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Jedno z najhlbších tajomstiev života je, že jediné čo
v ňom skutočne stojí za to, je robiť niečo pre druhých.

Lewis Carroll
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kou či šibačkou. Aj poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce,

prírody alebo ich oslavuje v duchu tradícií spojených s maľovaním kraslíc, oblievačspolu s pracovníkmi obecného úradu Vám všetkým chcú zaželať krásne prežitie
Veľkonočných sviatkov. Nech vaše domovy sú plné pokoja, stoly hýria hojnosťou
a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

Samospráva obce po komunálnych voľbách
Obecné zastupiteľstvo: Ing. Marcel Lukáč - zástupca
starostu, Mgr. Kristián Fajčík – predseda Komisie školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva, Ing. Ján Hikker – predseda
Kultúrnej komisie, Tomáš Kurčík – predseda Komisie športu, Ing. Roberta Molnárová – predseda Komisie stavebnej,
životného prostredia, dopravy a cestovného ruchu, PaedDr.
Milan Paľaga – predseda Komisie na ochranu verejného
záujmu, Ľudovít Póni – predseda Komisie verejného poriadku, Vladimír Rehanek – predseda Ekonomickej komisie,
Jaroslav Zdechovan

Obecná rada: Ing. Marcel Lukáč, Ing. Roberta Molnárová, Vladimír Rehanek

Nové vedenie obce
má za sebou prvých
100 dní vo funkcii

V

ašim

rozhodnutím

v

ko-

munálnych voľbách sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva dostali dôveru na

vedenie obce Halič na nastávajúce štyri
roky. Za touto dôverou sú iste ukryté aj
očakávania, že to, čo sme si vo volebnom programe predsavzali, spoločne
premeníme i na skutočnosť.
Už od prvých dní vo funkcii ste sa na
mňa viacerí obracali s podnetmi na riešenie. Niektoré som bol schopný riešiť
operatívne, iné si vyžadujú dlhší čas a,
bohužiaľ priznávam, že sú aj také, kde
som či už sám alebo prostredníctvom
uznesenia obecného zastupiteľstva nemohol vyhovieť. Tak ako som sľúbil, jedným z mojich prvých krokov v novom
roku bolo zrušenie nestránkového dňa
na obecnom úrade.
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Zmena legislatívy priniesla výraznú
zmenu v povinnostiach obce ohľadne

biť a niekoľko týždňov si tak deti mohli

tidlá. Hoci s počiatočnými problémami,

dosýta užiť korčuľovanie vrátane dvoch

dnes už slúžia spoľahlivo spolu s osvet-

vydarených podujatí na ľade.

leným prechodom pre chodcov na ceste

Od februára nastúpili štyria noví pra-

I. triedy smerom do Lučenca.

covníci na plný úväzok. Ich mzdu z 80%

Prvé mesiace vo funkcii boli aj v zna-

refunduje úrad práce počas deviatich

mení prípravných prác pre nové in-

mesiacov. Pomáhajú s udržiavaním po-

vestičné akcie, aby sme boli pripra-

riadku, drobnou údržbou. Ich výsledky

vení zareagovať na prípadné výzvy zo

vidieť na prebrúsených a natretých la-

štrukturálnych fondov. Spracúvajú sa

vičkách na námestí a veľkou pomocou

projektové dokumentácie na chodníky

boli i pri orezávaní stromov, zbere zele-

po oboch stranách ulice Mieru, rekon-

ného odpadu od vašich domov, či likvi-

štrukciu kúrenia v telocvični a kultúr-

dácii skládok odpadu okolo obce.

nom dome, rekonštrukciu a nadstavbu

Aj vďaka aktívnej spolupráci s poslan-

budovy požiarnej zbrojnice a rozšírenie

cami a pracovníkmi obecného úradu sa

kapacít materskej školy. Z pripravených

nám podarilo pre vás pripraviť viacero

akcií sa momentálne realizuje verejné

podujatí, pri ktorých ma veľmi potešil

obstarávanie na výber zhotoviteľa chod-

vysoký záujem z vašej strany. Či už to

níka na Staničnej ulici a zateplenia a vý-

bola Haličská korčuľa, Fašiangy ale-

menu okien na telocvični.

bo detský karneval, ale tiež športové

Nie všetko sa podarilo dotiahnuť do-

podujatia ako stolnotenisový turnaj či

konca, ale stále sme aj s poslancami len

rozlúčka so zimou na zimnom štadióne

na začiatku nášho funkčného obdobia.

v Lučenci.

Verím, že nastúpený trend v aktivite

zimnej údržby. Nedostatok pracovnej

Veľmi ma tešia aj prvé úspechy v ob-

a iniciatíve sa podarí udržať aj naďa-

sily som sa rozhodol riešiť nákupom

novenej činnosti dobrovoľných hasičov,

lej a výsledky prospešné pre celú obec

malotraktora s radlicou a sypačom,

ktorí už zakrátko, 4. mája opäť po ro-

a vás, jej občanov, pozitívne pocítite na

ktorý sa ukázal ako nevyhnutnosť pre

koch zorganizujú súťaž o pohár sv. Flori-

vlastnej koži.

zabezpečenie novej povinnosti obce.

ána, na ktorú vás všetkých aj touto ces-

Po dokúpení ďalšieho príslušenstva ho

tou pozývam. Aj futbalový klub sa stal

budeme môcť využívať aj na kosenie či

viac obecným, najmä vďaka zapojeniu

mulčovanie. Veľmi oceňujem, že napriek

sa viacerých poslancov zastupiteľstva

vedomiu, že chodníky musí upravovať

do vedenia výboru TJ Slovan Halič. Jedna

obec, viacerí z vás vlastnou aktivitou po-

lastovička síce leto nerobí, ale verím, že

mohli obci toto obdobie zvládnuť.

výhra nad Biskupicami na ich pôde vás

Po rokoch rozprávania o ľadovej

potešila a hráčov povzbudila.

ploche sa vďaka iniciatíve a obetavej

Možno ste si všimli aj zmenu v osvet-

aktivite našich nových hasičov a dob-

lení miestnej časti Telka, kde sme staré

rovoľníkov podarilo ju aj skutočne uro-

svietidlá vymenili za úsporné LED svie-

Mgr. Alexander Udvardy, starosta

Voľby prezidenta SR 2019
výsledky za obec Halič

1. kolo
Počet zapísaných voličov 1335
Počet vydaných a odovz. obálok 643
Účasť 48,16 %
Počet platných hlasov 637
Hlasy pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová

257

Maroš Šefčovič 		

117

Marián Kotleba		

116

Aj tento rok sme si 23. januára pripomenuli pamiatku tých, ktorí obetovali

Štefan Harabin		

73

svoje životy pri oslobodzovaní našej obce na konci 2. svetovej vojny.

Eduard Chmelár		

22

František Mikloško

19

Milan Krajniak		

14

Béla Bugár		

8

Martin Daňo		

5

Juraj Zábojník		

3

Róbert Švec		

2

Bohumila Tauchmannová 1
Ostatní kandidáti nezískali ani 1 hlas

2. kolo
Počet zapísaných voličov 1334
Počet vydaných a odovz. obálok 500
Účasť 37,48 %
Počet platných hlasov 479
Nový rok sa u nás začal škodovou udalosťou, kedy bol pri autonehode alkoholom potuženého vodiča zničený aj rozvádzač verejného osvetlenia pri ČOVke.

Telocvičňa dostane nové šatne aj palubovky
Ešte v minulom roku bola prostredníc-

musieť práce spolufinancovať vo výške

tvom projektového manažéra podaná

zhruba 10.000 € z vlastných zdrojov.

žiadosť o finančné prostriedky z roz-

Zároveň sa realizuje aj výber dodáva-

počtu Ministerstva školstva na riešenie

teľa prác na výmene okien a zateplení

havarijnej situácie sociálnych zariadení
a paluboviek v našej telocvični.

Žiadosti bolo vyhovené a získali sme
75.000 € na rekonštrukčné práce. Po
Veľkej noci by mali byť ukončené práce na sprchách, toaletách a šatniach
a pravdepodobne počas letných mesiacov prebehne aj výmena palubovky v oboch telocvičniach. Obec bude

fasády telocvične s predpokladanou
investíciou vo výške 50.000 €. Ostatná
zima ukázala tiež nutnosť investície do
výmeny rozvodov kúrenia ako aj kotlov,
kde bude potrebné nájsť ďalšie zdroje
vo výške približne 45.000 €. Postupne
sa tak i telocvičňa stane komfortnejšou
a modernejšou.

Mgr. Alexander Udvardy

Hlasy pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová

285

Maroš Šefčovič		

194
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Haliči,
konaného dňa 07.12.2018

f) predsedu komisie verejného poriad-

zvolávaním a vedením zasadnutí obec-

ku Ľudovíta Póniho, za člena Ing.

ného zastupiteľstva v prípadoch podľa

Jána Hikkera

§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,

g) predsedu komisie školstva a sociál-

Obecné zastupiteľstvo v Haliči na

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zá-

nych vecí Mgr. Kristiána Fajčíka, za

svojom ustanovujúcom zasadnutí pre-

kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

člena Jaroslava Zdechovana

rokovalo:

zriadení v znení neskorších predpisov.

1. informáciu o výsledku voľby starostu
a volieb do obecného zastupiteľstva
2. poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veda, ods. 5 piata veda a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. návrh na zriadenie obecnej rady a na
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ruje poslanca PaedDr. Milana Paľagu

voľbu členov obecnej rady
4. návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
komisií
5. návrh na určenie mesačného platu
starostu obce.

Uznesenie č. 1 zo dňa 07.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do
obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Halič
Mgr. Alexander Udvardy zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva:
Mgr. Kristián Fajčík, Ing. Ján Hikker,
Tomáš Kurčík, Ing. Marcel Lukáč, Ing.
Róberta Molnárová, PaedDr. Milan
Paľaga, Ľudovít Póni, Vladimír Rehanek, Jaroslav Zdechovan

Uznesenie č. 2 zo dňa 07.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči pove-

Uznesenie č. 5 zo dňa 07.12.2018

Uznesenie č. 3 zo dňa 7.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Haliči určuje

Obecné zastupiteľstvo v Haliči:

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994

A. zriaďuje obecnú radu

Z.z. o právnom postavení a platových

B. volí za členov obecnej rady Ing. Mar-

pomeroch starostov obcí a primáto-

cela Lukáča, Ing. Róbertu Molnáro-

rov miest v znení neskorších predpisov

vú, Vladimíra Rehaneka

v rozsahu určenom doterajším obec-

Uznesenie č. 4 zo dňa 07.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči:
A. zriaďuje - komisiu na ochranu ve-

ným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní
pred voľbami mesačný plat starostu
Mgr. Alexandra Udvardyho vo výške
2.099,00 €.

rejného záujmu
- komisiu stavebnú, životného prostredia, obchodu, dopravy a cestovného
ruchu

Uznesenie č. 6 zo dňa 07.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje preplatenie zostatkovej časti dovo-

- ekonomickú komisiu

lenky odchádzajúcemu starostovi Jura-

- kultúrnu komisiu

jovi Machavovi v počte 10 dní.

- športovú komisiu
- komisiu verejného poriadku
- komisiu školstva a sociálnych vecí
B. volí
a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu PaedDr. Milana Paľagu, za členov Jaroslava Zdechovana
a Mgr. Kristiána Fajčíka
b) predsedu komisie stavebnej, životného prostredia, obchodu, dopravy
a cestovného ruchu Ing. Róbertu
Molnárovú, za člena Vladimíra Rehaneka
c) predsedu ekonomickej komisie Ing.
Marcela Lukáča
d) predsedu kultúrnej komisie Ing. Jána
Hikkera, za člena Mgr. Kristiána Fajčíka
e) predsedu športovej komisie Tomáša Kurčíka, za člena PaedDr. Milana
Paľagu

UZNESENIA
z 1. riadneho zasadnutia OZ,
konaného dňa 10.01.2019
Uznesenie č. 7/2019 zo dňa
10.01.2019 Obecné zastupiteľstvo v
Haliči
A/ - berie na vedomie – , že starosta
určil za zapisovateľku zo zasadnutia
OZ Renatu Padúchovú, pracovníčku
obce
B/ - schvaľuje - program rokovania
Obecného zastupiteľstva v Haliči
C/ určuje za overovateľov zápisnice –
Ľudovíta Póniho a Jaroslava Zdechovana, poslancov OZ

Uznesenie č. 8/2019
zo dňa 10.01.2019

Uznesenie č. 15/2019
zo dňa 10.01.2019

Obecné zastupiteľstvo v Haliči žiada:

Obecné zastupiteľstvo v Haliči volí

Ekonomickú komisiu prerokovať žia-

za členov komisie stavebnej, životného

dosti Petry Barcajovej a Igora Berkyho

prostredia, obchodu, dopravy a cestov-

o prenájom bytu na zdravotnom stre-

ného ruchu:

disku. Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 9/2019
zo dňa 10.01.2019

Mariana Svorada, Jána Hronca, Mariána Zdechovana a Igora Langa.

Uznesenie č. 16/2019
zo dňa 10.01.2019

UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo v Haliči nesú-

Obecné zastupiteľstvo v Haliči volí

hlasí: S prenájmom chladiarenského

za členov komisie školstva, sociálnych

zariadenia v dome smútku v Haliči p.

vecí a zdravotníctva:

Janečekovi – Pohrebníctvo Večný sen.

Uznesenie č 10/2019
zo dňa 10.1.2019
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí:
S predajom

obecného pozemku

C-KN 82 na ulici Budovateľov p. Petrovi
Šulekovi.

Uznesenie č. 11/2019
zo dňa 10.1.2019
Obecné zastupiteľstvo žiada komisiu
Stavebnú, životného prostredia, dopra-

Mgr. Máriu Fajčíkovú, Mgr. Annu
Lukáčovú, Máriu Rapčanovú

A/ Berie na vedomie určenie zapisova-

Obecné zastupiteľstvo v Haliči volí za
členov kultúrnej komisie:
Boženu Hikkerovú, Mgr. Annu Lukáčovú, Bc. Danu Katiovú a Renatu Padúchovú

za členov komisie pri otváraní obálok

parkovacieho miesta na prenosnú ga-

v rámci verejného obstarávania:

A: volí za predsedu ekonomickej komisie Vladimíra Rehaneka

Ing. Robertu Molnárovú, Vladimíra
Reháneka a PaedDr. Milana Paľagu.

B/ Schvaľuje-program rokovania obecného zastupiteľstva v Haliči
C/ Určuje overovateľov zápisnice –

zastupiteľstvo

Uznesenie č. 23/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č. 24/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov

Uznesenie č. 19/2019
zo dňa 10.01.2019
Obecné

lovskú, zam. obce

hanek

Uznesenie č. 18/2019
zo dňa 10.01.2019

dosť pani Eriky Hikkerovej o prenájom

Obecné zastupiteľstvo v Haliči:

teľky na zasadnutí OZ –Máriu Vese-

PaedDr. Milan Paľaga, Vladimír Re-

Obecné zastupiteľstvo v Haliči volí

Uznesenie č. 12/2019
zo dňa 10.01.2019

Uznesenie č. 22/2019
zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

Uznesenie č. 17/2019
zo dňa 10.01.2019

vy a cestovného ruchu prerokovať žia-

ráž.

z 2. riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného dňa 14. 2.
2019

komisií.
v

Haliči

schvaľuje zmenu zástupcu obce Halič

Uznesenie č. 25/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-

B: volí za členov ekonomickej komisie

ako člena OOCR Turistický Novohrad

Ing. Marcela Lukáča, Ing. Editu Hujo-

a Podpoľanie v osobe starostu obce

vú, Jozefa Tureka a Antóniu Bukove-

Mgr. Alexandra Udvardyho.

2018.

Uznesenie č. 20/2019
zo dňa 10.01.2019

Uznesenie č. 26/2019 zo 14. 2. 2019

novú

Uznesenie č. 13/2019
zo dňa 10.01.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči volí za
členov komisie verejného poriadku:
Petra Protuša a Jána Vinarčíka

Uznesenie č. 14/2019
zo dňa 10.01.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči volí za
členov komisie športu:
Ing.Pavla Jonáša, Ing. Ladislava Kováča, Ondreja Kocúra

Obecné zastupiteľstvo v Haliči určuje poslancov ktorí budú vykonávať občianske obrady:
Vladimír Rehánek, Ing. Marcel Lukáč

Uznesenie č. 21/2019
zo dňa 10.01.2019

mie správu o kontrolnej činnosti za rok

Obecné

zastupiteľstvo

schvaľuje

plánkontrolnej činnosti na rok 2019.

Uznesenie č. 27/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo žiada ekonomickú komisiuprerokovať možnosť
zvýšenia pracovného úväzku hlavnej
kontrolórky.

Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie
na vedomie
• Informácie z komisií OZ

Uznesenie č. 28/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo žiada ekono-

• Interpelácie poslancov

mickúkomisiuvyhodnotiť

hospodár-

• Informácie starostu obce o činnosti

nosť využívania obecného autobusu.
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Uznesenie č. 29/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo odporúča sťažovateľovi p. Milanovi Kľagovi riešiť susedský spor súdnou cestou.

Uznesenie č. 30/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné

zastupiteľstvo

schvaľuje

prenájom parkovacieho miesta podprenosnú garáž p. Erike Hikkerovej na
jeden rok.

Uznesenie č. 31/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov rady školy za obec:
Ing. Roberta Molnárová, Mgr. Eva
Svoradová, Jana Hanusková, Ing. Martina Nátonová.

Uznesenie č. 32/2019 zo 14. 2. 2019
A/ Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí
s prenajímaním bytu na zdravotnom
stredisku.
B/ Súhlasí -vyčleniť 3-izbovýbyt na zdravotnom stredisku len pre lekára,
alebo iné verejnoprospešné záujmy
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obce. Byt sa nenachádza v bytovom
dome.

Editu Hujovú, pracovníčku obce
B/schvaľuje - program rokovania Obecného zastupiteľstva v Haliči

a s prenájmom námestia po upresnení
prenajímaných parciel a rozsahu ich vy-

9 prítomných poslancov z 9-tich

nika Šupauerová, rod.Mitterová, nar.

Uznesenie č. 36/2019
zo dňa 14.03.2019

Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na
vedomie - starosta určil za overovateľov
zápisnice Mgr. Fajčíka a Ing. Lukáča

Uznesenie č. 37/2019
zo dňa 14.03.2019
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018
b/ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie vo výške 72
470,97 EUR bez výhrad
c/ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 127,15 €.

Uznesenie č. 38/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ schvaľuje od 01.04.2019 úväzok
hlavného kontrolóra vo výške 25% pra-

Uznesenie č. 39/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu Obce
Halič na rok 2019 nasledovne:

užitia, na deň 1.6.2019.

• 100/ daňové príjmy 728710

Uznesenie č. 34/2019 zo 14. 2. 2019

• 400/finančné príjmy 67612

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje člena kultúrnej komisie: Iveta Láska.

• 200/nedaňové príjmy 82120
• 600/bežné výdavky 1 314 068
• 700/kapitálové výdavky 180 100

Uznesenie č.40/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ schvaľuje vypracovanú štúdiu vý-

UZNESENIA
z 3. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Haliči, konaného
dňa 14.03.2019

Ďurbis, Francisciho 13, 984 01 Lučenec
dňa 13.03.2019 od predávajúcej: Mo-

covného času.

ganizovaním podujatia „Motorkáreň“

vypracovaného znalcom Ing. Rastislav

Hlasovanie poslancov:

Uznesenie č. 33/2019 zo 14. 2. 2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s or-

čenej v znaleckom posudku č. 18/2019

stavby nájomných bytov – jednu osembytovú a jednu šesťbytovú bytovku.

Uznesenie č. 41/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ schvaľuje kúpu pozemku, parc.

XXXXXX, XXXXXXXX, Lučenec

Uznesenie č. 42/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre Farský úrad v Starej
Haliči na vydanie publikácie Farnosť sv.
Juraja v Starej Haliči vo výške 500,00 €.

Uznesenie č. 43/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ odporúča ponúknuť obecný autobus na odpredaj a žiada starostu
a ekonomickú komisiu zistiť cenu a určiť podmienky odpredaja autobusu.

Uznesenie č. 44/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ neschvaľuje kúpu pozemku, parc.
č. 461/1 o výmere 414 m2, druh záhrady vedený na LV č. 1428, k.ú. Halič,
obec Halič, okres Lučenec

Uznesenie č. 45/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ neschvaľuje predaj ornej pôdy,
parc. č. 498/1 a 498/3 o výmere 862 m2,
vedenej na LV č. 650 pre Martina Banaša, Sadová 450/5, 985 11 Halič.

Uznesenie č. 46/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ neschvaľuje predaj pozemku,
parc. č. 851/1 o výmere 25 m2, vedeného na LV č. 650, k.ú. Halič.

Uznesenie č. 47/2019
zo dňa 14.03.2019
OZ žiada starostu obce o zabezpečenie aktualizácie pasportu dopravného
značenia v celej obci Halič.

Uznesenie č. 48/2019
zo dňa 14.03.2019

č. 884 o výmere 601 m2, druh zastavaná

OZ berie na vedomie informácie

plocha a nádvorie, stavba rodinný dom

z komisií kultúrnej, ekonomickej, sta-

so súp. č. 3 na parcele č. 884, evidova-

vebnej, dopravy a cestovného ruchu

A/berie na vedomie – starosta určil za

né na LV č. 506, k.ú. Halič, obec Halič,

a životného prostredia a komisie verej-

zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing.

okres Lučenec v sume 9 732,92 € ur-

ného poriadku.

Uznesenie č. 35/2019
zo dňa 14.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Haliči

“Skaly v zlatej kolíske” Mnohí z nás si pamätajú na rozprávanie naších starých rodičov o“starej grófke ktorá pomáhala ľuďom, o kontesách a ich móde, o grófoch, o práci vo fabrikách , v grófskych záhradách a iných zaujímavých veciach. Nakoniec o tom, že tu boli a žili
máme svedectvá ako krásny zámok, rybník, park .... Čo sa však s nimi
cez vojnu a po vojne stalo vieme len málo. Kniha “Skaly v zlatej kolíske“ nám to prezradí . Napísal ju sám gróf, potomok haličských Forgáčovcov, ktorý ešte stále žije a spomína rád ako všetci ľudia na svoje
detstvo a mladosť. Kniha sa dá kúpiť v Lučenci v Martinuse v Galérii alebo objednať na elist.sk alebo Martinus sk. Tiež sa dá kúpiť na
obecnom úrade alebo u prekladateľky Eriky Lieser.

Haličské
fašiangy

F

ašiangová zábava a hodovanie
sa zahájilo štvrtkovou obecnou zabíjačkou. Šikovní majstri
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mäsiari Paľko a Marcel vykúz-

lili zabíjačkové špeciality. Ich prácu si
prišli obzrieť aj škôlkari a okoloidúci.

koledovali u starostu, v Tesku u Janky

chovala basu. Po tombole, do ktorej ve-

Poobede si na dvore obecného úradu

Paľagovej, v potravinách u Adriky Ľalí-

novali ceny miestni podnikatelia trvala

mohli fašiangovníci pochutiť na vývare

kovej, v hostinci Pod gaštanom u Peťky

zábava striedavo pod taktovkou Ha-

s pečienkovými haluškami, výbornej ka-

Belkovej a v Zbrojnici u Joža Pročka,

ličana a DJ Maťa Václavíka do skorých

pustnici s mäsovými guľkami, ovarovej

kde ich všade pohostili fašiangovými

ranných hodín.

slaninke, jaterniciach, pečenej klobáske

dobrotami. Ženy z denného centra pre

Nedeľa sa niesla v znamení detského

pri hudobnej produkcii Alexandra Fíze-

seniorov upiekli „horu“ vynikajúcich

karnevalu, tanca, hier a súťaží s pani uči-

ra. Neskôr sa o dobrú náladu postarala

pampúšikov, po ktorých sa len tak za-

teľkami z materskej školy, kde boli všet-

hudobno-spevácka skupina Haličan.

prášilo. Možno aj preto, lebo v nich boli

ky masky odmenené.

V piatok sa školáci obliekli do ma-

ukryté fašiangové ceny. Po krátkom

Karneval dal konečnú bodku sa Halič-

siek a v sprievode rodičov, pedagógov,

kultúrnom programe sa už ujala slova

skými fašiangami s rekordnou účasťou.

predstaviteľov obce, pri pesničkách

hudobno-spevácka skupina Haličan,

heligonkára Ondreja Čieška postupne

ktorá v humornom pásme tradične po-

Renata Paduchová

Kto povedal, že separovať sa neoplatí?

použiť na ďalšie spracovanie a končí na skládke odpadov. Zákonodarca
jeho zavedením sledoval cieľ motivovať verejnosť k vyššej miere triedenia

Odpad. Čo s ním? Či sa nám to
páči alebo nie, je všade okolo
nás a je ho stále viac.

P

komunálnych odpadov. Čím menší podiel odpadu vzniknutého na území tej
ktorej obce sa triedi, tým je poplatok
vyšší. Zároveň bude jeho výška každý
rok rásť. Práve vďaka tomu, že v Haliči

o poslednej zmene odpadovej
legislatívy v podobe zákona
č. 329/2018 o poplatkoch za
uloženie odpadov bol zave-

dený úplne nový poplatok. Poplatok sa
týka práve odpadu, ktorý nie je možné

Túto jar sme podobnými skládkami naplnili už štyri veľkoobjemové kontajnery.

máme už viac ako desaťročie zavedený
separovaný zber, úroveň vytriedenia
odpadu je u nás na pomerne slušnej
úrovni. Za rok 2018 predstavoval podiel vytriedeného odpadu na celkovom
množstve vzniknutého komunálneho
odpadu 31,53% a tým sme dosiahli
druhú najnižšiu sadzbu novozavedeného poplatku, a to 8 EUR za tonu.
Podmienky sa budú každým rokom
sprísňovať a obec preto musí podiel
vyseparovaných zložiek neustále zvyšovať. Poplatok za uskladnenie platí aj
každý jednotlivec, ktorý vyvezie odpad
na skládku individuálne. Pre porovnanie, napríklad obec Divín má poplatok
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vo výške 12 EUR a napríklad obec Trenč
až 17 EUR za tonu.

5 pohárov
stačí na výrobu vázy

z 30-tich PET fliaš
môže byť fleecová bunda

Našim spoločným cieľom musí byť
aj naďalej zvyšovať percento vytriedeného odpadu. Okrem vrecového zberu

10 časopisov
sa môže zmeniť
na krabicu na TV

z 2 nápojových kartónov
zo 670
hliníkových plechoviek

sa dá vyrobiť 1 m2
kuchynských utierok

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá,
kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:

Riaďte sa pravidlami svojej obce.

môžu pomôcť vyhnúť sa narastaniu
poplatkov za uskladnenie odpadu. Je to
napríklad aj zelený odpad, železný šrot,
pneumatiky, elektroodpad, a pod. Jednoducho všetko, čo môže byť zrecyklované. Zvážte preto prosím, či železný
z Maďarska, alebo radšej obci či do

Ak správne triedime, svet je krajší
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

ky komunálneho odpadu, ktoré nám

šrot odovzdáte pochybným výkupcom

sa môže stať rám na bicykel

1.

plastov, papiera, skla, sú aj ďalšie zlož-

4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan

neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV
ENVI - PAK.

zberných surovín. Obec bude postupne systém separovaného zberu stále
rozširovať a zlepšovať v záujme dosiahnutia čo najvyššieho podielu vyseparovaných zložiek odpadu na celkovom
množstve komunálneho odpadu vzniknutého na území obce Halič. Separovať

www.envipak.sk | www.triedime.sk

sa naozaj oplatí.

Mgr. Alexander Udvardy

Zmena štúdie nájomných bytov

E

šte v minulom volebnom období bola odsúhlasená štúdia výstavby nájomných bytov,
na základe ktorej bola spracovaná i dokumentácia pre územné rozhodnutie. Žiaľ, pô-

vodná štúdia nezohľadňovala viaceré ustanovenia
platného územného plánu zóny Halič-Horné pole,
lepšie povedané bola s ním v priamom rozpore. Pokračovanie v takto schválenom bytovom dome by
neumožnilo získať stavebné povolenie a tým ani príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
Pôvodný projekt navyše rátal len s jedno a dvojiz-

D O B R Á O B E C – to je aj byť
k sebe oh ľaduplnejší
•

Jarky, rigoly, trávnaté plochy ani kríky nie sú určené na
vynášanie odpadu akéhokoľvek druhu

•

Vieme, že psy nevedia spievať, ale spravme všetko preto, aby
neobťažovali susedov neustálym štekaním či zavýjaním.

•

Ulice v obci nie sú vhodné na parkovanie nákladných áut.
Okrem toho je to zakázané (nákladné autá zhoršujú životné
prostredie, ničia miestne komunikácie a obťažujú najmä
v obytných zónach nadmerným hlukom a exhalátmi)

•

Nedeľa fakt nie je najlepší deň na kosenie, či pílenie
dreva

•

Dym naozaj nie je náhrada aviváže pre čerstvo vypratú
bielizeň

•

Nie je krajšieho pocitu ako do niečoho šľapiť. Bez ohľadu na
to, či to „niečo“ vyprodukoval človek alebo domáci miláčik

bovými bytmi a nezahŕňal napríklad ani spoločné či
skladové priestory. Pristúpili sme preto k prepracovaniu štúdie.
V novej štúdii sa ráta s výstavbou hneď dvoch
bytových domov, z ktorých v jednom bude 8 jedno
a dvojizbových bytových jednotiek na troch podlažiach a v druhej 6 trojizbových bytových jednotiek.
Oproti pôvodne schválenej štúdii disponujú i balkónmi, piviničnými kobkami a spoločnými priestormi s dostatočným počtom parkovacích miest. Keďže
takto schválená štúdia je plne v súlade s územným
plánom zóny, je možné po spracovaní projektovej
dokumentácie požiadať o stavebné povolenie, zrealizovať verejné obstarávanie na výber dodávateľa
a začiatkom roka 2020 požiadať o bezúročný úver
a dotáciu zo ŠFRB na samotnú stavbu.
Na základe toho bude jasná cena diela a od nej
sa odvíjajúca výška splátky úveru pre obec a výška
nájomného pre občanov. V tejto fáze ešte nie je
potrebné o pridelenie bytu žiadať. Po schválení príspevku na výstavbu vás včas vyzveme na prejavenie
záujmu o nájomný byt.

Mgr. Alexander Udvardy
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Chceme sa s vami podeliť s úryvkom z blogu,
ktorý veľmi trefne opisuje náš Novohrad. Prinášame len časť týkajúcu sa Modrého Kameňa,
Dolnej Strehovej, Haliče a Starej Haliče.

– Mama, poďme odtiaľ radšej preč! – Ja sa však chcem dostať
bližšie k hradu. Ideme hore po strmej uličke. Besne štekajúce
psy, sem-tam aj pekný, hoci zanedbaný starý domček. Rómsky chlapec na groteskne malom bicykli. Za rohom nejaká
banda väčších chalanov. Asi naozaj nemá zmysel ísť ďalej, už
sa stmieva. Vrátime sa k autu. Ten dym neskutočne smrdí.
Cestou k nášmu ubytovaniu zachytím pri ceste niečo ako
rozpadnutý kaštieľ, ale nie som si istá, či to nie je skôr nejaká
hospodárska budova. Už je skoro tma, nemá zmysel sa zastaviť. Na ubytovaní to kontrolujem na internete. Malé Zlievce,
vyše tristoročný barokový kaštieľ. Píšu, že majitelia ho chceli
vyňať z pamiatkového fondu, aby ho mohli zbúrať, ale nepodarilo sa to. Nakoniec vraj získali peniaze z grantu na výmenu
strechy a s pamiatkovým úradom sa dohodli na postupe, ako
ho zachrániť.
Na druhý deň máme síce nasmerované iným smerom, ale
manžel mi vyjde v ústrety a pôjdeme sa pozrieť na rozpadávajúci sa kaštieľ v dennom svetle. Na mieste mi hneď dôjde,

Z AB U D N U T Ý N OVO H R AD

prečo som si nebola istá, že ide o kaštieľ: hliníková konštrukcia strechy pripomína skôr nejaký hangár.
Asi je to len dočasné riešenie, aby počasie nepoškodzovalo

Kam? Do N o v o h r a d u?? Žartuješ? To nemyslíš vážne!
Dobre, choď tam, ale nesnívaj o tom, že aj ja pôjdem s tebou!
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múry budovy. Pôsobí to dosť bizarne, ale aspoň dáva nádej,
že sa niečo deje a kaštieľ sa predsa len zachráni.

Sme celkom temperamentná rodina. Som už zvyknutá
na to, že naše deti nie vždy oceňujú moje nápady. Takýto
búrlivý protest na mňa vysypal syn, keď som mu oznámila, že sme sa s ockom dohodli: cez jarné prázdniny pôjdeme na pár dní do Novohradu.

P

Modrý Kameň, mesto ponorené do dymu
án sprievodca nám ešte poradí dobrú reštauráciu,
kde sa naozaj výborne najeme. Potom smerujeme
do Modrého Kameňa. Máme smolu. Keď vchádzame
na hradné nádvorie, energická pani na nás zakričí:

máme zatvorené! Príďte zajtra! Máme prehliadky aj tvorivé
dielne! Škoda, na zajtra už máme iný program. Hrad ani vý-

Dolná Strehová – kúpele a radosti
literárneho druhu

stavu hračiek teda neuvidíme, ale aspoň vyšliapeme na baro-

Dnes nás čaká Dolná Strehová. Tu sa narodil v roku 1823

kovú kalváriu za hradom. Je v dosť dezolátnom stave. Jarný

a prežil takmer celý svoj krátky život jeden z najznámejších

les je však príjemný, vtáčiky spievajú, výhľad je čím vyššie,

maďarských spisovateľov, Imre Madách, ktorého hlavné die-

tým krajší.

lo, dráma Tragédia človeka bolo preložené do viac ako 60

Keď zídeme, deti sú už unavené. Kvôli mojej zvedavosti sa

jazykov. Do slovenčiny ho ako prvý preložil Pavol Országh

ešte zastavíme dole, v samotnom mestečku. Už dávno som

Hviezdoslav. Neskôr vznikli ešte dva ďalšie slovenské prekla-

nevidela depresívnejšie miesto. Celé mesto je ponorené do

dy. Posledný od Ctibora Štítnického je dostupný aj online.

mračna smradľavého, sivého dymu. Cítiť v ňom všeličo, asi aj

Tragédia človeka je pre Maďarov jedným zo základných li-

plasty. Bývať tu a neustále dýchať toto asi nie je moc zdravé.

terárnych diel. Tragédiu som čítala ešte ako gymnazistka. Na-

V centre sa vztýči zelená obluda z čias socializmu s nápi-

priek archaickému jazyku ma už vtedy oslovila. Dnes, keď už

som „Obchodný dom pod hradom“. Je úplne vymretá. Trochu

mám viac rokov ako Madách na smrteľnej posteli, ju chápem

ďalej stojí bývalý hotel v zúfalom stave. Pred ním skupinka

snáď oveľa viac. Som však presvedčená, že moje deti ešte nie

miestnych asociálov, ktorí na nás nie moc priateľsky zazerajú.

sú vo veku, aby ju mohli pochopiť, a preto som sa rozhodla,

na pre mňa známa sestrička, sestra Zuzana, ktorá za mojich
čias bola ešte gymnazistka. Veľmi milo nás víta. Zavedie nás
do kostola (zatiaľ sme ho obdivovali len zvonka), poukazuje
nám nový neogotický oltár aj staré fresky. Nedávno tu bol
pán reštaurátor a opravil tento pás – ukazuje na svätomikulášsky cyklus. Keď dostane ďalší grant, znovu príde a pustí sa

O

do svätého Juraja.
bdivujeme aj zvonicu za kostolom. Vo zvonici sú
štyri zvony: Juro, Jano, Paľo a Mišo. Každý má iný
zvuk aj funkciu.
Sr. Zuzana nám poukazuje celý ich areál. Vy-

zerá to ako ostrov pokoja. Majú tam aj dielne a rôzne spolo-

že do Madáchovho múzea pôjdem sama. Zvyšok rodiny zatiaľ
vyskúšal termálne kúpele. Bola to správna voľba, všetci boli
spokojní
V pekne obnovenom kaštieli ma privíta milá mladá dáma.
Začne hneď v dvoch jazykoch. Dohodneme sa na maďarčine,
ale o chvíľu sa k nám pridá slovenský pár, takže sprievodkyňa
prejde do slovenčiny. Povie nám úvod, potom si zapíname
strojčeky na audioguide. Páči sa mi, že sa nemusím hnať,
v pokoji si vypočujem celý text a prečítam všetky nápisy.
Čaká nás už len cesta domov, ale vďaka môjmu lobovaniu
ešte urobíme malú okľuku, aby sme mohli pozrieť Halič a Starú Halič.

čenské miestnosti, kde sa stretávajú s miestnou mládežou.
Do jednej miestnosti aj nakukneme. Jedna sestra tam vyrába
obrázky Ježiša na podstavcoch s asi 14-15 ročnými rómskymi
dievčatami. Sestričky nás pozývajú na kávu. Prehodíme pár
slov aj v nemčine, lebo niektoré sestry sú z nemecky hovoriacich krajín.
Cestou domov rozoberáme so synom ľudské povolania. Ja
by som nevedel žiť tak ako tie sestričky – hovorí. – Neviem si
predstaviť takýto život. Ako to môžu vydržať? – Dobrá téma
na debatu. A tak mu porozprávam o rôznorodosti povolaní,
o rôznych životných cestách a alternatívach. Každý má iné
poslanie. Podstatné je iba jedno: aby bol dobrým človekom.
Manželovi zazvoní telefón. Má nastavený systém handsfree a tak to počujeme všetci. Volá mu nejaký pán. – Práve

Luxusné sídlo a ostrov pokoja
V Haliči nás víta zámok na kopci. Už zďaleka vidno, že je
krásne obnovený. Aj park okolo je elegantne upravený. Zámok je v súkromných rukách, momentálne v ňom funguje
luxusný hotel. Keď vyšliapeme na kopec, až skríkneme od
prekvapenia. Fíha! V skutočnosti to ani nie je zámok, ale
prepychový kaštieľ. Na môj vkus až moc vyčačkaný, hlavne čo
sa týka interiéru. Ale nepochybujem, že taký mohol byť aj kedysi, keď ho vlastnili Forgáchovci. Jeho prepych bije ešte viac
do očí, keď človek sem prichádza presýtený inými, bežnými
obrazmi novohradského regiónu. Každopádne je to pozitívny
a povzbudivý príklad záchrany vzácnej kultúrnej pamiatky.
Do Starej Haliče smerujeme kvôli impozantnému románsko-gotickému kostolu sv. Juraja. Hneď vedľa kostola bývajú
sestry misijného spoločenstva Rodina Panny Márie. Kedysi
dávno, po maturite mi kamarát z Nitry vybavil, aby som mohla stráviť jeden školský rok na nitrianskom katolíckom gymnáziu s cieľom lepšieho osvojenia si slovenčiny (Darek, veľká
vďaka za to!). Bývala som na internáte, ktorý viedli práve tieto „biele sestričky“. Mám na ne krásne spomienky, boli stále
usmiate, vládla tam rodinná, láskyplná atmosféra.
Netuším, či nájdem nejakú známu tvár v ich materskom
dome, ale skúsime to. Zaklopeme. Ukáže sa, že je tam jed-

som na dovolenke, ale hovorte. – Na dovolenke? A kde? Na
Malibu? – Nie. Na juhu. Veľký Krtíš, Lučenec... – Pán sa na druhom konci nahlas zasmeje. – Žartujete?! – Nie, nežartujem.
Sedí tu vedľa mňa manželka, môže potvrdiť.
Malibu??? Novohrad je predsa oveľa zaujímavejší. Nemenila by som.
Prevzaté z intetnetu, z blogu Diány Marosz,
https://dianamarosz.blog.sme.sk/c/504594/zabudnuty-novohrad.html, krátené
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V areáli ZŠ s MŠ vyrastie
nové zážitkové ihrisko

Zo života ZŠ s MŠ Halič

V

zimnom období sa žiaci našej školy zapojili do viacerých
športových,

vedomostných,

náučných a zábavných akcií.

Siedmaci sa zapojili do súťaže Mega all
inclusive deň v Kinderlande. Ich snaživosť sa vyplatila, pretože celú túto súťaž
vyhrali a cestovali do Námestova- do
najväčšej detskej izby na Slovensku. Do
súťaže sa zapojilo 19 tried z celého Slovenska. Téma, ktorú mali žiaci spracovať
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Naša Základná škola s materskou ško-

pôjde o prvky, ktoré škola za získané

lou sa na jeseň minulého roka zapojila do

peniaze v grante nakúpi. Pôjde o prvky,

výzvy Nadácie VÚB so svojim projektom

ktoré si škola za pomoci dobrovoľní-

Detské ihrisko Zdravko - Kráľovstvo plné

kov z UPSVaR, technického personálu,

hier a poznania. Ako všetci zainteresova-

obecných pracovníkov ale hlavne ro-

ní vedia, bola úspešná. Vďaka sms hlaso-

dičov, učiteľov a priateľov školy sama

vaniu škola získala finančné prostriedky

vyrobí a pred MŠ umiestni. Myšlienkou

v hodnote 5000 EUR na vyššie spomína-

je veľká chuť a zaangažovanosť rodičov,

né detské ihrisko. Hlavnými cieľmi tohto

ktorí by sa mali po skupinkách stať aký-

projektu sú zatraktívnenie prostredia

misi donormi nad jednotlivými prvkami

v areáli ZŠ s MŠ pred materskou školou,

detského ihriska. Škola a obec zabez-

vedenie detí k zdravému životnému štý-

pečí prípravu materiálov prípadne te-

lu a v neposlednom rade zabezpečenie

rénne úpravy, dobrovoľníci a darcovia

bezpečného priestoru na hru, ktorá je

poskytnú nepotrebné materiály či pred-

základnou zložkou vo výchovno-vzdelá-

mety, ktoré ešte môžu nájsť na ihrisku

vacom procese hlavne v predškolskom

uplatnenie a rodičia, učitelia, priatelia

veku. Ak sa všetko podarí, tak na doteraz

školy a dobrovoľníci dajú do projektu

prázdnom, zatrávnenom mieste by mali

to najdôležitejšie. Chuť a ochotu niečo

v tomto roku v spolupráci obce, školy,

pre naše deti vytvoriť. Všetkým tým,

rodičov, učiteľov a širokej verejnosti pri-

ktorí aspoň maličkým činom podajú po-

budnúť nové športovo - náučné prvky.

mocnú ruku už vopred riaditeľstvo školy

Jedinečnými by mali byť preto, lebo ne-

a obec Halič ďakuje.

bola: “Ako si predstavuješ párty v najväčšej detskej izbe.” Žiaci natočili minútové video, ktoré sa kinder komisii páčilo
najviac a stali sa víťazom celej súťaže.
Koncom januára si splnili sen a užili si
tento deň. Zábavná miestnosť plná hier,
trampolíny, bazén s penovými kockami,
lanová dráha, 5D kino, bowling, to všetko
čakalo na našich siedmakov.
Zabávali sa aj učitelia, rodičia a priatelia školy na “školskom plese” z témou
“Do dvorčeka do dvora.” Sme radi, že aj
tento rok sa žiaci zapojili do fašiangového sprievodu obcou a svojím vystúpením
spríjemnili toto podujatie. V základnej
a materskej škole bolo v tomto období
počuť smiech a tanec. Deti prezlečené do
masiek na svojom fašiangovom karnevale súťažili a tancovali. Tešia nás úspechy
našich žiakov na rôznych vedomostných
súťažiach. V okresných kolách anglickej,
dejepisnej, geografickej olympiády a matematickej pytagoriády dosiahli naši žiaci
pekné úspechy.
Počas marca mesiaca knihy sme mali
na škole “Deň čitateľskej gramotnosti”.
Pedagógovia si pre deti vymysleli zaujímavé čitateľské súťaže, nacvičili zdramatizované rozprávky, bájky s cieľom, aby
pochopili, že čítanie s porozumením je
základom dobrých výsledkov ich vzdelávania. Ľubozvučné slová z vybraných textov poézie a prózy odzneli aj na recitátorskej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Najlepší
žiaci nás reprezentovali na obvodovom

Aj naši škôlkari pričuchli k príprave zabíjačkových špecialít

kole. Svoje spevácke kvality nám žiaci
ukázali na školskom kole Slávika.

Naši žiaci sa pravidelne zapájajú aj do
rôznych športových aktivít a súťaží. Začiatkom februára mali naši žiaci školskú
lyžovačku na Látkach. Potom si chlapci
z druhého stupňa zmerali sily v školskom
turnaji v halovom futbale. Dobré výsledky sme dosiahli aj na turnajoch vo florbale, vybíjanej a prehadzovanej.
Uvedomujeme si aj dôležitosť našej
planéty Zeme. Preto sme sa zapojili aj
to recyklačného programu Recyklohry.
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V rámci tohto projektu sa na našej škole uskutočnila diskusia o elektroopade
a žiaci si vyrobili plagáty o životnom cykle elektrozariadení. Škola je vybavená
zbernou nádobou na vyradené drobné
elektrozariadenia. Dôležitosť vody sme si
pripomenuli v Medzinárodný deň vody.
Žiaci sa zapojili do rôznych zaujímavých
pokusov. Dňa 5.4 sme netradičnou a zábavnou formou zažili vzdelávanie v oblasti astronómie v mobilnom planetáriu,
priamo u nás v telocvični.
Pekné úspechy a dobré meno v celom
regióne majú aj naše tanečníčky a tanečníci, dramatici a maliari, ktorí nás výborne reprezentujú. Naši najmenší tanečníci
postúpili s predstavením “Rybníček” na
krajskú súťaž do Žiaru nad Hronom.

Na záver sa chceme poďakovať všet-

Prvý aprílový týždeň sa na našej škole

kým, ktorí nás podporili v projekte ,, Krá-

uskutočnil zápis do 1. ročníka. Väčšina

ľovstvo plné hier a poznania”. Aj vďaka

detí predviedla svoje vedomosti nebo-

vám vznikne pri materskej škole v prie-

jácne, nakoľko boli výborne pripravené.

behu nasledujúcich mesiacov športo-

S dobrou náladou, peknými zážitkami

vo-náučný areál.

a darčekmi odchádzali domov s úsmevom. Tešíme sa, že sa opäť stretneme
v septembri šk. r. 2019/2020.

Kolektív pedagógov ZŠ s MŠ Halič

chal stopy v jeho ďalšom živote, najmä

Rozlúčka s našim rodákom

pri rozhodovaní o kňazskom povolaní.

Čas prísť – čas odísť

Nakoniec sa rozhodol pre učiteľstvo.

23. februára t.r.

V roku 1945 sa začala písať aj jeho

v nedožitých 90. rokoch

U

plodného života kniha osudu

ž len málokomu v Haliči je

Mgr. Bohumila OUTRATU

známe toto meno – kde ho
HUŠ.

Ako

vlastne

mysliciach.

prišiel

Ako učiteľ a riaditeľ školy pôsobil na

k menu Bohumil? Keď rodičia pri krste

viacerých miestach Moravskosliezke-

(otec Moravák, matka Slovenka) sa ne-

ho regiónu (Rudná pod Pradědem, Rý-

vedeli dohodnúť, aké meno dajú svojmu

mařov, Havířov), odkiaľ odišiel do dô-

mužskému potomkovi, rozhodol vtedaj-

chodku v roku1989.

ší pán dekan Huhra, že bude Bohumil.

Na dôchodok sa vrátil do svojej tzv.

Osud Bohumila hneď v detstve veľmi

druhej „rodnej obce“ Nezamyslíc, kde sa

silne ovplyvnili udalosti v r. 1938, kedy

konečne venoval svojim záľubám. Už od

Halič pripadla vtedajšiemu Maďarsku

mladosti veľmi rád čítal, kreslil, venoval

a Outratovci, museli opustiť Halič, pre-

sa skautingu, turistike, regionálnej his-

tože otec bol štátny zamestnanec.

tórii, stal sa obecným a farským kroni-

Po

mnohých

peripetiách

rodina

károm, pričinil sa o založenie farského

s dvomi deťmi našla prístrešie v rodnej

časopisu „ROSA“, pravidelne prispieval
sa mu vyhýbali a v gymnáziu to nebolo

do obecného spravodajcu „HVIEZDIČ-

Bohuš sa veľmi rýchle adaptoval v no-

o nič lepšie, pretože spolužiaci pochá-

KA“, ale i do Haličských zvestí. Zúčastňo-

vom prostredí a čoskoro sa stal štu-

dzali z rodín továrnikov, lekárov, advo-

val sa krajských seniorských literárnych

dentom aj vďaka vtedajšiemu pánovi

kátov a profesorov, ktorí sa už svojim

súťaží. Napísal aj niekoľko zaujímavých

dekanovi Františkovi Kvapilovi, ktorý ho

oblečením líšili od spolužiakov pochá-

kníh z okolia Nezamyslíc. Posledná

poznal ako každodenného miništranta

dzajúcich z dediny. To boli prvé skúse-

bola.: Drobné sakrální stavby na Mo-

a zistil jeho nadanie na štúdium. Záro-

nosti novopečeného študenta.

ravě Kaple a kapličky na Prostějovsku.

obci otca na Morave v Nezamysliciach.
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„krajské lesní školy“ sa z stal zástupcom
vedúceho katolíckych skautov v Neza-

bola dopísaná.

v detstve všetci volali BO-

skautská kapitola. Hneď po absolvovaní

Prvú eufóriu

veň presvedčil aj jeho rozumného otca,

z možnosti študovať

vystriedali

aby syna dal študovať. Po úspešných
prijímacích skúškach na Prostějovskom

nosti či sa správne rozhodol pre za-

gymnáziu, pyšný otec doma prehlásil

meranie

života.

V roku 2017 vďaka Martuške Puchyo-

„Tak maminko máme doma studenta“.

A tak od štrnástich rokov študoval na

vej sa mi podarilo po 70. rokoch nadvia-

V tom období to bolo ojedinelé, aby zo

Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži,

zať kontakt s Bohuškom a odvtedy skoro

skromných dedinských pomerov sa do-

potom pokračoval na reálnom gymná-

denno-denne sme si vymieňali naše

stal i keď nadaný syn študovať (o diev-

ziu v Bruntále a býval v kláštore Bratov

seniorské zážitky, ba čo viac naučili sme

čatách ani nehovorím). Na jednej strane

Najsvätejšej Sviatosti a nakoniec zas na

sa používať počítač s mnohými

ho to naplnilo pýchou, ale čoskoro cítil

reálnom gymnáziu v Bruntále. Spomí-

možnosťami (e-mail. Skype a pod.) Bo-

sklamanie, že jeho rovesníci na dedine

nam to preto, lebo každý pobyt zane-

huška som získala aj za dopisovateľa Ha-

svojho

rôzne

pochyb-

Vďaka týmto aktivitám sa zapísal medzi

čoskoro

budúceho

osobnosti Moravy.

jeho

ličských zvestí a hoci len virtuálne sme
denno-denne brázdili haličskými ulica-

Poriadok rímskokatolíckych bohoslužieb počas Veľkej noci
Dátum

Slávenie

mi, „štádlikami“, zámockým parkom, ale

Stará Halič Halič

Tomášovce Ľuboreč

17:30

18:00
17:30

18.4.2019

Zelený štvrtok

19:00

19.4.2019

Veľký piatok

15:00

15:00

20.4.2019

Biela sobota

20:00

20:00

21.4.2019

Veľkonočná nedeľa

11:00

9:00

9:00

11:00

22.4.2019

Veľkonočný pondelok 11:00

9:00

9:00

11:00

aj návštevou hrnčiarov, kováčov, a iných
remeselníkov, ktorých mená si všetky
pamätal. A tak odišiel nielen z „Domova
u Rybníka“, z Nezamyslíc ale aj z Haliče
z druhej ulice (dnes Hrnčiarskej).
Jeho pamiatka zostane živá v našich
srdciach.

Anna Borešová

Osobnosti Haliče

Tohto roku sme si pripomenuli

svojej smrti. Venoval sa vedeckej oblasti

dvadsiate výročie od smrti Dr. Rudolfa

histopatológia so zameraním na pľúcne

Švarca. Jeho rodičia mali obchod v Ha-

červy hospodárskych zvierat. Ako ve-

liči tam, kde dnes je predajňa kvetov

decký pracovník publikoval viacero od-

v priestoroch u Jozefa Tureka. Bývali

borných a vedeckých prác, zúčastňoval

nad bývalou sódovkárňou u Illéšov,

sa domácich aj zahraničných študijných

o dom vyššie v kopci. Ten dom tam už

ciest /Kuba a ZSSR – Moskva, Alma-Ata/

neexistuje. Je tam rozostavaný nový

a medzinárodných konferencií. Bol ško-

dom Júliusa Hámorníka ml. s rodinou.

liteľom zahraničných a domácich vete-

Tu je rozpísaná charakteristika
o našej Haličskej osobnosti:

Rudolf
Švarc
Postupne Vám milí
čitatelia Haličských zvestí
budeme predstavovať 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.

POZVÁNKY

rinárov na doktorandské štúdium. Bol
autorom a spoluautorom viacerých medzinárodných monografií. Vedecky spo-

Švarc Rudolf (29. 8. 1928, Halič - 22.

lupracoval s Veterinárnou univerzitou

januára 1999, Košice) MVDr., DrSc., hel-

v Havane a Zoologickým ústavom aka-

mintológ /helmintológia náuka o pa-

démie vied Kazašskej sovietskej socialis-

razitických červoch/. Narodil sa v Hali-

tickej republiky. Za svoju vedeckú prácu

či v rodine obchodníka s potravinami.

získal titul doktor vied /DrSc.,/. Okrem

Detstvo aj základnú školu začal chodiť

vedeckej práce mal aj veľký vzťah k prí-

v Haliči, dokončil v Lovinobani. Gym-

rode a bol aj veľmi manuálne zručný. Vo

názium začal študovať vo Zvolene roku

voľnom čase si viac-menej sám postavil

1945, neskôr prešiel študovať na štátne

chatu v malebnom prostredí Vyšný Kla-

gymnázium v Lučenci, ktoré v roku 1949

tov. O tom dosvedčuje aj skutočnosť, že

úspešne ukončil maturitou. Po maturite

predmetnú chatu umiestnil do danej lo-

v roku 1949 sa prihlásil na Vysokú ško-

kality, kde nebola elektrika, voda a plyn.

lu veterinárnu v Košiciach. Po skončení

Tu regeneroval svoje psychické sily.

vysokoškolského štúdia začal pracovať

Táto osobnosť bude uvedená v pri-

ako terénny veterinárny lekár v obvo-

pravovanej knihe – HALIČ čo sa v nej

de Moldava nad Bodvou. Po založení

udialo storočiami v časti osobnosti

Helmintologického ústavu SAV v Koši-

Haliče.

ciach nastúpil na dané pracovisko ako
vedecký pracovník, kde pracoval až do

Pripravil Ján Hikker
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POZVÁNKY
23.5. 2019

19:00

Divadelná sála
Oú Halič

fgjhjhgdjghdjghj[Zadajte citáciu z
dokumentu so súhrnom zaujímavej témy.
Textové pole môžete umiestniť na
ľubovoľné miesto v dokumente. Ak chcete
zmeniť formátovanie textového poľa s
citáciou, použite kartu Nástroje na
kreslenie.]

VSTUPNÉ:
Predpredaj:7,5 Eur
ˇ
(Oú Halic)

Na mieste: 9 Eur

Haličský Cross – beh mládeže

Obec Halicˇ www.obechalic.sk

0. Ročník

Dátum:
Miesto:

18.5.2019
Halič – futbalové ihrisko

Organizátor:

Obec Halič

Prezentácia:

07.00-09.30

dfsdfgsg

Kategórie: Baby
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štart o 10.15

ZÁPIS

(rok narodenia 2015 a viac)

trať 50m,

Micro

(rok narodenia 2013-2014)

trať 250m, štart o 10.40

DO KNIHY

Mini

(rok narodenia 2010-2012)

trať 500m, štart o 11.00

SLOVENSKÝCH

Mladší žiaci/žiačky (rok narodenia 2007-2009)

trať 1000m, štart o 11.30

Starší žiaci /žiačky (rok narodenia 2005-2006)

trať 2000m, štart o 12.00

REKORDOV

Dorastenci/Dorastenky(rok narodenia 2002-2004) trať 3000m, štart o 12.40
Muži, ženy (rok narodenia 2001 a menej)

trať 3000m, štart o 12.40

Štartovné: detské kategórie zdarma, muži, ženy – 2€
Sprievodný program pre súťažiacich a ich rodiny zdarma: guľáš, skákací hrad, maľovanie na
tvár, v obci Halič sa súbežne bude konať akcia - Otvorme si oči v Novohradskom podzámčí

PRIPRAV UJEME

milan.palaga@gmail.com

Zápis do Knihy
slovenských rekordov
ako sprievodnú akciu
Haličských slávností
17. augusta 2019 o 9.00 hod.
na Podzámockom námestí
v Haliči

NAJVIAC ĽUDÍ
BEŽIACICH SO PSAMI
Zapojte sa do haličského rekordu a svoju
účasť nahláste na obecnom úrade.
Každý zúčastnený psík dostane maškrtu.

Zmeny
aj v haličskom futbale
Touto cestou by som rád ako nový člen
výboru priblížil, čo sa udialo počas zimnej
prestávky v TJ Slovan Halič. Po opakovanej výročnej členskej schôdzi, kedy prvá
schôdza nebola uznášania schopná, došlo na druhej uznášaniaschopnej schôdzi
za prítomnosti zástupcov obce k zmene
vedenia. Bývalému vedeniu by som rád
poďakoval za odvedenú prácu, osobitne
p. T. Hochholczerovi, ktorý zabezpečil
počas svojho pôsobenia pomôcky a materiálno-technické zabezpečenie, za ktoré
by sa nemuseli hanbiť ani mužstvá vyšších súťaží. Poďakovanie ale samozrejme
patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali bývalému vedeniu futbalu v Haliči. Od februára začalo pracovať
nové vedenie v tomto zložení: predseda
klubu Ľ. Póni starší, tajomník J. Hikker,
pokladník T. Kurčík ako štatutári združenia. Ďalšími členmi sú Jozef Najpaver, P.
Mikuš, M. Lukáč, M. Aláč. Zimná príprava
mužstiev všetkých kategórií - žiaci, dorast,
muži prebiehala v domácom prostredí, či
už v telocvični, na multifunkčnom ihrisku
a v okolitom teréne. „A“ mužstvo sa zú-

domácom zápase sa podarilo uhrať proti

tiež doplnení o hráčov, aby vôbec mohli

skúsenému mužstvu Baník Kalinovo „B“

začať odvetnú časť sezóny. Prvý jarný ma-

remízu 1-1 a hneď v druhom kole chlapci

jstrák zvládli na výbornú a Hrnčiarsku Ves

po dlhých rokoch priniesli 3 body z Bis-

porazili 16-0. Najväčšiu spokojnosť nate-

kupíc po výhre 2-0, kde Halič nevyhrala

raz musím vysloviť s ľuďmi okolo žiakov,

viac ako 30 rokov. Toto víťazstvo zároveň

s rodičmi, ktorí pomáhajú s chodom žiac-

ukončilo (5.4.2015 Čakanovce – Halič 0:1)

keho mužstva a verím, že nás chlapci na

4 ročné čakanie na výhru v majstrovskom

jar potešia peknými výkonmi. Takisto żiaci

zápase hranom na ihrisku súperov. V ďal-

odštartovali jarnú časť úspešne, keď v pr-

šom kole hráči nenadviazali výkonom na

vom zápase zdolali doteraz neporazený

predchádzajúce zápasy a podľahli 2-0 fa-

Málinec 5-0. V mládežníckych mužstvách

vorizovaným Tomášovciam, ktoré bojujú

vidíme veľkú perspektívu, najneskôr od

o čelné priečky tabuľky. V zatiaľ posled-

jesene by sme chceli spustiť projekt prí-

nom zápase na pôde Vidinej chlapci po-

pravky najmladších chlapcov od 5 roč-

dali bojovný výkon a po remíze 1-1 privie-

ných. Na záver si dovolím pozvať všetkých

zli ďalší bodík. K tomu, aby sme sa herne

fanúšikov haličského futbalu, športu,

a kvalitou vyrovnali mužstvám z hornej

na oslavu 100.výročia založenia klubu

časti tabuľky je však potrebné ešte veľa

TJ Slovan Halič, ktorá sa bude konať dňa

na sebe pracovať a postupne mužstvo

20. júla, akcia bude samozrejme ešte viac

doplniť o 2-3 kvalitnejších hráčov a zvýšiť

spropagovaná. Tešíme sa na vás.

tým konkurenciu v mužstve. Mládežnícke
mužstvá, konkrétne dorastenci boli tak-

Za výbor TJ Marcel Lukáč

častnilo v rámci prípravy zimného pohára. Počas zimy v kádri prebehlo viacero
zmien. Mužstvo bolo doplnené o hráčov,

Kalendár podujatí KST Sokol Halič 2019

ktorí v minulosti obliekali dres nášho klu-

Dátum

bu a prejavili záujem o návrat. Do mužstva sa vrátili konkrétne: D. Gálik, O. Ber-

Zodpovedný

Tel. číslo

10.5-12.5.2019 Prechod Poľanou

P. Jonáš

0907 563 505

24.5-25.5.2019 23. Haličská stovka

P. Jonáš, I. Koka- 0907 563 505
vec, P. Ondris

T. Kurčík, J. Hámorník. Naopak mužstvo

25.5.2019

Haličská 25- ka

M. Hikker

0949 113 589

nateraz opustili Novák, Rubint, Serfozo,

22.6.2019

Výstup na Kráľ. hoľu

I.Hikker

0948 005 600

30.8-1.9.2019

Slovenský raj

J. Rajprich

0908 865 439

14.9.2019

16. Hviezdicový výstup
na Sedem chotárov

M. Hikker

0949 113 589

28.9.2019

Zádielska Dolina

I.Hikker

0948 005 600

12.10.2019

44. prechod Cerovou
vrchovinou

J. Rajprich

0908 865 439

9.11.2019

26. Karolovský výstup
na Bralo a Bralce

M. Hikker

0949 113 589

13.12.2019

Nočný Luciový hviezdi- M. Hikker
cový výstup na Javor

0949 113 589

26.12.2019

Vianočný pochod
na Bralce

0907 563 505

ky, I. Slovák, Ľ. Macko, T. Tóčik, A. Várady,

Gergei, Kalina, Paľaga J., o ktorých prejavili
záujem v Starej Haliči. Úplne novým hráčom je P. Tryzna zo Starej Haliče, ktorý sa
do Haliče priženil a prejavil záujem o náš
klub, týmto mu prajem veľa športových
úspechov a nech je v našom mužstve spokojný. S vedením klubu Starej Haliče sme
sa dohodli na užšej vzájomnej spolupráci,
nakoľko pre zachovanie športu v menších
obciach v tom vidíme jednu z ciest. Odvetnú jarnú časť A mužstvo odštartovalo
v marci s piatimi bodmi na predposlednom mieste v tabuľke. V prvom jarnom

Názov akcie

P. Jonáš

17

TJ Slovan
Halič
Jesenná sezóna 2018 žiaci U14

V

priebehu letných prázdnin,

plní zážitkov sa v druhej polovici augusta 2018 hráči stretli
na ihrisku TJ Slovan Halič, aby

sa prvým tréningom mohla zahájiť jesenná časť 2018/2019 v kategórii žiakov U14.
Tréningové jednotky sa naplno rozbehli na ihrisku TJ Slovan Halič a chlapci
v plnom nasadení začali zodpovedne
a pravidelne dvakrát do týždňa pristupovať k tréningom, pretože sa blížili ťažké
zápasy. Tréner Milan Klaga ml. tréningové
jednotky zameral na kondíciu, vytrvalosť,
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prácu s loptou a koordináciu. Takto pri-

Tabuľka jasne ukazuje, že máme

pravení hráči začínali súťaž, ktorá prebie-

najlepšie skóre (najviac gólov sme dali

ha dvojkolovo. Chlapci svojimi získanými

a najmenej gólov sme dostali). Posled-

Brankár družstva: Hikker Šimon

vedomosťami, silami a skúsenosťami

ným zápasom chlapci dosiahli 105 –ty

Obrana: Kováč Ján, Radič Ján, Rácz

mohli ukázať a popasovať sa so svojimi

gól za sezónu, čakala ich menšia od-

Jakub, Žigo Jozef, Fízeľ Fabián

rovesníkmi vo svojej kategórii s týmito

mena „posedenie v Pizzérii Halič“, ktorú

Záloha: Budáč Matej, Szabó Filip,

mužstvami: TJ Jednota Málinec, TJ SFTC

zaplatili tréner a vedúca družstva. Ofi-

Váradi Dávid, Kováč Samuel

Veľká nad Ipľom, TJ Družstevník Mýt-

ciálne ukončenie jesennej sezóny 2018

Útok: Pócoš Tonáš, Hlavna Peter,

na, TJ Iskra Utekáč, OŠK Boľkovce, TJ

bolo trénerom a vedúcou zrealizované

Klaga Patrik, Nuota Sebastián

FK Stará Halič, OŠK Uhorské. Samozrej-

v decembri 2018 v malej sále Kultúrne-

me aj medzi zápasmi prebiehali tréningy,

ho domu v Haliči. Po zahájení a pripo-

Po tejto oficiálnej časti nasledovala

na ktorých boli vyrozprávané chyby, ktoré

menutí dochádzky chlapcov na tréningy

krátka diskotéka. Žiaci počas Vianočných

sa objavili počas hier na zápasoch, dúfa-

a zápasy, správanie sa počas tréningov

sviatkov oddychovali, no nie na dlho, lebo

júc, že sa nebudú opakovať, vyskytovať.

a zápasov bola Viktóriou a Evou Hikke-

po Novom roku (január 2019) sa opäť

Výsledná tabuľka s bodmi a koncového

rovou pripravená prezentácia – video

začal tréning v telocvični Základnej ško-

umiestnenia v súťaži na konci jesennej

projekcia, ktorá bola zameraná na spo-

ly Halič. Tréningy v zimných mesiacoch

časti predovšetkým žiakov, trénera Klagu

mienky žiakov - pri prvých stretnutiach,

prebiehali raz do týždňa a boli zame-

Milana ml., a vedúcu mužstva Hikkerovú

pri práci počas tréningov a zápasov, na

rané hlavne na obratnosť, hru s loptou,

Evu samozrejme aj rodičov nesmierne

letnom sústredení a rôznych spoloč-

kondíciu, relax, posilňovacie cvičenia.

potešila, prekvapila. „Halič 105:7“ –

ných akciách. Samozrejme nechýba-

Počas priaznivého počasia hoci chladné-

2 miesto tesne za Málincom.

lo vyhodnotenie a odmenenie hráčov

ho, mrazivého a aj snehového sa prešlo

s vecnými cenami a sladkými odmenami. Spomínaná odmena patrila:

trénovať trošku na čerstvý vzduch. Od 1.

Výsledná tabuľka

Názov klubu		

Skóre

Body

TJ Jednota Málinec		
TJ Slovan Halič		
TJ SFTC V. n/Ipľom		
TJ Družstevník Mýtna
TJ Iskra Utekáč		
OŠK Boľkovce		
TJ FK Stará Halič		
OŠK Uhorské		

95:12
105:7
93:15
43:43
44:55
20:109
18:72
4:109

30
25
25
16
12
6
4
0

marca 2019 sa začalo s dvojfázovým tréningom, ktorý pokračoval zameraním na
hernú činnosť a prácu s loptou. Od apríla
2019 nás čaká odvetná jarná sezóna.
Chlapcom držíme palce, želáme veľa
chuti do trénovania, šťastie na zápasoch...

Tréner: Klaga Milan ml.
Vedúca: Hikkerová Eva

ROZLÚČKA
SO ZIMOU

V

2019

Halič pripravila pre deti a ich rodičov

od 16:30 sa ľadová plocha

pekné športové popoludnie. Pre deti

zimného štadióna v Lučen-

bolo pripravených niekoľko zábavných

sobotu

30.

marca

ci začala zapĺňať malými,

súťaží, v ktorých bol každý víťazom

väčšími, ale i veľkými korčuliarmi. Pri-

a po vynaložení svojich síl bol odme-

šiel ten čas, kedy sa v prírode ohlási-

nený malou sladkou odmenou. Ten-

la jar a my sme sa museli rozlúčiť so

to rok sa do piatich disciplín zapojilo

zimou aj so zimnými športmi. Členo-

26 detí vo veku 3 – 14 rokov. Súťažili

via Hokejového klubu Halič a Obec

v korčuľovaní okolo kužeľov, v súboji
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3. ročník hokejového turnaja
o pohár starostu obce
hokejky s pukom, strieľaní gólov na
bránu, kde chytal brankár HK Halič.
Deti v zápale súťaženia nemali čas
vypiť si ani pohár čaju, ktorý pre nich
pripravil OÚ Halič. Najväčším vyvrcholením pre malých korčuliarov bolo vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov.
A tu prišlo veľké prekvapenie, pretože víťazmi boli všetci, ktorí sa nebáli
Už po tretíkrát sa za spolupráce obce a haličského hokejového klubu
uskutočnil dňa 26.1.2019 na zimnom štadióne v Lučenci hokejový turnaj
o pohár starostu obce. Naši chlapci predviedli vynikajúci hokej a obsadili
krásne 2. miesto. Po skončení turnaja sa všetci účastníci zišli v malej sále
kultúrneho domu, kde v dobrej nálade a pri vynikajúcom jedle prebehlo
slávnostné vyhodnotenie.

obuť korčule a popasovať sa s hokejkou a pukom. Odmenou pre všetky zúčastnené deti bol diplom, sladkosť, ale
najväčší úsmev na tvári im vyčarila zlatá medaila, ktorú im odovzdal starosta
obce Halič Mgr. Alexander Udvardy.

Mgr. Eva Svoradová

Martina Kajanová, Dana Katiová a Lenka Paľagová v tomto

13. Vianočný stolnotenisový
turnaj v Haliči

poradí od zlata až po bronz. U mužov sa na špicu ľadovca
prebojovali Kanátovci, Gabriel Antal a Milan Paľaga ml. Najviac z nich sa darilo Marošovi Kanátovi, ktorý právom vybojoval zlatú trofej. Striebro putovalo do Banskej Bystrice do rúk
Gabriela Antala a bronz zostal v Haliči u Milana Paľagu ml.

T

ento ročník bol skutočne štedrý a na svoje si prišli,
môžeme bez hanby povedať, všetci účastníci ako aj
fanúšikovia, ktorí mohli vidieť napínavé súboje počas celého turnaja. Ocenili sme nielen víťazov, ale aj

štvrtých v poradí. Ocenili sme najmladších aj najskúsenejších
stolnotenistov ako aj tých, ktorí nám pomohli s realizáciou
tohto podujatia.
Na záver mi zostáva len poďakovať všetkým, ktorí sa tur-

„Trinásť Pán Boh pri nás a zlé preč“.

naja či už aktívne, alebo pasívne zúčasnili. Predovšetkým svoTieto slová platili v 13. ročníku tohto už tradičného halič-

jej rodine za trpezlivosť a pomoc pri organizácii, lebo bez nich

ského turnaja dvojnásobne. Napriek mnohým športovým

by tento turnaj určite nefungoval, skutočne odviedli veľký kus

akciám konajúcim sa na „Štefana“ môžeme byť s účasťou

mravenčej práce. Poďakovanie patrí starostovi obce Halič, za

nadmieru spokojní. Po prvýkrát v novodobej histórii stolno-

finančnú podporu a záverečné slovo na turnaji, riaditeľovi ZŠ

tenisových turnajov v Haliči sme sa preklenuli cez hranicu 30

Halič za poskytnutie priestorov telocviční a ďalším sponzo-

hráčov a zastali na čísle 33 aktívnych účastníkov. Veľmi nás

rom: Pekáreň Halič, Kabel Telekom, Husqvarna, Zbrojnica,

teší nárast v žiackej a ženskej kategórii, kde sa počet hráčov

Kofemika, Tomáš Kurčík, Ján Hikker, Maroš Kanát, Ján Žigo

zdvojnásobil. Zvlášť hrdý som na to, že sa nám na turnaj po-

a rod. Paľagovcov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám zapožičali

darilo pozvať rozhodcu na medzinárodnej úrovni, ktorý po-

stoly, ďakujeme za výborný guľáš a ďakujeme všetkým, ktorí

čas svojej úspešnej kariéry rozhodoval aj na Olympijských

sa zaslúžili o bezproblémový priebeh turnaja, pretože si nes-

hrách a to Ondreja Jureka z Novej Bane.

mierne vážime pomoc a účasť každého jedného z Vás.

Všetci hráči boli rozdelení do troch kategórií – muži,

PaedDr. Milan Paľaga

ženy, žiaci a žiačky. V základnej skupine sa hralo najspravodlivejším systémom „každý s každým“ na dva
víťazné sety. Muži boli rozdelení do troch, žiaci dvoch
a ženy jednej skupiny po 6 hráčov. Traja najlepší zo
skupiny postupovali priamo do vyraďovacej fázy
a v „pavúku“ to bolo skutočne napínavé. Hráči si za
stolom nič nedarovali a do semifinále a finále nebolo jednoduché sa vo vysokej konkurencii prebojovať.
V žiackej kategórii sa na hrot pavúka prebojovali bratia
Papanitzovci, Pavol Hric a Andrej Makši. Posledný menovaný si vybojoval bronzový pohár, Mário Papanitz si
vybojoval striebro a zlato patrilo Pavlovi Hricovi. V ženskej kategórii boli najúspešnejšie Klaudia Fízeľová,

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 PRED
HALIČSKÝMI SLÁVNOSŤAMI.
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