme dosiahli skóre 37:17,
čo prinieslo 20 bodov a to stačilo
na umiestnenie v tabuľke na
veľmi krásnom 2. mieste v oblastnej futbalovej 5. lige – U 15 žiaci.
Čo samozrejme nemôže ostať
bez ocenenia:
Najlepší strelec:
Szabó Filip (9 gólov)
Najuniverzálnejší hráč:

Melich Ján
Dosiahnutie hatricku:
Hámorník Erik
Melich Ján
Radič Ján
Brankár mužstva: Hikker Šimon
Útočník mužstva: Szabó Filip
Obranca mužstva: Budáč Matej
Záložník mužstva: Váradi Dávid
Najlepšia účasť na tréningu:
Hámorník Erik(19)
Spodniak Tomáš (19)
Tešíme sa už na najbližší zápas,
ktorý sa odohrá 7. apríla 2018 v
Málinci.
No to už konečne medzi
nás zavítal Mikuláš s čertom, ktorí
už boli dlho očakávaní. Zaspievali sme pesničky, zarecitovali
básničky a všetci boli odmenený
krásnymi mikulášskymi balíkmi.
Po odchode Mikuláša s čertom,
sme sa ostali ešte zabávať pri
dobrej hudbe, občerstvení.
Chceme sa poďakovať
OÚ Halič, pekárni Halič
za podporu. Ďakujeme
tréner žiakov Milan Klaga ml.
a realizační tím
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6 . liga MO LC – DOSPELÍ

Hokejový turnaj “O pohár starostu obce Halič” 2018
V sobotu dňa 06.01.2018 sa
uskutočnil na zimnom štadióne v
Lučenci už druhý ročník hokejového
turnaja amatérov „O pohár starostu
obce Halič 2018“. Turnaj zorganizovali členovia hokejového klubu
HK Halič v spolupráci s OÚ v Haliči
aj za podpory nášho „zámockého“
sponzora – spoločnosti IMET a.s.
Turnaja sa zúčastnili štyri mužstvá
– okrem organizátora HK Halič, ešte
mužstvá HK Kalinova, Old Boys
Lučenec a Blue Stars Lučenec.a
odohral sa podľa platných hokejových pravidiel SZĽH.
Hralo sa počas celého dňa pri
slušnej diváckej kulise systémom
každý s každým. Všetky odohrané
zápasy skončili tesnými výsledkami
a zniesli kritéria veľmi dobrej amatérskej kvality. Niesli sa v bojovnom,
ale férovom duchu s potešiteľným
konštatovaním, že na ľade sa stretli
hokejový nadšenci vo veku od 15
nad 60 rokov! Na konci dňa mali
najväčšiu radosť hráči Old Boys
Lučenec, na druhom mieste skončilo
mužstvo HK Kalinovo, tretie miesto

získali hráči Blue Stars Lučenec a
HK Halič ako správny hostiteľ sa uspokojil so štvrtým miestom.
V čase od 17.00 hod. sa potom
v zasadačke Obecného úradu v
Haliči, aj za prítomnosti zástupcov
OÚ uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien zúčastneným mužstvám
ako aj oceneným najlepším jednotlivcom. Taktiež bolo odovzdané
poďakovanie a ocenenie „Za rozvoj
Haličského hokeja“ zakladajúcemu a
dlhoročnému členovi nášho hokejového klubu Mgr. Karolovi Mihokovi.
Pri oficiálnom ukončení turnaja
zástupca starostu obce p. Linhart
poďakoval organizátorom turnaja, zúčastneným hráčom všetkých
mužstiev, ktorých pozval aj na
budúci tretí ročník. Následne prípitkom zaželal všetkým dobrú chuť k
výbornej večeri majstra kuchára Janka Omastu, po ktorej už nasledovala
družná diskusia a zábava všetkých
prítomných.
Organizátori turnaja chcú ešte raz aj
touto cestou poďakovať všetkým divákom za podporu svojich mužstiev,

hráčom za férové a dôstojné športové
zápolenia, Obecnému úradu v Haliči
za spoluorganizovanie a poskytnuté
priestory, spoločnosti IMET a.s.
ako hlavnému sponzorovi turnaja,
Espressu ESSEEX za starostlivosť o
pitný režim, firmám KABEL TELEKOM s.r.o. a LESTOM s.r.o. za pomoc a podporu a taktiež všetkým
členom HK Halič a ľuďom ktorí
sa na organizácií podieľali, najviac
však partií okolo Ľuda Póniho ml. za
skutočne nezištnú pomoc a osobné
nasadenie.
Tešíme sa na ďalšie pokračovanie
– III. ročník hokejového turnaja amatérov.
Športu zdar!
(a hokeju zvlášť.. )
Výbor HK Halič
Ing. Peter Protuš
Bc. Ladislav Kováč
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