ROČENKA
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH
PODUJATÍ V NAŠEJ OBCI
V ROKU 2017

Rok 2017 je definitívne za nami. Ani tento rok sa už nikdy nevráti späť, preto mi dovoľte, aby sme si touto publikáciou aspoň čiastočne pripomenuli to, čo sa nám spoločne podarilo dosiahnuť. Môžeme byť hrdí
na to, že sme sa realizovali nielen na poli kultúry, ale aj športu. Spoločenské podujatia organizované obcou
sú vnímané veľmi pozitívne, čoho svedectvom je aj ich vysoká návštevnosť. Aj v roku 2017 sme na našich
podujatiach mohli privítať nielen návštevníkov z našej obce, ale aj z blízkeho či vzdialeného okolia. V ročenke
kultúrno spoločenských podujatí, ktorú máte práve v rukách, by sme Vám radi otvorili malé okno do minulosti
a pripomenuli krásne prežité chvíle.
Vedenie obce, okrem iných povinností, venuje oblasti kultúrno spoločenskému životu obyvateľov veľkú pozornosť. Najsilnejším motorom pre organizovanie podujatí je práve intenzívna snaha o vytváranie silnej komunity. Táto komunita je základ spokojného spolunažívania obyvateľov, ale okrem toho pomáha vytvoriť lepšie
miesto pre život v našej Heľpe. V súčasnosti máme v obci množstvo nadšencov a šikovných ľudí, ktorí mnoho
ráz nezištne a vo svojom voľnom čase aktívne pristupujú k rozvoju spoločenského života. Práca jednotlivcov
často nie je viditeľná, no bez nich by sa nám stanovené ciele len ťažko podarilo splniť.
Aj keď minulosť je potrebné často hodiť za hlavu, tento pohľad do minulosti by sme mali vnímať ako možnosť poučiť sa z chýb, či hľadať nové méty, ktoré môžeme dosiahnuť. Veríme, že spoločne sa nám to podarí,
ak budeme spolupracovať, ak budeme, ako sa hovorí, držať za jeden povraz. Je to predsa len naša Heľpa, ktorú
môžeme spoločnými silami rozvíjať aj naďalej.
Peter Hyriak, starosta obce

JANUÁR
Privítanie Nového roka – na námestí obce
72 výročie oslobodenia našej obce
Kyticou kvetov a slovami, ktoré oživili krásne chvíle
oslobodenia našej obce sme si aj tento rok pripo-

menuli pri pamätníku padlých hrdinov v 1. a 2. sv.
vojne. Starosta obce Peter Hyriak priblížil prítomným spomienky na ťažké obdobie vojny.
JANUÁR V ZNAMENÍ KULTÚRY
FS Heľpan nezaháľal od začiatku
Hneď v úvode roka 28. januára sa mužská spevácka skupina pod vedením Lukáča Kukuľu, dievčatá
z DFS Heľpančok a ľudová hudba zúčastnili a spríjemnili našim folklórom medzinárodnú výstavu
cestovného ruchu v Inchebe v Bratislave.
JANUÁR V ZNAMENÍ ŠPORTU
Horehronský Winter Classic – 2. ročník
Tento rok dátum turnaja vyšiel na deň
14.1.2017. Organizátori aj tento rok vymodlili
studené, krásne priam ideálne počasie pre takúto akciu. Na turnaji sa zúčastnili dve mužstvá
z Heľpy a to Heľpa „A“ a Heľpa „B“, Závadka
nad Hronom a tento rok sa zúčastnili aj mladí
chlapci z Medzibrodu. Turnaj zahájili tímy, ktoré reprezentovali našu obec. Podľa očakávaní
Heľpa „A“ jednoznačne prevalcovala svojich nasledovníkov, ktorí nastúpili za „Béčko“ a vyhrali
v pomere. Finále sa odohrávalo opäť vo skvelej
frekvencií. Bol to hokej, ktorý by sa páčil aj tým
najväčším kritikom. Víťazmi sme ale boli všetci

zúčastnení na tejto skvelej akcií.
Slová starostu: chcem sa za nás všetkých poďakovať
najmä organizátorom turnaja, ktorí tradične odviedli
skvelú prácu. Veľká vďaka patrí aj partií mladých chlapcov, ktorí každoročne obetujú svoj voľný čas na úkor
toho, aby sa široká verejnosť mohla športovo vyžiť
v areáli ľadového klziska. Na turnaji bolo zaobstarané
aj skvelé občerstvenie, do ktorého patril aj jeden z najlepších guľášov aký som mal možnosť ochutnať. Čiže,
ešte raz veľké ďakujeme všetkým, čo sa na organizácií turnaja podieľali. Dúfam, že sa stretneme aj o rok
a ukážeme, že sme súdržní a pre kultúru a šport v obci
prispievajú aj hokejisti.
Slovenský pohár – Krňačky 2017
Preteky Slovenského pohára Krňačky 2017 sa konali 21. januára 2017. Krásny zasnežený svah na
Holom vrchu privítal 24 posádok, ktorí do Heľpy
prišli nielen zvíťaziť, ale aj zabaviť sa a stráviť príjemné zimné chvíle medzi fanúšikmi tohto jedinečného zimného športu. Výborne pripravenú trať
ocenili všetci súťažiaci a pretek bol pre nich radosť
spojený s adrenalínom. Prvé miesta v kategórii mužov a aj v kategórii žien získali naše domáce posádky. V kategórii mužov zvíťazila posádka – Matúš
Siman a Pavol Siman zo Športového klubu v Heľpe. V kategórii žien úspech zožali: Simona Čížová,
Zuzana Tkáčiková zo Športového klubu v Heľpe.
Víťazom blahoželáme, ale víťazmi sú všetci, ktorí
prišli k nám do Heľpy a zúčastnili sa pretekov.
Poďakovanie patrí hlavným organizátorom Vladimírovi Kysuckému a Mariánovi Makovi z Turistického oddielu ŠK Heľpa, ktorí so svojimi pomocníkmi
a sponzormi zorganizovali perfektné podujatie pre
všetkých, ktorí sa ho zúčastnili.

FEBRUÁR
FEBRUÁR V ZNAMENÍ KULTÚRY
Fašiangy 25. február
Symbol radosti, zábavy, veselosti, pitia a hodovania
čo hrdlo ráči. Toto obdobie sa začína od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Hoci fašiangy boli
pôvodne pohanská slávnosť zasvätené bôžikovi
vína a nestriedmosti. Nazývali sa Bakchanália alebo
Liberália. Ich účelom bolo a aj v súčasnosti zostáva
oslobodiť človeka od starostí všedného života. Tie-

to zábavy sa konali väčšinou vo vidieckom prostredí, kedy sa roľníci zabávali žartami, boli prezlečení
za masky, aby si mohli slobodne užívať a nemali
byť okolím poznaní. Masky mali aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl.
Mali zabezpečiť bohatú úrodu. Počas tohto obdobia bolo okolo hospodárstva menej práce. Typické
boli zabíjačky, zábavy a hlavne v tomto období sa
konali svadby. Na tučný štvrtok každý veľa jedol
a pil, aby bol po celý rok silný. V pondelok bola veselica, kde mohli prísť iba ženatí muži a vydaté ženy.
Vtedy sedliak vyhadzoval pri tanci sečku vysoko,
aby sa mu na poli urodil veľký ľan a ovos. V utorok
sa sliepkam sypalo zrno do kruhu – aby nezablúdili a neznášali vajcia u susedov. Tiež sa v tento deň
nemalo vešať prádlo na pôjd, lebo to viedlo k premnoženiu bĺch. Ženy nesmeli šiť, lebo by sliepky neznášali vajcia.
To je z minulosti a ako to je dnes? Aspoň u nás

v Heľpe bolo poslednú sobotu veselo. Fašiangovníci chodili po dedine, námestie od rána žilo kuchyňou a rozvoniavalo doširoka – doďaleka. Starosta
hneď ráno počastoval kuchárov, aby navarili dobrý
guláš a aby všetkým chutilo. Všetci, ktorí prišli do
Heľpy mohli ochutnať vynikajúci poľovnícky guľáš,
lebo naši poľovníci sa veru riadne pochlapili a navarili hneď kotly dva a nezabudli priložiť aj niečo
na predjedlo. Ovčiari samozrejme vsadili na guľáš
zo svojho – ako ináč z barana.
Okrem toho napiekli aj kopec
buchiet, ktoré všetkým chutili. No nedali sa zahanbiť ani
naši podnikatelia, ktorí okrem
tradičnej kapustnici núkali aj
niečo na zahriatie. Na podujatí
sa zúčastnili prvý krát. Taktiež
prvý krát medzi osvedčených
harcovníkov – kuchárov prišli
aj naši učitelia so sloganom:
Výborní učitelia-výborný guláš. Nadšenie, ktoré so sebou
priniesli potvrdili naozaj výborným gulášom. No a už tradične sa o naše brušká stará
klub dôchodcov, ku ktorým sa
pridal aj Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Aj u týchto družstiev boli guláše ako sa
patrí, vynikajúce. No nesmieme zabudnúť na naše
kuchárky zo školskej jedálne, ktoré sa od rána potili
pri vyprážaní typických buchiet. Ja neviem, koľko ich
spravili ale poviem Vám, veľa do tisícky ich určite
nechýbalo a myslím, že bol dostatok pre všetkých.
A naši súboristi? Tí cvičili celý február, aby sa mohli
ukázať v plnej paráde tak, ako sme ich mohli vidieť celý minulý rok po vystúpeniach. Po pozvánke
dedinou sa všetci pripravili na hlavný fašiangový program aj s pochovaním basy. Potvrdili svoje
spevné a tanečné majstrovstvo.
Súčasťou otváracieho ceremoniálu Majstrovstiev
sveta juniorov a kadetov v biatlone bola aj naša
mužská spevácka skupina.
Súčasťou otváracieho ceremoniálu Majstrovstiev
sveta juniorov a kadetov v biatlone bola aj naša
mužská spevácka skupina. Nebolo to ich posledné vystúpenie na tomto celosvetovom podujatí
a v nedeľu 26. februára spríjemňovali súťažiacim

ale aj divákom deň svojim spevom – muži aj ženy
z FS Heľpan.
DFS Heľpančok účinkoval 24. februára pri otvorení
Fašiangov na Čiernom Balogu v detskom programe.
FEBRUÁR V ZNAMENÍ ŠPORTU
Nohejbalový turnaj o pohár starostu Obce Heľpa
– 2. ročník
18. februára pripravili nadšenci nohejbalu Milan
Bošeľa, M. Skladaný, M. Koštál, M. Riapoš, M. Jonás,
P. Kukuľa, J. Mak, P. Skladaný, J. Felej, M. Kukuľa a J.
Oravkina v spolupráci s Obcou Heľpa – starostom
obce Petrom Hyriakom, už 2. ročník tejto súťaže,
ktorej sa zúčastnili 2 mužstvá z Brezna – pod vedením primátora Brezna Tomáša Ábela a Martina

Ridzoňa, druhé družstvo viedol poslanec VÚC Jozef
Tokár. Ďalej 1 družstvo v zložení športovcov z Horehronu – pod vedením poslanca VÚC Slavomíra
Pôbiša, dve družstva poloprofesionálov z Revúcej,
dve družstvá zo susednej obce Pohorelá a naša
obec bola zastúpená 3 družstvami. Na súťaži sa vytvorila partia nohejbalistov, ktorí nezostanú iba pri
tejto súťaži, ale začínajú vytvárať podmienky pre
nohejbalistov aj vo svojich komunitách. Je potešiteľné, že takto sa môžu dostať aj naši športovci do
iných obcí a miest a predviesť svoje majstrovstvo
a rivalitu aj na cudzej pôde.
Súťaž bola náročná ale pre všetkých aj také odreagovanie sa od bežných povinností. Naše mužstvá sa nezľakli súperov a obsadili krásne 1. 3. a 4.
miesto.

APRÍL
Veľkonočná kvapka krvi
Poslanec OZ p. Málik zorganizoval Veľkonočnú
kvapku krvi 12. apríla v priestoroch obecného úradu. Akcie sa zúčastnilo viac ako štyridsať darcov, za
čo im patrí veľká vďaka.
APRÍL V ZNAMENÍ KULTÚRY
Úspechy našich najmenších folkloristov
V apríli sa DFS Heľpančok zúčastnil dvoch súťaží. Jednou z nich bola súťaž detských choreografií v Polomke, kde sa umiestnili v zlatom pásme.
Úspešnejší sme boli na súťaži o Horehronskú valašku, kde sme získali taký počet bodov, že valaška je u nás už po druhý krát.
Všetci malí súťažiaci bravúrne predviedli
svoje nacvičené piesne. Prezentovali sme sa
štyrmi speváckymi skupinami, medzi ktorými boli aj chlapci, ktorí pod taktovkou svojho
predspeváka Peťka Feleja svoje číslo vynikajúco zaspievali. Nemožno nespomenúť
naše nádejné speváčky – sestry Giničové,
Lucku Kukuľovú, Peťku Babeľovú, Julianku
Lilkovú, Bibku Hrončekovú, Viku Oravkinovú a Sárku Varšovú, ktorá bude našu obec
reprezentovať aj na Hronseckej lipovej ratolesti.
Detský spevácky zbor Felix zo ZUŠ pod vedením
Mgr.art. A. Kirschovej sa zúčastnil krajskej súťaže Mládež spieva, na ktorej sa umiestnil v Zlatom
pásme s pochvalou a postupom na celoslovenskú

súťaž detských speváckych zborov do Prievidze.
Veľkonočné zvykoslovia
Už po 2. krát boli v priestoroch starej fary mohli
návštevníci vidieť a počuť kalendárne zvykoslovia tradícií Veľkej noci v podaní FS Heľpan a DFS
Heľpančok priamo na sviatok veľkonočnej nedele.
O kuchyňu sa nám postarali členovia klubu dôchodcov.

Členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Heľpe boli pozvaní na 67. ročník Katolíckej
akcie do Banskej Bystrice. Svojim spevom zahájili
a aj ukončili slávnostný pietny akt.

MÁJ
Deň sv. Floriána
Tento deň si pripomenuli naši hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v nedeľu 7. mája v našom
rímskokatolíckom kostole. Slávnostnú svätú omšu
celebroval Mons. V. Vojtašák – dekan heľpianskej
farnosti a bola slúžená za zdravie a Božie požehnanie práve pre našich hasičov. Práca dobrovoľného
hasiča je náročná pre každého.
Ako spomenul náš duchovný otec, všetci sa modlíme za to, aby sme boli ochránení pred ničivou
skazou - požiarom a v tomto duchu sa modlíme aj
za to, aby Pán Boh dal veľa zdravia a sily všetkým,
ktorí sa tejto záslužnej činnosti venujú.
MÁJ V ZNAMENÍ KULTÚRY
Deň matiek – 2. májová nedeľa u nás v Heľpe patrí

mamičkám, starým mamičkám a ich ratolestiam.
Veď čo môže byť krajší darček v takýto sviatok
ako kytica uvitá zo spevov, hudby a tancov našich
najmladších obyvateľov. Detičky už od troch rokov
vítali svojich najbližších v priestoroch prírodného
amfiteátra, aby im odovzdali svoju lásku a predviedli sa svojim talentom.
28. máj privítal v priestoroch amfiteátra detské
folklórne súbory z celého Slovenska a aj z Českej republiky na 18. ročníku detského folklórneho
festivalu Kolovrátok. Zúčastnilo sa ho 12 detských
folklórnych zoskupení v počte 410 účinkujúcich. Na
podujatie sme získali príspevok z Banskobystrického
samosprávneho kraja.

JÚN
Medzinárodný deň detí
Už po štvrtýkrát sa nám podarilo do Heľpy pozvať
takmer všetky zložky Policajného zboru, Vojenskej
polície, Horských či Zdravotných záchranárov, Hasičov SR a dobrovoľný Hasičský zbor obce Heľpa, Sokoliarov Kráľa Svätopluka, Strelecký klub SLAVIEN,
vďaka poslancovi OZ Milanovi Málikovi. Neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia je aj výstava automobilových modelov Petra Bošeľu či streľba zo
vzduchových aj paintballových zbraní. Futbalisti si
tiež našli miesto a skvele zapadli do priebehu akcie.
Tento deň patril deťom a v tomto duchu sa niesol
aj program, v ktorom nechýbala akcia policajtov , či
pútavý program mladých sokoliarov. Nič nezostali
pozadu ani záchranári pri názornej záchrane ľudského života. No jazda na štvorkolkách a hasenie
požiaru patrí jednoznačne k najväčším zážitkom.
Počasie prialo a dúfam, že najmä deti si odniesli z
dnešného dňa nielen malé pozornosti či sladkosti
od sponzorov, ale i krásne zážitky. Tento rok sme
v Heľpe privítali okrem našich školákov a detičiek
z materskej škôlky aj deti z Pohorelej, Závadky nad
Hronom a Polomky. Podujatia sa zúčastnilo takmer
400 detí, ktorým sa predstavilo 70 účinkujúcich
v jednotlivých ukážkach. Deti si mali možnosť vyskúšať a pozrieť 27 ks rôznej automobilovej techniky, vrátane motoriek a štvorkoliek, ale aj výzbroj

a výstroj jednotlivých zložiek.
Na záver sa patrí poďakovať všetkým tým, ktorí
majú podiel na tom, čo sme mohli vidieť, a tým čo
prispeli k priebehu dňa detí.
JÚN V ZNAMENÍ KULTÚRY
Spomienky na 52. ročník Horehronských dní
spevu a tanca23.-25.júna 2017
A je to naozaj tak. Zostávajú iba spomienky na nezabudnuteľné tri dni v poslednom júnovom víkende, v ktorom účinkoval rekordný počet spevákov,
tanečníkov, hudobníkov a ľudových remeselníkov.
V prírodnom amfiteátri mohli diváci vidieť krásu
nášho ľudového umenia v 9 programových blo-

koch. Už druhý ročník v doobedných
sobotných hodinách
naživo vysielalo rádio Regina, ktorých
hosťami boli tí najpovolanejší – či už
z organizátorov festivalu ale aj vybraní
účinkujúci, ktorí sa
prihovorili poslucháčom rádia Regina.
Stará fara už tradične patrí výstavám ale aj živým
remeslám. Výstavy
Stredoslovenského múzea Banská Bystrica, Horehronského múzea Brezno privítali množstvo návštevníkov, ktorí v priestoroch budovy fary mali
možnosť pozrieť si výtvarnú kultúru ľudu z dielne
pohronských žien, paličkovanú čipku baníckych
osád Staré Hory a Špania Dolina, Už k tradíciám
patrí výstava fotografií Vdp. Michala Čaneckého
a Janka Latináka, ktorá bola tohto roku obohatená o
fotografie našich obyvateľov, ktorí sa zúčastnili púti
– či už vo Vatikáne, Fatime, Lurdoch, Levoči a inde.
Remeslo má zlaté dno – možno aj takto charakterizovať kúdelnú izbu, kde si mohli návštevníci pod
vedením skúsených heľpianskych remeselníkov
vyskúšať česanie ľanu, pradenie, snovanie, tkanie
či vyšívanie, ale aj výrobu niteľníc. V sobotu doobeda sa počas výstavy nakrúcal krátky šot do detskej
kapurky. Ak Vás omrzela kúdelná izba mohli ste sa
presunúť k ďalším remeselníkom, kde ste si mohli
vyskúšať výrobu čipky, alebo zhotoviť si svoj prvý
šindeľ na svoju dreveničku.
Starú faru v sobotu spestrilo bábkové divadlo Concordia, ktoré si mohli pozrieť aj tí najmenší.
Námestie žilo remeslami aj kuchyňou. Našu tradičnú kuchyňu, s guľkami, trhanými haluškami,
grapľami a mišami obohatili naši susedia – poľovníci z Pohorelej, ktorí pripravili chutný guláš.
Krásne počasie, ktoré nám už niekoľko rokov praje,
cíti s nami. Množstvo ľudí, množstvo práce, ktorá
je potrebná na organizáciu tohto festivalu bolo odmenené v podobe slniečka a modrej oblohy.
Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim z FS Heľpan a Heľpančok, ktorí počas troch
dní reprezentovali obec. V piatok sme sa prvý krát
predstavili divákom v spoločnom programe s FS

Očovan pod názvom Prišli sme si
po nevestu. Mužská spevácka skupina účinkovala aj
v bloku programu
V sobotu mužská a dievčenská
spevácka skupina
reprezentovala
v živom vysielaní Rádia Regina
a Heľpančok pre
detskú Kapurku.
Pre
dospelácku
Kapuru zas predvádzali svoj kumšt naše kuchárky na námestí obce.
Vo večernom programe sa predstavila mužská
spevácka skupina, ženská a dievčenská spevácka
skupina Heľpan.
V nedeľu v detskom programe účinkoval DFS
Heľpančok a v galaprograme sme sa znova predstavili v zostave, ktorá účinkovala v sobotu.
To je výsledok celoročnej dobrovoľníckej práce
všetkých členov súboru, ktorí sa s láskou venujú
našim tradíciám a z celého srdca sa ich snažia odovzdávať ďalej. Piatkové skúšky priniesli ovocie tvrdej práce a odriekania si svojho voľného času.
Naša perfektná ľudová hudba, ktorá nás sprevádza
takmer na každej skúške, bola prítomná na všetkých vystúpeniach, začo im patrí osobitné poďakovanie.
No a je tu aj priestor na poďakovanie všetkým – našim kuchárkam a kuchárom na námestí obce, ktorí
zabezpečovali občerstvenie pre všetkých, ktorí mali
o našu tradičnú kuchyňu záujem, naše remeselníč-

ky v kúdelnej izbe, naši remeselníci pri výrobe šindľov a taktiež za prípravu fotografických výstav.
Veľké poďakovanie patrí našim kuchárkam v školskej jedálni, ktoré vydali počas troch dní viac ako
tritisíc jedál. Poďakovanie patrí našim požiarnikom,
ktorí zabezpečovali dopravnú službu, pracovníkom, ktorí zabezpečili, bezpečnosť v okolí základnej školy a prírodného amfiteátra. Pracovníkom,
ktorí sa starali o poriadok a čistotu našej obce od
skorých ranných hodín. Poďakovanie vlastne patrí
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na úspešnom zvládnutí 52. ročníka festivalu.
Podujatie pod hlavnou taktovkou Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica a obce
Heľpa, bolo podporené Fondom na podporu umenia, Banskobystrickým samosprávnym krajom. Generálnym sponzorom podujatia bola Poštová banka, sponzormi podujatia: Agrohelp s.r.o. Heľpa, Ing.
Marián Ďurica, Urbárne a pašienkové spoločenstvo
v Heľpe, Pohrebníctvo Haluška, Hedera, Coop Jednota, Brantner.
Medzinárodný festival detských folklórnych
súborov Bratislava
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a
okolia aj tento rok organizoval 20. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov

Bratislava 2017, v dňoch 8. – 11. 6. 2017 v Bratislave a okolí. Aktívne sa každoročne zapája do
programov festivalu okolo 600 detí
Okrem účastníkov festivalu z bratislavských detských folklórnych súborov Cech pozýva hostí – detské folklórne súbory zo zahraničia a iných regiónov
Slovenska. Detský folklórny festival v Bratislave sa
zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského kraja. Svojou radostnou atmosférou a pestrosťou predovšetkým
krojovaného sprievodu mestom pritiahol pozornosť divákov, médií, turistov a stretol sa s nadšením a spokojnosťou účastníkov.
Na tomto festivale mal zastúpenie aj náš DFS
Heľpančok, ktorý vzorne reprezentoval našu obec.
Celoslovenská súťaž detských speváckych zborov
v Prievidzi – Mládež spieva.
Náš detský spevácky zbor Felix pod vedením učiteľky ZUŠ Mgr. Art. Andrei Kirschovej sa v silnej
konkurencii umiestnil v striebornom pásme a získal
cenu za najlepší súťažný program.
Ľudová hudba a členovia klubu dôchodcov na festivale vo Východnej uzatvorili jún. 30. júna sme ponúkali našu tradičnú kuchyňu a samozrejme spevy
a melódie našich mladých hudobníkov.

JÚL
Putovná socha Panny Márie Fatimskej v našej
farnosti
„Keď zažiaril a prekvital trinásty máj, zrel Kráľovnú
Máriu fatimský kraj. Ave....“
V nedeľu 9. júla sme v našej obci privítali sochu
Panny Márie Fatimskej s relikviárom relikvií bla-

hoslavenej Hyacinty a blahoslaveného Františka
Martovcov – dvoch z troch fatimských detí, ktorým
sa od 13. mája do 13. októbra 1917 vo Fatime zjavovala Panna Mária. Sochu s relikviami priviezli za
doprovodu starostu obce a poslancov OZ členovia
cirkevného zboru Benedictus z farnosti zo Závadky
nad Hronom.
Úvodné obrady privítania putovnej sochy
Panny Márie Fatimskej a slávnostnú svätú
omšu viedol Mons. Vladimír Vojtašák, dekan
farnosti Heľpa. V poobedných hodinách sa
konala pobožnosť Sv. ruženca. V utorok po
sv. omši Mons. V. Vojtašák vykonal pobožnosť s rozlúčením sa so sochou Panny Márie
a sochu spolu s relikviárom si odviezli do farnosti Pohorelá.

Do programovej skladby sa zapojili detský spevácky zbor Felix pod vedením A. Kirschovej, pedagógovia ZUŠ – Igor Vlach a Natália Lema, Jozef Harvan
spolu so svojim žiakom. Veľký úspech mali heligonkári, ktorí si do svojho programu zaradili aj svojich
najmladších rodinných príslušníkov. Veľmi zaujímavé, zábavné a úsmevné podujatie pripravili členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a klubu dôchodcov a po
tri večery sa predstavili jednotlivé zložky
folklórneho súboru Heľpan.
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o nové podujatie v našej obci. V prvom rade všetkým
účinkujúcim, ktorí svoj voľný čas venovali tomu, aby naša obec bola ešte viac
príťažlivá či už pre domácich ale aj pre
návštevníkov. Tvorcovi nápadu poslancovi Jánovi Kukuľovi, ktorý bol zároveň
aj sponzorom pre niektoré vystúpenia.
Poďakovanie patrí technickej obsluhe
Jánovi Bošeľovi a Romanovi Oláhovi,
ktorí sa starali o technické zabezpečenie
podujatia.
Ďalej veľká vďaka patrí sponzorom podujatia – Jánovi Chalupkovi, ktorý poskytol bezplatné ozvučenie a moderátorské umenie jedného z podujatí,
Jurajovi Jonásovi, Cyrilovi Mihňákovi a Jánovi Riapošovi.

JÚL V ZNAMENÍ KULTÚRY
Kultúrne leto v našej obci
V mesiacoch júl a august sa konala premiéra kultúrneho leta Heľpa 2017. Počas piatkových večerov sa predstavovali jednotlivé
Chodníčkami FS Heľpan
kolektívy pôsobiace v obci a spríjemňovali chvíle
nielen našim obyvateľom ale aj návštevníkom obce 15. júla sme na dňoch obce Čičmany predstavovali
náš folklór v tejto krásnej, rázovitej obci.
Heľpa.

AUGUST
Priamy prenos z odpustovej slávnosti
Nanebovzatia Panny Márie - TV LUX.
Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich
veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše
telá budú raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli
vzkriesení na večnú slávu, aby sme prijali pozvanie
jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému z nás pripravil
v nebi miesto. (por.Jn14,1-14).
V nedeľu 13. augusta sme v našom chráme oslávili Pannu Máriu Nanebovzatú – patrónku nášho kostola a našej farnosti slávnostnou svätou
omšou, ktorá bola vysielaná priamym prenosom
TV LUX. Hlavným celebrantom bol Štefan Vitko, farár zo Svitu, koncelebroval Vladimír Vojtašák, farár
z Heľpy. Sv. omše sa zúčastnili aj farári z nášho dekanátu. V kostole panovala neopísateľná atmosféra plná pokoja, radosti a rodinnej atmosféry.
Veľká vďaka patrí nášmu duchovnému otcovi, ktorého pričinením bola zviditeľnená duchovná krása
našej Heľpy.

vali na dvojdňovku do Kokavy nad Rimavicou, kde
sme prezentovali našu tradičnú kuchyňu a našimi
heľpianskymi piesňami a tancami sme obohatili
festival Koliesko. 12. augusta naša cesta smerovala do Vlachova na dni obce Vlachovo a 19. augusta
sme boli súčasťou veľkolepého programu Od vrch
Hrona, ktorý pripravoval Martin Urban na festivale v Hrušove. 25. augusta naši folkloristi cestovali
do Rejdovej, kde účinkovali na 44. ročníku festivalu.
V sobotu 26. augusta naši chlapi účinkovali v Polomke v programe Horehron.
AUGUST V ZNAMENÍ ŠPORTU
Spomienky na Výstup na Veľký Bok
Ako tradične každý rok, aj tohto roku, 1.augustovú
sobotu 5.8.2017 sme zorganizovali už 42.ročník

AUGUST V ZNAMENÍ KULTÚRY
Z činnosti FS Heľpan - 5.-6. augusta sme puto-

Výstupu na Veľký Bok. Za krásneho počasia sa ho
zúčastnilo 97 turistov, nielen domácich, ale aj z
okolitých obcí, Brezna, Banskej Bystrice, Serede,
Revúcej a početná skupina prišla zo Spišskej Novej
Vsi. Tí vytrvalejší si zvolili trasu A z námestia našej
obce, ostatní vyrazili na trasu B zo sedla Priehyba.
Pekný slnečný deň poskytol účastníkom nádherné
výhľady na prírodné scenérie. Prekvapením tohto ročníka bola p. redaktorka Sylvia Hoffmannová
z RTVS, ktorá nahrávala rozhovory pre Televíkend
(odvysielaný dňa12.8.2017na Rádiu Slovensko).
Najstarším účastníkom, ktorý vystúpil na vrchol,
bol p.S.Kester, 77rokov a najmladšia účastníčka
mala 6rokov. Námaha účastníkov bola odmenená
pamätným odznakom na vrchole V. Boku, podpisom do vrcholovej kroniky a na záver chutným poľovníckym guľášom v Pizzerii u Brčka, ktorý sponzoroval p. starosta Peter Hyriak.

SEPTEMBER
SEPTEMBER V ZNAMENÍ KULTÚRY
SEPTEMBER V ZNAMENÍ ŠPORTU
K Tebe Matka Milostivá
2. ročník Heľpianskeho krosu
Obec Heľpa už po druhý krát zorganizovala kultúr– Memoriál Štefana BOŠEĽU
no-spoločenské podujatie venované oslave Se- Aj druhý ročník Heľpianskeho krosu bol plný úsmedembolestnej Panny Márie 15. septembra.
vov, dobrej nálady, pekného počasia a výborných
Podujatia sa zúčastnili súbory zo Závadky nad športových výkonov. Prvýkrát si na Memoriáli
Štefana Bošeľu zabehali aj detičky, ktoré
odštartoval a povzbudzoval Veľký Tresko.
Čestný hosť tohto ročníka, pán Dušan Tittel,
odštartoval behy dospelých. O dobrú náladu
na štadióne sa postaral DJ a bubnová show
Batida. Aj vďaka nim sme všetci prežili krásnu športovú sobotu v Heľpe. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným na 2. ročníku
Heľpianskeho krosu - Memoriálu Štefana
Bošeľu, predovšetkým bežcom, ktorí sa
výborne popasovali s 8-kilometrovou traťou, dobrovoľníkom, ktorí plní entuziazmu
pomáhali nielen na ihrisku a veľkú vďaku
vyjadrujeme tiež sponzorom, vďaka ktorým
sme mohli pripraviť takéto úspešné podujatie. Heľpiansky kros podporili: RYBA Košice,
Hronom, Telgártu a Heľpy. Hosťom programu bola Tauris, BSS Inginiering, Xperia, Geo-šport, HYBOX,
Anka Servická. Po dvojhodinovom programe krás- Topvar, vzorkova predajna.sk, Nestlé Slovensko,
nych spevov a rozprávania, diváci odišli naplnení Kofola, Rajec, Šport bar Heľpa, Kvetinárstvo Hedera
láskou a posilnení duchovným svetlom.
a Potraviny u Mihňáka. Špeciálna vďaka patrí Jánovi
Podujatie sa konalo vďaka finančnej podpore Fon- Riapošovi, o. z. Heľpa šport a vzdelanie a Nadácii
ZSNP a SLOVALCO.
du na podporu umenia

OKTÓBER
Mesiac úcty k starším
Jedna z tradícií, ktorá sa u nás zachováva už dlho
desaťročia je aj spoločné stretnutie skôr narodených občanov pri príležitosti októbra,
mesiaca úcty k starším. Aj tento rok sme
oslovili všetkých našich obyvateľov, ktorí
sa dožili 75 rokov a pozvali sme ich na
spoločné stretnutie. V našej obci žije 209
obyvateľov, ktorí majú 75 a viac rokov.
Z týchto prijali pozvanie 110 občania
a s nimi sme mohli stráviť chvíle pohody
a pokoja. Kultúrnym programom ladeným do folklóru ich prišla pozdraviť naša
mladá generácia – vnukovia a pravnukovia z Materskej a základnej školy. A bolo
to 1 k 1 - 110 detí prišlo pozdraviť 110
našich jubilantov. Pripomenuli im mladosť, radosť a hlavne vyčarili im úsmev na ich zrobených tvárach. Slávnostným príhovorom pozdravil prítomných starosta obce Peter Hyriak, ktorý
ukončil s krásnymi slovami:
Vážme si tých, ktorým tieto dni patria. Nezabúdajme, ctime si ich a budeme požehnaní:
„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou
neistou chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už
musia napínať, aby zachytili slová.
Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak
zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré.
Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes
vyliala káva.“
Tých, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť sme
osobne navštívili so sladkou pozornosťou.
Zlatá svadba
Manželské páry, ktoré sa dožijú v zdraví
50 rokov spoločného života sú naozaj
požehnané. Vidieť spokojnosť v tvárach ľudí, ktorí prežili spoločne polstoročie v láske, ale aj v trápeniach je pre
nás všetkých neopísateľný zážitok. Aj
my sme si od týchto krásnych manželských párov odniesli do svojich domovov
kúsok z ich neopísateľného šťastia. Boli
sme spoločne s nimi iba pár hodín, ale aj
tie nám stačili na to, aby sme z ich života
načerpali veľa pozitívneho myslenia a síl.
Osem manželských párov sa dožilo tohto vzácneho výročia a päť sme prijali na

obecnom úrade, kde sme si spoločne pripomenuli
oslavu toho najvzácnejšieho, čo môže človeka v živote stretnúť. Žiť po boku jeden druhého v šťastí,

nešťastí, láske aj v chorobe. A veru môžeme povedať, že naši „mladomanželia“ sú aj dnes plní sily,
lásky, pochopenia a radosti zo života. My im prajeme zo srdca ešte ďalšie roky spoločného života
v duchu, ktorí si sami pripravili a ktorý môže byť
príkladom pre nás všetkých.
Uvítanie detí do života
Veľkú radosť máme z každého narodeného dieťatka v našej obci. Len skutočnosť, že medzi nás prichádzajú malí človiečikovia zabezpečia našej obci
aktívny život.
Aj my sme v nedeľu pozvali medzi nás tých, ktorí sa
narodili v r. 2016 a bolo ich 18. Už teraz sa môžeme tešiť z toho, že v budúcnosti z nich bude jedna
trieda. Hrdí rodičia so svojimi ratolesťami spríjemnili popoludnie na našom obecnom úrade.

DECEMBER
Cena starostu obce
Starosta obce Heľpa udelil Cenu starostu obce za
rok 2017 na 34. zasadnutí OZ – MUDr. Jaroslavovi
Bellušovi, za vynikajúcu dlhoročnú prácu v poskytovaní lekárskej starostlivosti občanom obce Heľpa
pri príležitosti jeho životného jubilea.

obyvateľov. Detské očká s napätím očakávajú príchod Sv. Mikuláša s Anjelikom a čertom, rozsvietenie vianočného stromčeka. Tento rok za sprievodného podujatia snehových vločiek bola atmosféra
neopakovateľná. S darčekom odchádzali všetci najmenší a tí starší sa zahriali teplým punčom, ktorý pripravili kuchárky zo školskej jedálne. Milý
program v podaní detí z MŠ a najmenších žiakov
Základnej školy sa páčil nielen nášmu Mikulášovi,
ale všetkým, ktorí prišli medzi nás.
Od Lucii do Viliji
Sedemnásteho decembra sa priestory starej
fary stali dejiskom predvianočného a vianočného
heľpianskeho zvykoslovia v podaní FS Heľpan, DFS
Heľpančok a ľudovej hudby. Návštevníci sa zrazu
ocitli v časoch dávno minulých a stali sa ich súčasťou. Štyri miestnosti fary predstavovali jednotlivé
zvyky – na Luciu, páračky, priadky a štedrovečernú
miestnosť. Autentické prekáračky, piesne, tance
spríjemnili predvianočný čas všetkým záujemcom,
Vo svojom príhovore mu poďakoval za jeho celo- ktorí sa rozhodli navštíviť toto jedinečné podujatie.
životnú prácu u nás v Heľpe, za starostlivosť o to
najcennejšie – o zdravie pre našich občanov. Ku
gratulácii sa pridali všetci poslanci OZ.
Náš pán doktor, dovoľte nám, aby sme sa všetci –
Vaši pacienti pridali ku gratulantom a popriali Vám
do Vášho života mnoho, mnoho zdravia, šťastia,
lásky a Božieho požehnania. Aby ste ešte dlhý čas
strávili medzi nami a starali sa o to naše zdravie.
Ďakujeme Vám.
DECEMBER V ZNAMENÍ KULTÚRY
Privítanie Sv. Mikuláša v našej obci
Tradícia, ktorá sa spája s desiatkami rokov u nás
v Heľpe sa teší každoročne veľkej priazni našich

Folklórny súbor Heľpan
DFS Heľpančok účinkoval v Banskej Bystrici vo
vianočnom programe – Vianočná tržnica spolu
s DFS Radosť Banská Bystrica.
FS Heľpan a mužská spevácka skupina pod vedením Lukača Kukuľu prezentovala našu obec v zahraničí v Maďarsku na regionálnom dni Slovákov
v Šalgotarijáne. V polhodinovom programe sme
predviedli naše spevy, tance a muziku, ktoré sa
stretli s veľkým ohlasom prítomných divákov.
Hudobná skupina Heľpan v týchto dňoch nahrala
CD platňu – Heľpa – spievajú mladí s finančnou

podporou Fondu na podporu umenia. Pre našich aj tradičnú kuchyňu. Naše kuchárky navarili večeru
mladých muzikantov a spevákov je to v poradí pre 450 ľudí. Sme veľmi radi, že sa k nám pripojili
druhé CD.
aj tanečníci FS Priehyba so svojim vynikajúcim výkonom.
Ahoj Slovensko – televízna relácia, v ktorej sme 26. decembra sa naši folkloristi predstavili s viadostali priestor, aby sme mohli ukázať naše zvyky nočným programom na Pastierskych vianociach
počas zimných večerov a v adventnom čase. Veľmi v rímsko-katolíckom kostole v Banskej Bystrici.
krásne spracovaný príspevok znova zviditeľnil našu 29. decembra hodinovým vianočným programom
krásnu Heľpu pre celé Slovensko vďaka FS Heľpan spríjemnili sviatočné vianočné chvíle obyvateľom
a Klubu dôchodcov.
obce Kelč v Českej republike v rímsko-katolíckom
kostole.
Mužská spevácka skupina pod vedením Lukáča
Kukuľu žne úspechy svojej tvrdej práce a nácvikov. Všetkým účinkujúcim prajeme veľa zdravia, sily
Držíme im palce, aby reprezentovali našu obec vo a elánu, aby ešte dlhé roky odovzdávali svoje skúviachlasnom speve, ktorý bol v týchto dňoch zapí- senosti mladším a aby našu krásnu Heľpu zviditeľsaný do UNESCA – svetového kultúrneho dedič- ňovali pre všetkých Slovákov.
stva.
DECEMBER V ZNAMENÍ ŠPORTU
Tohto roku sme v spolupráci s RTVS Banská Bystrica spracovali rodinné zvykoslovie Svadba do doku- Silvestrovský výstup na Veľkú Vápenicu – 31. dementárneho jednohodinového filmu. Dokumentár- cember
Rozlúčka so starým rokom a privítanie Nového roka
ny film režírovala Drahomíra Kyslanová.
sa uskutočnilo v areáli športového štadióna v Heľpe
A znova pozvanie do Zrkadlového hája – do Brati- a o jeho realizáciu sa postaral Milan Málik s členmi
slavskej Petržalky. Len máloktorému súboru sa to športového klubu. Aj tento rok sa konala v poradí už
podarí v rozpätí dvoch rokov. Pre Heľpu sa to stalo tretia charitatívna zbierka, ktorej výťažok išiel našej
skutočnosťou. 15. decembra sme vo vypredanej obyvateľke Katke, ktorá bojuje dlhé roky so svojimi
sále predviedli naše vianočné zvyky a samozrejme ťažkými zdravotnými problémami.

Kalendár podujatí na rok 2018
28.01. o 11.00

73 výročie oslobodenia obce
Pietny akt položenia kytice k pamätníku

10.02. o 11.00

Fašiangy v Heľpe

06.05. o 11.00

Deň víťazstva – pietny akt položenia kytice k pamätníku

13.05. o 14.00

Deň matiek

27.05. o 14.00

DFF KOLOVRÁTOK

22.-24.6

53. ročník HDSaT

04.07.

ŠCAMBA a Ander z Košíc

11.08.

Rusin Čendéš Orchestra

24.08

Radošínske naivné divadlo s Lúčnicou

15.09. o 15.00

K Tebe Matka Milostivá – festival Mariánskych piesní

17.10. o 13.00

Mesiac úcty k starším

21.10.

Uvítanie detí do života, Zlaté svadby

05.12.

17.00 Privítanie Sv. Mikuláša

09.12.

15.00 Od Lucii do Viliji
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