ROČNÍK IX.
Obdobie adventu je čas pokoja a
radostného očakávania narodenia
Ježiša Krista. V tomto čase sa mnohí z nás utiahnu do seba, do kruhu
svojej rodiny. V tomto období ešte
intenzívnejšie prežívame
chvíle strávené s rodinou, ktoré sú pre nás
požehnaním.
Tento rok bol pre
všetkých
iný.
Nestretávali
sme sa na námestí ani na kultúrnych podujatiach či veľkých
rodinných oslavách.
Tváre sme prekryli rúškami,
udržiavali sme odstupy a dbali na
zvýšenú hygienu. Ako už bolo veľakrát povedané, len spoločne dokážeme pandémiu prekonať.
Napriek situácii si obec aj v tomto
roku plnila svoje úlohy. Tou najzákladnejšou je zabezpečiť služby
obyvateľom a v čase koronavírusu
aj ochranu zdravia nielen starších
ľudí, ale všetkých občanov. Mnohé
opatrenia výrazne obmedzovali spôsob nášho bežného života, no boli
nevyhnutné pre našu bezpečnosť a
zdravie.
Rok 2020 bude o pár dní minulosťou a ja si dovolím poďakovať všet-
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kým, ktorí podporovali rozhodnutia
obce a pomáhali s ich realizáciou.
Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, s ktorými sme sa spoločne snažili urobiť to najlepšie pre
obyvateľov našej Heľpy.
Ďakujem všetkým formálnym a neformálnym združeniam,
ktoré si v tomto
období udržali
svoju činnosť.
Moje poďakovanie patrí aj
pánovi dekanovi Mgr. Václavovi
Galovi a všetkým, ktorí sa starajú o náš kostol a jeho
okolie. Vďaku by som chcel vyjadriť
aj zamestnancom obce, pedagógom
školských zariadení, pani kuchárkam a aktivačným pracovníkom.
Najväčšie poďakovanie patrí vám,
všetkým obyvateľom našej Heľpy.
Tento rok máme možnosť prežiť advent v blízkom kruhu rodiny a spolu
vstúpiť do nového roka s nádejou v
lepšie časy. Preto vám všetkým zo
srdca želám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa radosti a
optimizmu do roku 2021.
S úctou
Peter Hyriak
starosta obce Heľpa

Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári,
do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc prianí.
Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.
Vaša redakčná rada

Z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Heľpe
SCHVAĽUJE:
Predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá“
s projektovým názvom „ Výstavba nabíjacej stanice pre
elektromobily v obci Heľpa „ , kód výzvy: 11378/20204210-52028 ktorý vyhlásilo MHSR
1. Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
2. Maximálna výška hodnoty projektu do 15 000 €, v
zmysle max. výšky dotácie uvedenej vo výzve,
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci v sume - maximálne
750 Eur ( 5% z celkovej ceny projektu – oprávnené výdavky ) Eur.
4. Webové sídlo žiadateľa www.helpa.sk
Zmluvu o dielo pre realizáciu stavby: „Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa I. etapa, lokalita 9 – Čerpacia stanica 3 a NN prípojka“, so zhotoviteľom : STRABAG s.r.o.,
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282, v
celkovej sume 53 730,62 EUR s DPH.
Zmluvu o dielo pre realizáciu stavby: „Dobudovanie
chodníka Hlavná ulica, Heľpa“, so zhotoviteľom DRYADA
garden s.r.o., Oravské Veselé 379, IČO: 46475868, v celkovej sume 27 049,79 € s DPH.
Odloženie hlasovania o Zmluve o dielo pre stavbu:
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe, so zhotoviteľom: Milan
Skladaný, Potočná 385/20, 976 68 Heľpa, IČO: 43635865
v celkovej sume 143 463,16 Eur
Odloženie hlasovania o Zmluve o dielo č. 02-09-2020
pre výkon stavebného dozoru stavby: Rekonštrukcia a

zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe, so zhotoviteľom: Ing. Jaroslav Hecko,
Muránska 486, 980 61 Tisovec IČO: 10903968 v celkovej
sume 3500 Eur
Použitie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci MF
SR na výkon samosprávnych pôsobností obce nehospodárskeho charakteru z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 64.316,00 Eur
na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných v priebehu roka
2020 v poradí takto:
- Oprava a udržiavacie práce na budove Domu smútku
v rozsahu: strecha, zachytávače snehu, podhľady a náter
okien,
- Oprava elektroinštalácie a rozvádzačov v obecných
objektoch v rozsahu vyplývajúcom z jednotlivých revíznych správ,
- Údržba miestnych komunikácií v rozsahu: asfaltovanie
ul. Farská a ul. Cintorínska, a oprava výtlkov ostatných
vybraných úsekov miestnych komunikácií,
- Údržba a servis univerzálneho kuchynského robota
v školskej jedálni a údržba obslužnej budovy školskej
jedálne v rozsahu: výmena okien a dverí, výmena nefunkčnej chladničky,
- Údržba miestneho rozhlasu v rozsahu: výmena reproduktorov, zosilňovačov, ústredne, hlásičov,
- Výmena poškodeného vianočného osvetlenia,
- Oprava oplotenia cintorína,
- Údržba čerpadiel čistiarne odpadových vôd
Zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok 2020 podľa ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením č. 6/2020 v súlade s ustanovením §14 ods.2 písm. b),
c), d) zákona č. 583/2004 Z.z.

Zakúpenie vianočného osvetlenia podľa predloženej
cenovej ponuky.
UKLADÁ:
OcÚ, pripraviť pre zlepšenie protipovodňovej situácie v
lokalite ul. Krížna pri Zdravotnom stredisku
1) Zorganizovanie pracovného stretnutia s obhospodarovateľmi pôdy na parcelách C 1885/1 a 1887/1 so
zámerom prerokovanie zmeny spôsobu hospodárenia
2) Obstaranie cenovej ponuky pre vypracovanie projektu vodozádržného zariadenia pri Zdravotnom stredisku
na základe obhliadky z pracovného stretnutia 22.7 pre
možnosť podania projektu pre výzvu OPKŽP-PO2SC211-2020-62 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej
krajine.
3) Obstaranie cenovej ponuky na prehĺbenie vsakovaciého kanála nad RD ul. Mierová 4) Predloženie podkladu pre vypracovanie dažďovej kanalizácie ako trasovanie, súhlasu s napojením na vodný tok.
OcÚ, predložiť OZ materiál o stave dažďovej kanalizácie
a jej ďalšieho rozvoja v rozsahu
1) Zoznam a zakreslenú sieť skolaudovanej dažďovej kanalizácie, trasovanie a dĺžka, kapacita
2) Zoznam rozpracovaných lokalít zakreslenú sieť dažďovej kanalizácie, trasovanie a dĺžka, kapacita
3) Pre zadanie nových častí žiadame trasovanie a dĺžky
pre výpočet ceny projektovej dokumentácie
OcÚ, pripraviť pracovné stretnutie s možným dodávateľom asfaltových prác pre upresnenie
1) Objemu prác na ulici Farská, a možnej cene týchto
prác
2) Objemu vysprávok na miestnych komunikáciách
3) Konzultácie technológie asfaltovania
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Z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Heľpe
SCHVAĽUJE:
Prerokovanie osadenia dopravnej značky STOP
a DAJ PREDNOSŤ V JAZDE! na križovatke ulíc
Krížna a Furtačka na príslušnom dopravnom inšpektoráte a zapracovanie zmeny do Dopravného
pasportu obce Heľpa
Prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a to: časť nehnuteľnosti zapísanej na
Správe katastra Brezno na LV č. 701, kat. územie obce
Heľpa ako budova pre služby obyvateľom, nachádzajúca sa na parcele KN C č. 148, na adrese Heľpa,
Partizánska 309/20 pre nájomcu: Pozemkové spoločenstvo pasienkarov Heľpa, 976 68 Heľpa, IČO:
17065798
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve obce v budove zdravotného strediska na adrese Krížna 812/2 pre žiadateľa: Iveta
Latináková, bytom Hlavná 205/140, 976 68 Heľpa
Zámer na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a to: časť nehnuteľnosti zapísanej na Správe katastra Brezno na LV č. 701, kat.
územie obce Heľpa v budove zdravotného strediska,
nachádzajúca sa na adrese Heľpa, Krížna 812/2 pre
nájomcu: Iveta Latináková, Hlavná 205/140,
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce – parcely KN C p.č. 779, trvalý trávny porast,
o výmere 13 m2 pre žiadateľa: Marta Neuzerová,
Clementisova 823. 976 69 Pohorelá
Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve na zabezpečenie zberu, prepravy a nakladania s odpadom vrátane elektroodpadu pre
dodávateľa: ENVIROPOL SK, s.r.o., Lamačská cesta
45, 841 03 Bratislava
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní údajov
č.243/2018/01 na spracovanie a poskytovanie zoznamu údajov pre fakturáciu stočného s dodávateľom: Stredoslovenská vodárenská prevádzková

spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO 36644030
Zmluvu o dielo na vykonanie stavebných prác na
stavbe „Oprava strechy domu smútku“ so zhotoviteľom: Tec-Trade, s.r.o., Nová 330, 976 69 Pohorelá,
IČO 47343621 v celkovej sume 34.831€
Zmluvu o poskytovaní služieb na prevádzkovanie
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v zmysle
platnej legislatívy s dodávateľom KARMAN, s.r.o.,
Mýtna 419, 985 53 Mýtna, IČO 46450955 v celkovej
sume 360,- Eur mesačne počas roka 2021.
Zmluvu o dielo na vykonanie stavebných prác na
stavbe „Oprava miestnych komunikácií“ so zhotoviteľom: L-TRADE, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960
01 Zvolen, IČO 36053431, v celkovej sume 10,44
Eur/m2 pokládky asfaltového koberca v hrúbke 40
mm
Zmluvu o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud č.
2020/600 na využívania aplikácie práce a miezd
v Cloude s dodávateľom: Vema, s.r.o., Plynárenská
7/C, 821 09 Bratislava podľa platného cenníka,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Zmluvu o poskytovaní služby výplatný lístok na
mobilný telefón č. 2020/601 na zasielanie výplatných lístkov na mobilné telefóny zamestnancov
obce s dodávateľom: Vema, s.r.o., Plynárenská 7/C,
821 09 Bratislava podľa platného cenníka, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
NESCHVAĽUJE:
Návrh poslanca Jána Kukuľu o daní do prenájmu obecného pozemku– parcely KN C č.p. 810,
záhrada, o výmere 1112 m2 pre žiadateľa: Marek
Oravkin, bytom Alexyho 905/3, 976 68 Heľpa
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – parcely KN C č.p. 810, záhrada, o výmere 1112 m2 pre
žiadateľa: Marek Oravkin, bytom Alexyho 905/3,
976 68 Heľpa
Zmluvu o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia
a zníženie energetickej náročnosti budovy
Denného stacionára v Heľpe“ so zhotoviteľom:
Milan Skladaný, Potočná 385/20, 976 68 Heľpa,

Z 25. zasadnutia OZ v Heľpe

SCHVAĽUJE:
Predĺženie nájmu bytových priestorov pre žiadateľa Denisa Antalová, Alexyho 693/1, 976 68 Heľpa
na obdobie jedného roka, v byte č. 3 v priestoroch
športového štadióna, v ktorom v súčasnosti býva.
a) Vypracovanie žiadosti v zmysle výzvy
Enviromentálneho fondu na poskytnutie dotácie
na rok 2021 v rámci oblasti C2, C5 v rozsahu: mostová váha, triedič kompostu, prekopávač kompostu, a
kompostéry max. 400 ks.
b) žiadosť bude vypracovaná spoločnosťou OPŽP
SK, s.r.o., Horná Lehota 104, Oravský Podzámok v
zmysle cenovej ponuky za sumu 720,- € s DPH
c) celková výška oprávnených výdavkov v sume
max. 150 000,- € min. so spoluúčasťou obce min. 5
% z celkových oprávnených výdavkov
Zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok 2020 podľa
ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením č. 7/2020 v súlade s ustanovením
§14 ods.2 písm. b), c), zákona č. 583/2004 Z.z.
NESCHVAĽUJE:
Kúpnu zmluvu v rámci realizácie projektu:
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti
budovy denného stacionára v Heľpe, s dodávateľom: Ján Haluška - HAMANNAX, Za vŕšok 976 69
Pohorelá, IČO: 32227507 v celkovej sume 20 000,40
Eur

Zmluvu o dielo č. 02-09-2020 pre výkon stavebného
dozoru stavby: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe,
so zhotoviteľom : Ing. Jaroslav Hecko, Muránska
486, 980 61 Tisovec IČO: 10903968 v celkovej sume
3 500 Eur.
Zmluvu o dielo pre stavbu : Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára v Heľpe, so zhotoviteľom : Milan Skladaný,
Potočná 385/20, 976 68 Heľpa, IČO: 43635865 v celkovej sume 143 463,16 Eur
UKLADÁ:
OcÚ zabezpečiť účasť zamestnancov OcÚ na pracovných stretnutiach poslancov OZ v Heľpe (ktoré
sú v súlade s platným rokovacím poriadkom OZ
Heľpa) v prípade
1. pokiaľ sú zamestnanci OcÚ predkladateľmi materiálov na rokovanie OZ
2. zastupujú referát, ktorý je predkladateľom materiálov na rokovanie OZ
3. v prípade, že iné relevantné dôvody si takúto
účasť zamestnanca vyžadujú, resp. majú vzťah zamestnanca k obsahu a bodom, ktoré sú predmetom
rokovania OZ.
RUŠÍ:
Uznesenia č. 335 a 360/2020 z 24.4.2020
Spracované: www.helpa.sk /mk/

IČO 43635865 v celkovej sume 143.463,16 Eur.
Zmluvu o dielo č.02-09-2020 na výkon stavebného
dozoru k stavbe „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy Denného stacionára
v Heľpe“ so zhotoviteľom: Ing. Jaroslav Hecko,
Muránska 486, 980 61 Tisovec, IČO 10903968 v celkovej sume 3.500,- Eur
Kúpnu zmluvu na interiérové vybavenie priestorov budovy denného stacionára v rámci realizácie
projektu „Rekonštrukcia a zníženie energetickej
náročnosti budovy Denného stacionára v Heľpe“ s
dodávateľom: Ján Haluška – Hamannax, Za vŕšok
Pohorelá, IČO 32227507 v celk.sume 20.000,40 €
UKLADÁ:
OcÚ zapojiť sa do výziev o poskytnutie dotácií na
kultúrne podujatia na rok 2021:
1. O dotáciu z rozpočtu BBSK na Detský folklórny
festival Kolovrátok 2021 s maximálnou spoluúčasťou obce vo výške 250,- Eur
2. O dotáciu z Fondu na podporu umenia na 55.
ročník folklórneho festivalu Horehronské dni spevu a tanca s maximálnou spoluúčasťou obce vo
výške 500,- Eur
3. Uvedenú výšku spoluúčasti obce zapracovať
do návrhu rozpočtu obce na rok 2021
OcÚ vypracovať návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Environment. fondu z bodu C:
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov:
- triedený zber komunálneho odpadu činnosť C1,
C4
- predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov činnosť
C2, C5
OcÚ zapracovať požiadavky poslancov OZ na lokality asfaltovania miestnych komunikácií do zápisnice o prevzatí staveniska v rozsahu ako boli
predložené
BERIE NA VEDOMIE:
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Heľpa za konsolidovaný celok za rok 2019

Netradičný Október,
mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
Podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa
V hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Situácia pandémie poznačila v Heľpe aj tento
krásny mesiac, ktorý je venovaný každoročne
našim seniorom. Nemohli sme spoločne zasadnúť za jedným stolom a nemohli sme si povedať milé slová, ktoré potešia a hlavne pookrejú
dušu tým skôr narodeným. Aj keď sme sa nemohli stretnúť poslanci OZ v Heľpe spoločne
so starostom obce rozhodli, že predsa si len na
našich občanov musíme pripomenúť a ukázať
im, že nám na všetkých záleží a myslíme na ich
ťažké chvíle v tomto období. Snáď sme každého
seniora potešili taškou naplnenou zdravými čajíkmi a malou sladkosťou. Prajeme Vám všetkým
pevné zdravie a veríme, že o rok sa spoločne
stretneme.
(mk)
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Liturgická slávnosť
na Priehybe
Bol 13. september r. 2020 (nedeľa),
deň pred slávením cirkevného sviatku
„Povýšenie Sv. Kríža“. Tento deň sa stal
pre mnohých veriacich krásnym a nezabudnuteľným duchovným zážitkom.
Pred 110 rokmi, Duch Svätý vnukol
istému Jánovi Gyurdovi (Ďurdovi) faktorovi (vedúcemu partie lesných robotníkov) myšlienku, aby na Priehybe,
ktorá tvorí hranicu medzi Horehroním
a Liptovom bol postavený kríž. Pri
ukrižovanom Spasiteľovi by predniesli svoje prosby a modlitby, aby ich
Pán ochraňoval počas celého týždňa
a mohli sa v sobotu vrátiť zdraví k svojim rodinám. Rozhodnutie sa stalo skutkom a v r. 1910 bol kríž posvätený vdp.
Gyorgyne Borbaszom. Tento Sv. kríž
je svedkom mnohých prosieb a sĺz, vyplakaných veriacimi, keď sa s obeťami,
„ktoré hora zabila“ zastavili pri ukrižovanom Ježišovi, nesúc ich domov.
Myšlienka opätovného posvätenia Sv.
kríža bola schválená našim vdp. dekanom Václavom Galom. V už spomínanú nedeľu 13.septembra 2020, bola na
Priehybe odslúžená sv. omša, spojená
so slávnosťou znovuposvätenia kríža.
Toto podujatie bolo požehnané „zhora“. Boh Otec svojim veriacim dal deň,
v ktorom sa odrážal jeho obraz a bolo
vidieť jeho stopy. Nádherné žiariace
modré nebo sa vynímalo nad vrcholmi
stromov, obkolesujúcich toto Bohom
požehnané miesto. Horou sa ozývali
chválospevy Spoločenstva modlitby
matiek a veriacich, z ktorých mladší
putovali peši a veľa mladých rodín i na
bicykloch so svojimi deťmi. Po ukončení sv. omše sa spoločenstvo postaralo
o pohostenie putujúcich.
Za dôstojný priebeh tejto slávnosti
ďakujeme v prvom rade nášmu vdp.
dekanovi Václavovi Galovi, ktorý nás
učí: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ Bez Vášho požehnania a nadšenia by sme boli ochudobnení o tento dokonalý plán, ktorého
režisérom je Všemohúci Boh a veríme,
že sa počas nasledujúcich rokov stane
tradíciou.
Poďakovanie vyslovujeme pánovi
starostovi Petrovi Hyriakovi, ktorý sa
postaral o vybavenie povolenia pre
vstup do chránenej oblasti, ďalej za
zaistenie technického vybavenia pre
ozvučenie sv. omše a prevoz oltára.
Prepravu veriacich zaistil pán Ján
Kukuľa a postaral sa aj o kvetinovú
výzdobu. Za pomoc pri nácviku speváckeho zboru Spoločenstva modlitby
matiek ďakujeme Jozefovi Harvanovi
DiS. art. a Mgr. Monike Ďurajdovej.
Spolok poľovníkov, na čele s poľovným
hospodárom Michalom Blažečkom
sa postaral o prípravu obeda na starej
fare pre zúčastnených na liturgickej
slávnosti. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnom
priebehu tohto podujatia, srdečne Pán
Boh zaplať.
Mária Mešťanová

Úspechy žiakov Základnej školy
Celoštátna súťaž: Cesty za poznaním minulosti
Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 76. výročia SNP
a 75. výročia ukončenia 2. svetovej
vojny určenej pre žiakov základných
škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl
tento rok prebehol netradične. Aj napriek pandemickej situácii bol tento
ročník jeden z najsilnejších a najviac
vyrovnaných. Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 106 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu.
Práce boli hodnotené v Múzeu SNP
v dňoch od 22. a 23. 9. 2020 odbornou
literárnou porotou, ktorá pozostávala
z pedagógov a odborných členov poroty.

Poslaním súťaže bolo podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do
výtvarnej a literárnej podoby. Súťaž
prispieva k vyhľadávaniu talentov
z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby.
Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu
SNP a to formou výstavy najlepších
ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.
Záštitu nad touto súťažou prevzala
prezidentka Slovenskej republiky pani
Zuzana Čaputová.
Do tejto celoštátnej súťaže sa zapojila aj naša základná škola, kde sa nám
v literárnej oblasti podarilo umiestniť

Moje najkrajšie miesto na svete...
V diaľke počujem hlas budíka, ktorý sa premiešava s hlasom mojej mamy. „Rebeka, vstávaj, je čas, ide sa k starým
rodičom!!“ Nechcelo sa mi vôbec vstávať, ale len čo som si
spomenula, že idem k starým rodičom, môj krok z postele
bol rezkejší a rýchlejší. Po výdatných raňajkách od mojej
mamy som sa ani nenazdala a už sme cestovali na Heľpu,
moje najkrajšie miesto na svete. Veľmi som sa tešila, lebo
prázdniny na bratislavskom sídlisku a na čerstvom vzduchu
sú veľmi odlišne. Cesta prebehla veľmi rýchlo. Pred domom
nás už čakala moja starká Hanička. Je presne taká istá ako
tá od Boženy Nemcovej. Milá, zlatá a veľmi dobrosrdečná. Po
vrelom zvítaní nastali tie najkrajšie chvíle prázdnin. Rodičov
som po víkende odprevadila späť do Bratislavy. V pondelok
prišlo ešte jedno veľké prekvapenie. Zo salaša nás prišiel pozrieť starý otec, Jožko. Po krátkom zvítaní prišiel s myšlienkou, či nechcem ísť s ním na salaš. Najprv som s tým veľmi
nesúhlasila, veď čo tam budem robiť. Ale v očiach starého
otca som zbadala trošku sklamania a smútku. Po chvíli vymýšľania a špekulovania som súhlasila s jeho nápadom.
Starká ma zbalila, pripravila niečo pod zub. Cesta na salaš
viedla poľom, netrvala dlho. Keď sme dorazili ku krásnej drevenej kolibe, voňajúcej dymom a oštiepkami bola som ako v
siedmom nebi. Niečo tak krásne a nedotknuté som už dávno nevidela. Na salaši chýbali ovečky a dvaja šibali, Lesan a
Broko. Starý otec ma privítal ako sa na dobrého a správneho
baču patrí, čerstvou odvarenou žinčicou naservírovanou v
krásnom drevenom črpáku. A k tomu mi spravil exkurziu po
košiari. „Tak toto moji kamoši nepochopia!“ Skonštatovala
som. Zrazu som začula zvuky zvoncov, vybehnem von z
koliby a naskytol sa mi očarujúci pohľad. Dole grúňom sa
valí kŕdeľ bielych obláčikov, na čele s Lesanom a na konci s
Brokom. Prenádherný pohľad, niečo také som nevidela ani
na Instagrame. Po obednom dojení a oddychu biele obláčiky odchádzajú opäť na svoju pašu. Na salaši sme ostali zase
sami dvaja. Bača a jeho štebotavá a všetečná vnučka. Starý
otec mal veľa roboty, robotu začal výrobou syra. Ovčí syr je
jeden z najlepších a najzdravších produktov salaša. Najlepší
je na drevenej lopatke a jemne posolený. Nevedela som čo to
obnáša, ale nechala som sa viesť starým otcom. Nadojené
mlieko precedil cez platenú plienku, ktorá bola veľmi čistá a
voňavá. Precedené mlieko nalial do veľkého medeného kotla.
Pánečku, taký veľký kotol som v živote nevidela. Pripomínal
mi zvony na kostole. Do teplého mlieka nalial syridlo. Chvíľu
to nechal pôsobiť, nevŕtal do toho, nechal to len tak a potom
jemne začal miešať. Vznikla zrazenina, ktorú začal formovať
a zbierať do platenej plienky, a to bola vlastne nová čerstva
hrudka syra. Zo zvyšku, ktorý ostal v medenom kotle odvaril žinčicu. Po tejto robote sme si dali oddych. Išli sme sa poprechádzať po salaši a spraviť si niečo pod zub. Okolo šiestej

na vynikajúcom 2. mieste, ktoré nám
vybojovala: Rebeka Blažečková s témou literárnej práce „Moje najkrajšie miesto na svete“.
Srdečne gratulujeme!

hodiny sa začali domov vracať biele obláčiky a s nimi aj nová
robota. Na druhý deň sme začali robiť prípravu na výrobu
bryndze. Bryndza sa robí z vyzretého syra, ktorý sa nechá
odležať aspoň štyri až päť dní. Po štyroch- piatich dňoch sa
syr zomelie na mlynčeku na mäso a zmieša s primeraným
množstvom soli. Určite Vás zaujíma, prečo musíme nechať
čerstvý syr tak trochu skaziť. Odpoveď je jednoduchá, musí
vyzrieť preto, aby v ňom začali pracovať baktérie mliečneho
kvasenia, ktoré dodávajú bryndzi jej skvelú chuť a zdravotnú
prospešnosť. Toľko informácii naraz. Všetky sa mi začali akosi
miešať, krútiť a motať. No nič to, nechám si to uležať v hlave.
Ale tešila ma jedna myšlienka, že môj starý otec mi prezradil
svoje tajomstva, ktoré zdedil po svojom otcovi, ktorý bol tiež
známym bačom v našom kraji. Po večernej robote a uložení
obláčikov na nocľah som si vyčerpaná, ale šťastná líhala do
postele. Na druhý deň ráno som trošku zaspala, nestihla som
východ slnka ani odchod obláčikov na pašu. Po salašníckych
raňajkách som bola pripravená na odchod do reality. Vôbec
sa mi nechcelo, vrátiť do sveta, kde ma čaká každý deň to
isté. „Ale je čas príchodu a je aj čas odchodu“, jedným slovom
povedal starý otec. Nedá sa nič robiť. Cesta domov ubehla
pomerne rýchlo. Na priedomí našej krásnej drevenice nás už
čakala starká, ktorá sa ma už nevedela dočkať. Starká sa veľmi potešila mojim darčekom zo salaša. V bielom uzlíku som
jej doniesla čerstvú bryndzu, žinčicu a bochník voňavého
syra. Starký mohol ostať na večeru, starká urobila výborne
bryndzové halušky zapražené slaninkou do pohára naliala
každému žinčicu. Celý večer som starkej rozprávala čo všetko
som so starkým zažila. Ani neviem ako a zrazu som sa ocitla
vo voňavých perinách mojej starkej a vedľa mňa s knihou v
ruke sedela tá najlepšia stará mať na svete. Ráno som vstala
na vôňu čerstvého pečiva a prenikavú vôňu bryndzovej nátierky. „Wau!“, skríkla som od radosti. Bryndzová nátierka je
moja najobľúbenejšia na svete. Starká mi prezradila rodinný
recept na výrobu tejto nátierky. Cez deň sme so starkou začali
piecť syrové pagáčiky a bryndzové bochníčky. To sú starkine
tajné a veľmi starodávne recepty. Ani som nevedela ako mi
dni prešli a zrazu bol piatok, vo dverách stali moji rodičia.
Veľmi som sa ich príchodu potešila. Na stole ich už čakal výdatný obed a samé dobroty. Všetko sa nieslo v znamení syra
a bryndze. Bryndzová polievka – Bryndzuľka a tie najlepšie
bryndzové pirohy s lahodnou slaninkou. Ako dezert sme so
starkou podávali naše syrové pagáčiky a bryndzové bochníčky. Celá šťastná som si ešte užívala prázdniny na dedine s
mojou starkou a s mojimi úžasnými rodičmi. Vďaka Bohu za
rodičov a starých rodičov. S láskou budem spomínať na moje
prázdniny strávené v kruhu milovaných ľudí na tom pre mňa
najkrajšom mieste na svete.
Rebeka Blažečková
Základná škola Heľpa Školská 604/17,97668 Heľpa
Banskobystrický kraj skola@zshelpa.edu.sk
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MATIČNÝ DEŇ
V HEĽPE

Pri príležitosti 157. výročia vzniku Matice slovenskej
a tiež 95. výročia vzniku MO MS v Heľpe v tretiu
augustovú sobotu miestny odbor Matice slovenskej a Obec Heľpa spoločne zorganizovali Matičný
deň. Toto kultúrne podujatie sa tešilo veľkému záujmu divákov. Slávnosť sa začala odpustovou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Heľpe. Program pokračoval o 14:00 v záhrade starej
fary predstavením pre deti, ktoré uviedlo Divadlo
pod balkónom. V areáli sa mohli deti zabaviť na
drevenom kolotoči a s rôznymi predmetmi na hranie sa z minulosti. V budove fary sa konala výstava
starodávnych krojov, fotografií z Heľpy od Karola
Plicku a prác žiakov ZUŠ Heľpa s témou „Moja de-

dina ako ju vidím ja“. Sprístupnená bola aj súkromná a jedinečná galéria Simanart gallery & design.
Pokračovalo sa exhibičným futbalovým zápasom na
miestnom štadióne. Matičný deň vyvrcholil na amfiteátri galaprogramom o 20:00, kde pred početným
obecenstvom vystúpili domáci i hosťujúci umelci.
Program otvoril spevácky zbor Ars Vocalis nádhernou piesňou «Aká si mi krásna», moderátorka
Natália Habrmanová predniesla báseň od Viliama
Turčányho: Slovensko dnes. Následne predseda
Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper a podpredseda Mgr. Marek Hanuska odovzdali ocenenie bývalej dlhoročnej predsedkyni MO MS pani Márii

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
Jeseň je krásnym, najštedrejším obdobím roka, ktorý sa rozžiari všetkými farbami a každý list na strome sa
stane nádherným kvetom. S prvým
septembrovým dňom sa začína pre
všetky deti nové dobrodružstvo.
Slzičky tých najmenších sú ako jesenný dážď, ktorý časom pominie.
A tak to bolo i na začiatku tohto nového školského roka. Tešili sme sa zo
stretnutia, na starších i nových kamarátov, na naše zaujímavé aktivity
a podujatia.
V októbri, mesiaci úcty k starším ktorý tradične v našej obci slávime, sme
nesmelo čakali a dúfali, že sa spoločne stretneme a uctime si naše staré,
prastaré mamy a starých otcov.
Deti v materskej škole sa s radosťou
učili spievať piesne, recitovali básne
o deduškovi, babičke a samozrejme
by nechýbal ani ľudový tanec. Žiaľ,

situácia sa opäť zhoršila a tak aj táto
akcia dostala červenú. Napriek tomu
sme na našich starých rodičov nezabudli a deti spolu s pani učiteľkami
vytvorili v materskej škole pozdrav
s modlitbičkou za starkých, ktorým
ich doma potešili.
Zvlášť sme chceli ostať v kontakte
aj so starými mamami a starkými zo
stacionáru, preto sme im spoločnými

Mešťanovej. Potom vystúpil detský folklórny súbor
Matičiarik, FS Priehyba, Chlopi z Heľpy, dievčenské
spevácke trio Tereza Oravkinová, Juliána Lilková a
Bibiána Hrončeková, ktoré doprevádzala ľudová
hudba Dobrá cimbalovka a Natália Habrmanová
predviedla úryvok z divadelnej hra J. G. Tajovského
„Ženský zákon“. Celý program sprevádzal a spestril
svojim humorom Lukáš Latinák st. Na záver si spoločne všetci prítomní zaspievali „Tota Heľpa, tota
Heľpa to je pekné mesto“.
Katarína Skladaná,
predseda MO MS v Heľpe,
foto: Svetlana Skladaná

silami vyrobili veľký pozdrav. Aj keď
sme ho nemohli odovzdať osobne,
stále na nich myslíme a máme ich
radi a to nie len v mesiaci október.
A čo nás v materskej škole tento rok
čaká ? Naplánovaných akcií máme
veľa, ale čo sa nám podarí, čo budeme môcť realizovať, uvidíme.
Naďalej pokračujeme s obmedzeniami v projekte - Spoznaj svoju obec
a región a v projekte - Deň materských škôl, kedy si udalosť vzniku
Prvej detskej opatrovne 4. novembra
1829 v Banskej Bystrici, každoročne
pripomíname oslavou v našej materskej škole.
Táto jeseň nie je iba o farebných
listoch, púšťaní šarkanov, zbieraní
gaštanov, prechádzkach s rodinou
v prírode. Je aj o dňoch daždivých,
sychravých, nepríjemných a vtedy
by sme sa mali navzájom zohrievať
svojimi slovami, pocitmi a byť k sebe
dobrí a láskaví.
V týchto neľahkých časoch prajeme
všetkým hlavne veľa zdravia, pokoja
a trpezlivosti.
Kolektív materskej školy Heľpa

Klub dôchodcov v Heľpe
Tento rok neprial spoločným stretnutiam členom klubu dôchodcov. Aj preto
sa členovia výboru rozhodli potešiť svojich priateľov na záverečné dni roka.
Pripravili pre všetkých sladkú vianočnú pochúťku – vianočné oblátky, ktorá
im pripomenie spoločné chvíle strávené v klubovej činnosti. Možno aj takýto
akt spolupatričnosti vytvorí pocit radosti a šťastia počas najkrajších dní v roku
– Vianočných sviatkov. Do nového roka 2021 si všetci prajeme hlavne veľa
zdravia, lásky a spokojnosti.
/Mária Čupková/

Z diania v ZUŠ
V Základnej umeleckej škole sa nový
školský rok začal 2. septembra pre 251
žiakov v hudobnom a výtvarnom odbore. Do lavíc však nezasadli všetci žiaci,
nakoľko nepriaznivá situácia v krajine
to nedovolila, vyučovanie kolektívnych
predmetov sa realizovalo na diaľku do
16. septembra. Hudobný odbor a individuálne vyučovanie však prebiehalo
tradične jeden učiteľ a jeden žiak za
dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Všetci sme si
osvojili nosenie rúšok, dezinfekciu rúk
a dodržiavanie odstupov. Napriek tomu
sme stihli nahrať hudobné pozdravy pre
seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, ktorými naši žiaci v priebehu októbra denne potešili svojimi výkonmi nielen svojich starých rodičov.
Výtvarníci sa po návrate do ZUŠ v polovici septembra už stihli zapojiť do súťaží
o „Najkrajšie lesné zvieratko“ a do súťaže „Bohúňova paleta“. Na začiatku októbra nás potešilo vyhodnotenie súťaže
„Moja dedina ako ju vidím ja“, v ktorej
boli úspešní traja žiaci za našu ZUŠ.
Z prezenčného vyučovania sme sa však
dlho netešili, nakoľko neustále sa zhoršujúca epidemiologická situácia zapríčinila, že na všetkých ZUŠ sa zmenila
forma vyučovania od 23. októbra na vyučovanie na diaľku. Poučení z nedávnej
minulosti a vychádzajúc z našich skúseností pokračujeme prostredníctvom
mobilných a webových aplikácií, pracovných listov a zadaní a pravidelnou
komunikáciou v našej tvorivej činnosti.
-LR-
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Z ČINNOSTI OBECNÉHO
MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU
Keď sme sa v roku 2019 lúčili pri skvelých akciách akými boli vedomostný
kvíz a bez pochyby aj charitatívny
Silvester, a zároveň sme vstupovali do nového roka 2020, s veľkými
plánmi, a očakávaniami, tak sme
ešte netušili, aký turbulentný rok nás
čaká. Vzhľadom na okolnosti sme boli
nútení mnohé z našich akcií prehodnotiť, presunúť, alebo niektoré z nich
úplne zrušiť. Naša chuť a zanietenie
aj napriek okolnostiam neupadala,
a tak sme pri prvej možnej príležitosti zorganizovali náš tradičný večer
v Letnom kine pod hviezdami, ktorý
sa aj napriek prebiehajúcej pandemickej kríze tešil veľkej obľube našich
obyvateľov. Záujem bol natoľko veľký,
že sme sa k tejto tradičnej akcii vrátili
aj koncom leta. Organizáciou našich

stálych akcií sa naše ambície ani zďaleka nekončili a pre všetkých športových fanúšikov sme zorganizovali
herný turnaj v najpopulárnejšej hre
„FIFA 2020“. Aj napriek faktu, že táto
akcia bola Obecným mládežníckym
parlamentom pripravená prvý krát,
tešila sa veľkému úspechu a priazni
účastníkov. Celý tím Obecného mládežníckeho parlamentu stále pracuje
na príprave nových akcií a aktivít, a zároveň hľadá vhodné cesty pre rozvoj
komunity mladých ľudí v našej obci.
Radi by sme aj naďalej pripravovali
projekty, ktoré ste si obľúbili, ale aj tie,
ktoré by rozšírili portfólio našich akcií
a stali sa nezameniteľnou súčasťou
kultúrneho života našej obce.
Za kolektív OMP Milan Jankov a Fero
Latinák

Cintoríny kedysi a dnes

V posledných desaťročiach sa vzhľad pohrebísk na Slovensku, najmä na vidieku, podstatne zmenil. Pôvodné storočia používané formy a materiály náhrobkov pohltil kameň, betón a sériová výroba. Drevené krížiky nahradili pomníky,
živé kvety meníme za plastové. Žiaľ na cintorínoch je najlepšie vidieť, koľko
zbytočného plastu sme schopní kúpiť a koľko ho následne skončí ako odpad.
Zabúdame na pokoru a pominuteľnosť života, tú nám práve pripomínajú živé
kvety, ktoré majú odvekú symboliku. Živé kvetiny po čase zvädnú, uschnú,
skončí sa ich život tak, ako sa končí ten ľudský.
Revitalizácia cintorínu v Heľpe má za účel zmapovať súčasný stav cintorína,
následne prispieť k lepšiemu rozmiestneniu hrobových miest. Tiež sa zaoberá
návrhom nových spevnených plôch, chodníkov, výsadbou drevín a vytvorením pietnej zóny s lavičkami. Tiež sa
zaoberá návrhom nového stojiska pre
kontajner a rekonštrukciou oplotenia.
Rozmiestnením osvetlenia a prípravou
na umiestnenie kamerového systému.
Tak sa toto pietne miesto stane bezpečnejším .
K celkovému výzoru cintorína prispieva
každý z nás, v súčasnosti sú hrobové
miesta ovplyvnené riešením v úrovni terénu. Upúšťa sa od zakrytia celej
plochy hrobov kamennými doskami,
prechádza sa na jednoduchosť a jednotnosť, presne tak ako to bolo už v
minulosti.
Riešenia nových hrobových miest by
mali byť čo najviac v súlade s prírodou.
Veď predsa „Prach si a na prach sa obrátiš“ , nemalo by tak byť aj s našim
hrobom?
Heľpa, 1954
Daniela Hrabovská

https://www.cintoriny.sk/o_cintorinoch_f

Všetko má svoje medze,
alebo koniec charitatívneho
SILVESTRA v Heľpe ?
Zdá sa, že máme bohužiaľ medzi sebou človeka
alebo ľudí, ktorých baví neustále nejakým spôsobom škodiť. Pravidelne zásobujú informáciami
ministerstvá, úrady a všetky inštitúcie, v
ktorých sa udáva a udáva...
Bolo to pred tromi rokmi, kedy „ občan“
prvýkrát atakoval organizátorov akcie
SILVESTER v Heľpe, dnes je na stole ďalší list... Nie však u môjho zamestnávateľa (zatiaľ), ale na Finančnej správe Slovenskej republiky za „nezákonné
vykonávanie verejnej zbierky za účelom obohatenia seba alebo iného, neoprávnené nakladanie s financiami s podozrením podvodu, zneužitia moci,
právomoci, daňového podvodu a daňového úniku. Peniaze sami počítajú a
dohodnutú sumu vyhlásia za platnú“
Ak si myslíte, že je to všetko, mýlite sa. Ďalším podnetom je ohňostroj, ktorý podľa „ občana“ nebol schválený Banským úradom, čím došlo k porušeniu zákona o výbušninách, nakoľko organizátorom nebol takýto súhlas
udelený, čím došlo k „ nezákonnému konaniu a ohrozeniu všeobecného
záujmu obce, ohrozeniu okolitých objektov a väčšieho počtu občanov“
Každý z Vás, kto strávil „Silvester“ v našej spoločnosti vie, s akým úmyslom je
akcia pripravovaná, pozná osobne morálny kredit ľudí, ktorí za akciou stoja
a spôsob, akým je organizovaná. Akciu hradíme z vlastného s podporou
našich priateľov a kamarátov. Som presvedčený, že TRANSPARENTNEJŠIE
sa to naozaj už robiť nedá! Je to URÁŽKA nielen nás športovcov, ale i všetkých, ktorí 7 rokov po sebe pripravovali túto charitatívnu akciu v prospech
iných.
Chcem pripomenúť, že v minulosti sa obdobným spôsobom atakovalo
organizovanie Medzinárodného dňa detí na štadióne v Heľpe. Žiadne porušenie zákona, zneužívania moci a ani právomoci verejného činiteľa sa mi
nikdy nepreukázalo, lebo k nijakému porušeniu nikdy nedošlo. Čo sa tým
však dosiahlo? Už nikdy nikto neschváli podobnú akciu v Heľpe ( ani policajtom, ani hasičom, horským záchranárom a ani zdravotníkom) len preto
– lebo v Heľpe radi píšu ! Kto na tom utrpel sú naše DETI, ktoré paradoxne takto podlo nekonajú. Onedlho sa v našej obci nebude konať žiadna
kultúra, zábava, šport ... A potom si môžeme písať akurát tak na Fb, že tu
zdochol pes ...
Ako obrovskú chybu a tragédiu vnímam to, že terčom takejto špinavosti
sa už stáva aj Obecný mládežnícky parlament. Vlastne vyjadrenie OMP k
situácii už bolo zverejnené. No čo k tomuto dodať? Asi ani nič, lebo načo...
Milý pisateľ, neviem prečo a v záujme čoho takto konáš. Berieš nám týmto
chuť pracovať, no a ostatným radosť, a pôžitok z našich akcií. Ak máš problém predstúp pred nás a upozorni nás. Veď kto nič nerobí, nič nepokazí.
My sa radi poučíme. Tebe však asi nejde o to, aby boli akcie lepšie. Konáš
v intenciách starovekej stratégie „DIVIDE ET IMPERA “(snaž sa všetkých
rozdeliť a medzi sebou znepriateliť, o to ľahšie získaš nad nimi nadvládu
alebo ROZDEĽUJ A PANUJ ).
Škodí to nielen nám, ale aj celej dedine ! Ja budem rád, ak sa Ti nepodarí
zastaviť tých, ktorí z vlastnej iniciatívy, vo svojom voľnom čase nezištne a v
prospech všetkých robia čokoľvek. Bohužiaľ, realita bude asi iná ...
					
Milan Málik
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Mikuláš v Heľpe
Pandémia nepomohla ani tomuto krásnemu sviatku
a dňu, ktorý je venovaný našim najmenším. Nemohli sme
spoločne privítať Mikuláša na námestí a rozsvietiť vianočný stromček, ktorý by nám pripomenul čas radostných
chvíľ v očakávaní Ježiška.
Vďaka poslancom OZ a starostovi obce priniesol Mikuláš
darčeky do škôl v našej obci. Určite to bolo pre deti zaujímavé, lebo Mikulášovi sa poďakovali peknými básničkami
a piesňami.
(mk)

FS Heľpan a Heľpančok nezaháľajú
ani počas COVIDU
Veru, z reálneho priestoru sme boli nútení aj my prejsť do toho virtuálneho. Vďaka IUVENTE v programe Tota Heľpa, tota Heľpa, sme mohli s našimi
členkami predstaviť našu ľudovú kultúru na Slovensku, ale divákov mala po
celom svete. Dievčatá zaujímavým a pútavým spôsobom predstavili nielen
naše tradície ale rozprávali mladým ľuďom o tom, čo im dáva pôsobenie v súbore, čo získali, čo sa naučili a hlavne prečo to odporúčajú všetkým mladým
ľuďom. Ďalším online podujatím bola spolupráca so SOS BB. V programe
Študajdom, štyridiridiridajdom predstavili naše krásne adventné tradície –
Hľadanie prístrešia pre sv. rodinu. Aj týmto krásnym zvykom, ktorý v Heľpe
stále žije, spríjemnili adventný čas pre širokú verejnosť. V predposledný deň
pred Vianocami sa môžu priaznivci znova stretnúť na facebookovských stránkach IUVENTY, kde pre všetkých naši mladí ľudia prinesú vianočné zvykoslovia z našej obce.
V online priestore sa konal aj okrúhly stôl na tému Využitie miestnej kultúry
pri práci s mládežou. Tu sme sa zamýšľali nad úspechmi a problémami s účasťou mladých ľudí na zachovávaní ľudových tradícií a povedomia.
(mk)

Futbalová sezóna ovplyvnená pandémiou

STRANA 6

Napriek celosvetovej pandémii
LÁMAL 5. ROČNÍK

HEĽPIANSKEHO KROSU REKORDY
Už pri prípravách prvého ročníka Heľpianskeho
krosu - Memoriálu Štefana Bošeľu sme si zaumienili, že každým ďalším rokom budeme
pomyselnú latku kvality posúvať vyššie
a vyššie. 5. ročník nemal byť preto výnimkou. Plány na tohtoročný kros, ktorý štartoval symbolicky - 5. septembra,
sme mali veľkolepé. Bohužiaľ, celosvetová pandémia, ktorá sa nevyhla ani
Slovensku, nám naše smelé vízie skomplikovala a značne ovplyvnila prípravy, ako aj
samotné dianie v deň preteku, nad ktorým do
poslednej chvíle visel otáznik. Po dlhých a neľahkých diskusiách v organizátorskom výbore sme dospeli k záveru, že 5. ročník sa predsa len uskutoční, no za prísnych hygienických a protipandemických opatrení - kontrola
počtu zúčastnených, dezinfekcia, povinné rúška a dodržiavanie odstupov.
Napriek týmto obmedzeniam sa rok 2020 do našich štatistík zapíše rekordne
najvyššou účasťou a to tak bežcov, ako aj divákov. V kategóriách dospelých
štartovalo dokopy takmer 220 bežcov a bežkýň z celého Slovenska a 100
detičiek, ktoré súťažili v troch kategóriách (do 6, 10 a 15 rokov). Prekonané
tiež boli traťové rekordy a to v oboch kategóriách žien aj mužov na hlavnej,
osemkilometrovej trati.
Tohtoročnou novinkou, ktorú nám neprekazila ani pandémia, bola
Horehronská trailová liga, ktorú sme vytvorili spolu s organizátormi ďalších
piatich bežeckých pretekov v regióne. Bežci boli do ligy registrovaní automaticky v prípade, že absolvovali aspoň 5 zo 6 pretekov, ktoré do ligy patria. Body za umiestnenie sa započítavali do celkového hodnotenia, no kvôli
jesenným nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva a Vlády SR, sme boli
nútení zaviesť zmeny v bodovaní a hodnotení prvého ročníka HTL. Napriek
týmto zmenám sme posledný októbrový víkend vyhlásili absolútnu víťazku
a víťaza Horehronskej trailovej ligy, ktorí si okrem hodnotných cien vybojovali aj titul bežeckej kráľovnej a kráľa Horehronia.
Sme veľmi vďační všetkým, ktorí prispeli k realizácii 5. ročníka aj v týchto
bezprecedentných časoch a to predovšetkým sponzorom, dobrovoľníkom,
zdravotníčkam, pomocníkom, fotografom a samozrejme všetkým (malým
aj veľkým) bežcom a bežkyniam, ktorí prijali výzvu našich krásnych horehronských kopcov a zúčastnili sa pretekov.
Dovidenia o rok!
Organizátori HK
Tento rok sme sa už druhú sezónu po sebe predstavili v najvyššej oblastnej
súťaži a to v prvej triede. Keďže jarná časť minulej sezóny bola značným spôsobom zasiahnutá prvou vlnou pandémie korona vírusu a teda sa vôbec nedohrala, zloženie prvej triedy ostalo nedotknuté. V lete, keď začali byť opatrenia
benevolentnejšie, snažili sme sa nezaspať na vavrínoch a začali sme tvrdú letnú prípravu. Pod taktovkou nového trénera Jána Maka sme absolvovali kvalitné tréningové jednotky a snažili sa na nový ročník súťaže, čo najlepšie pripraviť.
V letnej príprave sa podaril nášmu vedeniu husársky kúsok v podobe príchodu
novej obrovskej posily. V auguste sa k nám do prípravy zapojil brankár z klubu
MFK Ružomberok Nicollas Ján Čillík, ktorý so sebou do šatne priniesol veľký
kus kvality a profesionálneho prístupu. S posilneným kádrom sme sa teda prvý
augustový víkend pustili do novej súťaže. Prvý zápas sme odohrali na domácej pôde proti súperovi z Lučatína. Bol to vyrovnaný zápas až do konca, kde
sme ale vedenie strhli na svoju stranu a teda súťaž sme začali krásnou výhrou
v pomere 3:2. V priebehu sezóny prišli ale aj prehry, no nedokončenú sezónu
sme skončili s bilanciou dvoch výhier, dvoch remíz a šiestich prehier. Keďže sa
predpokladaná druhá vlna pandémie v našich životoch opäť objavila, zasiahlo
to samozrejme aj našu súťaž. Dve kolá do konca jesennej časti sa sezóna kvôli
korona vírusu nedohrala. Budeme tak zimovať v tabuľke na peknom 12. mieste. Chcel by som poďakovať všetkým priaznivcom futbalu, ktorí nás aj napriek
zákazu účasti divákov na futbalových stretnutiach podporovali, či už mimo
areálu ihriska, alebo iným spôsobom.
Milan Jankov
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