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Hospodárenie obce Heľpa za rok 2016
Obec Heľpa je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný
rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo
štátneho rozpočtu, z prostriedkov združených s inými obcami, zo samosprávneho kraja a od iných právnických a fyzických osôb. Na plnenie svojich úloh
používa aj návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov.
Príjmy a výdavky obce za rok 2016:

úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom, so zásadami hospodárenia s
majetkom obce a štatútom obce.
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a
zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc
orgánom obce. V súvislosti s tým je
povinný ochraňovať majetok obce

a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na
zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a
sú vykonávané v záujme obce, napo-

Hodnota majetku obce k 31.12.2016:

máhať udržiavať poriadok v obci, poskytovať podľa svojich schopností a
možností osobnú pomoc pri likvidácii
a na odstraňovaní následkov živelnej
pohromy alebo havárie v obci.

Zo zasadnutia OZ v Heľpe
konaného 8.februára 2017

Obec dosiahla v roku 2016 prebytok rozpočtového hospodárenia
vo výške 7 514,- Eur.
Majetok obce
Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v
prospech rozvoja obce a jej občanov,
ochrany a tvorby životného prostredia. Obec je oprávnená a povinná
majetok zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať, držať a užívať na plnenie úloh v
rámci predmetu činnosti, brať z neho

Zúčastnilo sa ho 8 poslancov, kontrolórka Ing. Beráková a pracovníci OcÚ.
Ospravedlnená Mgr. Hyriaková a starosta Peter Hyriak. Zasadnutie zastupiteľstva potom viedla zástupkyňa
starostu Mgr. Andrea Oravkinová.
Bol prijatý 14 bodový program zasadnutia, na ktorom poslanci
vzali na vedomie
- úvodný prejav starostu, ktorý potom
vzápätí odišiel zo zasadnutia
- kontrolu plnenia uznesení
- vyhodnotenie kontrolnej činnosti za
2.polrok 2016
- informáciu o zaslaní žiadosti o pomoc
pri riešení dodávky pitnej vody
- hodnotiacu správu
schválili
- žiadosť Petra a Jozefa Koreňa o zmene
územného plánu pre parcely registra E
č. 3852 a 3853 na stavebné pozemky
- žiadosť MMJ Invest s.r.o. o predĺženie
nájomnej zmluvy na nebytové priestory
na Farskej ul. 588/2 do 31. 12. 2017
- žiadosť OBK obchodno-stavebná spol.
o predĺženie nájmu nebytových priestorov na ul. Školská 589/1 - bývalý Ramex
do 31.12.2023
- žiadosť OBK o predĺženie nájomnej
zmluvy nebytových priestorov parcela
KN C č. 914 do 31.12.2023
- návrh predloženej žiadosti o poskytnutie podpory dotácie v zmysle
Envirozákona, a to: Financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5%z
oprávnených nárokov, a to 1262,96 €
a financovanie projektu z vlastných
zdrojov vo výške 100% z celkových neoprávnených nákladov, a to 16 707,77 €
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

- verejné obstarávanie zákazky na
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie kultúrno-spoločenského centra“ – rekonštrukcia
priestorov bývalého Ramexu
- pracovnú skupinu pre túto investičnú
akciu v zložení Ing. Milan Oravkin, Ján
Kukuľa a Dr. Andrea Ďurčová
- uvedenej pracovnej skupine aktívne
spolupracovať so starostom a zúčastňovať sa na všetkých úkonoch, kontrolných dňoch a rozhodnutiach súvisiacich s uvedenou investičnou akciou
- VZN č. 1/1017 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v obci
- VZN č. 2/2017 o financovaní ZUŠ, MŠ
a školských zariadení v obci
- vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie projektu na zlepšenie
technického vybavenia odborných
učební a knižníc s 5% spolufinancovaním
- zámer zámeny majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, a to časti
pozemku KN C č. 1839/1 o výmere 2
m2 za časť pozemku parcely 809 vo výmere 6m2 vo vlastníctve Milana a Anny
Jánošíkovcov, bytom Hlavná č. 16
- dva mobilné odbery krvi v roku 2017
v priestore zasadacej miestnosti OcÚ
- termíny riadnych zasadnutí OZ v r.
2017
uložili
-stavebnej komisii pri OcÚ vypracovať
správu o technickom stave Farskej ulice
Viac na www.helpa.sk
spracovala Mária Fedorová
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Fašiangová veselica v Helpe
Fašiangy – 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. Tieto
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
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.
Ďakujeme všetkým tímom, ktorí sa
pričinili o kuchárske špeciality. Všetko
bolo vynikajúce a všetko sa pojedlo
a popilo. Ďakujeme našim folkloristom a ďakujeme aj našim sponzorom
– Mariánovi Ďuricovi, Agrohelp-u
s.r.o., bratom Murínovcom. Ďakujeme
aj našim poslancom, že v obecnom
rozpočte nájdu financie, vďaka ktorým môžu byť podujatia pre všetkých.
/MK/

Silvestrovská noc v Heľpe

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

Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. Myslím si, že sme spoločne založili krásnu tradíciu, ktorá ani tento rok nezaostala oproti minulým rokom. Nielenže sme
mali možnosť spoločne privítať Nový rok 2017, zabaviť sa, stretnúť sa s dobrými
ľuďmi a navzájom si popriať všetko dobré a pekné, ale i podporiť niekoho z nás
a prispieť na dobrú vec.
Chcem vyjadriť všetkým veľké poďakovanie za to, že ste prišli v mraze na námestie v Heľpe a podporili deti z Detského speváckeho zbor FELIX , ktorý pracuje
pri ZUŠ v Heľpe. Vyzbieraných bolo 1150 € a podľa vyjadrenia p. učiteľky Mgr. A.
Kirschovej, budú všetky použité na koncertné vystúpenia tohto zboru.
Keďže celý večer bol hradený zo súkromných zdrojov mojich priateľov, kamarátov a známych, patrí sa pekne poďakovať, aby aj budúci rok boli štedrí a prispeli
na skvelú vec. Za dobrým punčom a všetkými nápojmi , za skvelou muzikou a
prekrásnym ohňostrojom sú sponzori večera: Šport bar Heľpa, MMJ invest s.r.o
, Mikuláš Kukuľa – MIKU, Ján Babeľa, Peter Mlynárik, Milan a Rudolf Bošeľovci.
Generálnym sponzorom večera: BBS INGINIERING s.r.o .
Ďalej chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali v mraze pri vydávaní dobrého
punču, kuchárkam v školskej jedálni za jeho navarenie, našim hasičom a na záver
aj mojej rodine, ktorá neustále podporuje moje aktivity.
Všetkým, ktorí ste akokoľvek pomohli k priebehu tejto akcie, vyslovujem veľké
ĎAKUJEM ! Dúfam, že tradícia zostane tradíciou a my sa znova uvidíme pri ďalšom pokračovaní „Silvestrovskej noci“.
Milan Málik

Veľkonočná kvapka krvi
Vážení spoluobčania,
ako poslanec OZ v Heľpe pre Vás opäť pripravujem
Veľkonočnú kvapku krvi. Chcel by som Vás týmto všetkých pozvať na ďalšie stretnutie, kedy opäť môžeme
pomáhať. Hovorí sa, že radosť a šťastie sa dávaním
znásobuje. A viete, že šťastie je aj v krvi? Príďte a podeľte sa s ním ! Kedy ?
V stredu 12. apríla 2017 v čase od 08.00 do 10.00
hod v priestoroch Obecného úradu v Heľpe sa
uskutoční bezplatné darovanie krvi, ktoré je súčasťou kampane SČK, ktorej cieľom je osloviť a prilákať najmä mladých ľudí k darcovstvu krvi.
Daruješ krv , daruješ ž i v o t ...
Záujemcovia o odber krvi, hláste sa záväzne na tel. čísle : 0905793874 Milan
Málik, príp. cez FB (správa). Prísť môže každý, no pre všetkých prihlásených
v časovom predstihu bude pripravené malé prekvapenie.
Poslanec OZ v Heľpe, Milan Málik
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Za Mgr. Júliou
RENČOVOU
Pani riaditeľka Mgr. Júlia
Renčová,
rodáčka z Banskej
Bystrice, prišla
v roku 1963 po
ukončení
vysokoškolského
štúdia na Pedagogickom inštitúte
v Banskej Bystrici na svoje prvé
učiteľské miesto do Heľpy. Tu
aktívne pôsobila 35 rokov až do
odchodu do dôchodku. Za toto
obdobie pracovala ako učiteľka, výchovná poradkyňa a vôbec
ako prvá žena riaditeľka. Ako
dôchodkyňa učila ešte 7 rokov
na základných školách v Brezne.
Zomrela 16. januára 2017 vo veku
75 rokov.
Ako učiteľka matematiky celoživotne vykazovala vynikajúce
výsledky. Jej žiaci dosahovali
vždy najlepšie umiestnenia na
stredných školách a vyrovnali sa
žiakom z miest. Angažovala sa
pri zriadení základnej umeleckej
školy. Nacvičila viac ako 10 divadelných hier, vystúpenia ktorých
boli v Heľpe sviatkom. Dlhé roky
pracovala v Zbore pre občianske
záležitosti v Heľpe a účinkovala
v kultúrnych programoch osvety.
Teraz je už naša pani učiteľka
a riaditeľka po dlhej a ťažkej chorobe, ktorú statočne znášala, vo
svojom nebeskom učiteľskom
raji. Za jej celoživotný prínos pre
heľpiansku školu, žiakov, ZUŠ,
za všetky divadelné predstavenia,
dôstojné občianske obrady, za
prácu v osvete jej patrí naša úcta
a naše veľké ĎAKUJEME. Česť
jej pamiatke.
Pri spomienke na ňu jej zaželajme:
„Odpočinutie večné daj jej, Pane,
a svetlo večné nech jej svieti...“
Mária Fedorová

Z činnosti
FS Heľpan
a Heľpančok
Mužská spevácka skupina, Heľpančok
a ľudová hudba 28. januára spríjemnili svojim vystúpením medzinárodnú
výstavu cestovného ruchu v Inchebe
v Bratislave.
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.

Zhodnotenie činnosti Združenia dôchodcov v Heľpe za rok 2016
Rok 2016 sme zahájili novoročným
posedením pri harmonike a speve.
Deň oslobodenia obce sme si uctili
účasťou pri kladení vencov k pamätníku na námestí obce. Pripravili sme
spoločné posedenie s členkami Klubu dôchodcov v Polomke, ktoré nám
predviedli pečenie štrudlí.
Vo februári sme mali výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme zhodnotili
prácu za minulý rok, ako sme hospodárili s peňažnými prostriedkami
v pokladnici, pripravili sme plán práce
na rok 2016 a jubilantom sme odovzdali upomienkové darčeky.
Na fašiangy sa naše členky zúčastnili
sprievodu v maskách a varili fašiangové dobroty. Pani Pribylinová v ZŠ
názorne predvádzala, čo všetko sa dá
vyrobiť z domáceho mlieka. Robila
tvaroh, korbáčiky, spolu mútili mlieko
a vyrábali maslo. Deti práca s mliekom
zaujala a pochutili si na chlebíku s čerstvým maslom.
Na jar a v lete sa naše členky zúčastňujú pri úprave okolia kostola a fary.
V máji sme zorganizovali zájazd do
Krakova v roku Božieho milosrdenstva
s rádiom Lumen, kde sme získali duchovné posilnenie do ďalšieho života.
Každoročne chodíme na mariánsku
púť do Levoče, ktorá sa koná zvlášť
pre seniorov. Cestou späť sme si do-

priali odpočinku aj telu, zastavili sme
sa na kúpalisku vo Vrbovom.
Naše dôchodkyne vyvárajú heľpianske špeciality nielen na našich HDSaT,
ale tohto roku boli aj vo Východnej
a v Polomke. Po jesenných prácach sa
schádzame na amfiteátri pri dobrom
guľáši a pri speve s harmonikou.
Tohto roku sa uskutočnili „Čaneckého
dni“ na starej fare, v programe vystúpili aj naši členovia s pekným spevom.
Ich temperament ocenila aj viackrát
televízia, naposledy natáčali našu starú heľpiansku svadbu, zvyky, kroje, aj
týmto ide Heľpa do sveta.
Rok sme ukončili zasa folklórom. Na
starej fare naši členovia predvádzali

Slovenský pohár – Krňačky 2017

adventné zvyky, obyčaje, modlitby
„Od Lucii do Viliji“.
Vidíte, že naše združenie dôchodcov
pri Obecnom úrade je stále činné
a dúfame, že to tak bude aj naďalej.

Spoločenská
kronika
Mesiac december 2016 a
január 2017
Jubilanti
70. rokov
Ivan Jánošík
Verona Fiľová
Elena Tkáčiková
Paulína Janková
75. rokov
Mária Šulejová
Ján Latinák
Mária Riapošová
Mária Babeľová
85. rokov
Antónia Skladaná
Mária Riapošová
90. rokov
Anna Beráková
95. rokov
Mária Bošeľová
Anna Kalmanová
Narodení:
Patrik Martinec
Ema Kemková
Adam Ďurica

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.
Výbor Krňačkových pretekov ďakuje všetkým sponzorom, ktorí podporili podujatie.

Zosnulí:
Michal Olšiak
Jozef Šulko
Rudolf Štúber
Jozef Verkin
Anna Turčinová
Mgr. Júlia Renčová
Anna Lunterová
Katarína Babeľová
Prihlásených: 4
Odhlásených: 5
Počet obyvateľov k 31.1.2017
bolo 2604.
Prehľad za rok 2016
Počet obyv. k 31.12.2016 - 2606
Mužov - 1241, Žien - 1365
Počet prihlásených: 17
Počet odhlásených: 22
Počet narodených: 18
Počet zomrelých: 36
Počet sobášov:16
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2. ročník nohejbalového turnaja O pohár starostu Obce Heľpa

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, kto-

rej 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

Horehronský “Winter Classic“
zažil svoj druhý ročník

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.
1. miesto: Tím REPRE nohejbalistov Heľpy - M. Skladaný, M. Koštál, M. Riapoš
2. miesto: Tím z Revúcej
3. miesto: Tím Heľpa OBK – P. Skladaný, J. Felej, M.
Kukuľa, J. Oravkin
4. miesto: Tím Heľpa Hybox – M. Jonás, P. Kukuľa, J.
Mak
Organizátori ďakujú všetkým súťažiacim, ktorí sa podieľali na zdarný priebeh súťaže. Ďakujú sponzorom
– Hybox, Nestle, Krčma Heľpa, Autoservis u Šarika,
Agrohelp.s.r.o. Heľpa, Xperia s.r.o., Kvetinárstvo
Hedera Heľpa, Finery Decor, Kofola, Radegast. Veľké
poďakovanie patrí aj Skladanovcom, ktorí sa postarali o občerstvenie.
/MK/

Starosta Obce Heľpa sa touto cestou chce poďakovať za perfektnú prácu, ktorá bola vykonaná pri zhotovení ľadovej plochy a hlavne sezónnu starostlivosť o túto plochu. Chalani vykonali ste kus
dobrej práce v prospech našich občanov a hlavne naše deti a mládež. Hlavnými aktérmi tejto záslužnej práce boli: Tomáš Bošeľa,
Jozef Martinec, Viktor Martinec, Marián Martinec, Marek Lilko,
Maroš Pribylina, Erik Bošeľa a Tomáš Oravkin.

Rok opäť prešiel ako voda a organizátori prestížneho hokejového turnaja, ktorí sa už
druhý rok podieľajú na tejto skvelej akcii, dali do kopy všetky svoje sily aby pripravili
adekvátne podmienky pre všetkých zúčastnených a v neposlednom rade aj pre divákov. 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
Tradícia a láska k volejbalu opäť spoobec. Podľa očakávaní Heľpa „A“ jednoznačne prevalcovala svojich nasledovníkov,
jila ľudí a volejbalové mužstvo z Heľpy
ktorí nastúpili za „Béčko“ a vyhrali v pomere 11:3. V druhom zápase turnaja sa stretli
sa opäť koncom roku 2016 zúčastnilo
„chalani“ z Medzibrodu proti našej susednej dedine zo Závadky n. Hronom, kde to bola
na už šiestom „Vianočnom turnaji“
taktiež jednoznačne povinná jazda tímu z Medzibrodu. V ďalšej fáze turnaja sa zohrav Polomke. Ako vždy, naše mužstvo
malo vždy veľké ambície, no tento rok
sme prichádzali do Polomky s veľkou
výzvou a to obhajovať minuloročné
prvenstvo. Ako vieme, obhájiť je vždy
ťažšie ako zvíťaziť a v tomto duchu
prebiehali aj naše zápasy. Prvý zápas
nám nevyšiel podľa predstáv, absencia
zápasov a nervozita sa podpísala pod
prehru v prvom sete. No nakoniec sme
zápas dotiahli do víťazného konca.

Pod vysokou sieťou v Polomke
V tomto duchu a v nesmierne dobrej
nálade sa niesli aj ďalšie naše zápasy,
v ktorých sme boli čím ďalej tým lepší a nakoniec sme prvenstvo obhájili.
Musím úprimne povedať, že celková
atmosféra a ľudia ktorí sa stretávajú
na tomto turnaji je jeden fantastický
a neopakovateľný zážitok, ktorý si neustále odnášame z Polomky.
Poďakovanie patrí usporiadateľom
za pozvanie, dobre zvládnuté prípravy
či priebeh turnaja , no a už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutie pod vysokou
sieťou v Polomke.
Milan Málik

li strhujúce boje o prvé a tretie miesto. Naši skvelí chlapci reprezentujúci Heľpianske
„Béčko“(ktorého výberu som sa zúčastnil aj ja) porazili Závadku a tak mohli sláviť svoj
prvý úspech a to tretie miesto. Finále sa odohrávalo opäť vo skvelej frekvencií. Bol to
hokej, ktorý by sa páčil aj tým najväčším kritikom. Žiaľ, naši chlapci vo finále podľahli
mladým, ambicióznym hráčom z Medzibrodu v pomere 4:5 a tak sa museli uskromniť s druhou priečkou. Tento rok turnaj ovládli „chalani“ z Medzibrodu, dá sa povedať,
že aj zaslúžene. Celým turnajom si viedli sebavedomo a tak si odniesli pohár starostu
obce. Víťazmi sme ale boli všetci zúčastnení na tejto skvelej akcií. 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 Horný rad zľava: Juraj Ďurajda, Michal Košťál, Tomáš Lilko, Pavol Siman
sme súdržní a pre kultúru a šport v obci prispievajú aj hokejisti.
Milan Jankov Dolný rad zľava: Pavol Dubaj, Pavol Oravkin, Milan Málik
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