ROČNÍK X.

Október, mesiac úcty k starším
Ten, kto si zachová schopnosť vidieť krásu, nikdy nezostarne“.
Už dlhé desaťročia sa v mesiaci október častejšie ako
po iné mesiace skloňujú
slová – starká, starkí, staroba, starnutie, jeseň života,
seniori, úcta, láska. Práve
tento mesiac je charakteristický nástupom chladnejších dní, nádherne, pestro sfarbenou prírodou so zlatistými
slnečnými lúčami, ktoré nám pohládzajú tvár. Takáto je aj jeseň života.
Je spontánna, nenásilná. Staroba je
prirodzená súčasť našich životov a zároveň je aj darom. Darom preto, že
vekom nadobúdame množstvo skúseností, ktoré môžeme odovzdávať
mladšej generácii. Dôležitou úlohou
a poslaním je chrániť si svoje korene,
odovzdávať vieru a lásku svojim pokračovateľom.
Drahí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa prostredníctvom týchto riadkov všetkým Vám – skôr narodeným.
Je nám veľmi ľúto, že už po druhý rok
sa nemôžeme spoločne stretnúť, zaspomínať si na Váš ťažký život a prácu, ktorú ste zasvätili svojim rodinám,
našej obci ale aj celej spoločnosti. Ale
ani táto ťažká doba nám nezabráni,
aby sme spolu s Vami neboli aspoň
v našich mysliach.

/F.Kafka/
deli, že nám na Vás záleží
a ste pre nás veľmi dôležití, zvlášť v tomto ťažkom,
pandemickom
období.
Práve v týchto dňoch potrebujeme, aby ste nám pripomínali, že život bez lásky
je životom vyprahnutým,
že nad obavou z budúcnosti je možné zvíťaziť. Poučte nás,
mladých zamilovaných do samých
seba, že väčšou radosťou je dávať
ako prijímať. Potrebujeme počuť Vašu
múdrosť o tom, aké nádherné a požehnané je povzbudenie, ktoré senior
dokáže odovzdať mladému človeku
v jeho hľadaní zmyslu života.
Aj Svätý otec píše takto starým rodičom:
„Budúcnosť sveta spočíva v spojenectve medzi mladými a seniormi. Mladí
majú rozvíjať sny seniorov o spravodlivosti, v pokoji a solidarite. Uchovávajte si pamäť na vojny, ktoré ste
prežili, aby sa z nich ďalšie generácie
mohli poučiť.“
Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá aj v kresťanstve.
Je dokonca prirodzeným zákonom,
ktorý poznajú všetky národy.

Preto mi dovoľte popriať Vám zo srdca
veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho
Skláňame sa s úctou všetci pred Vami požehnania.
a Vašimi životmi. Chceme, aby ste veVáš starosta obce

Kríž na Holom vrchu bude
po rokoch obnovený

Symbol Heľpy, kríž na Holom vrchu, s myšlienkou zosnulého VDP Mgr. Jána Gnipa, sa vráti na pôvodné miesto. Pôvodný kríž bolo po poškodení potrebné odstrániť. Na mieste už prebehli stavebné práce pre jeho osadenie a v súčasnosti
prebiehajú posledné úpravy na konštrukcii. Nový kríž bude zväčšenou kópiou
kríža, ktorý bol pôvodne na kostolnej veži a dnes je uložený vo vchode do kostola. Oprava a inštalácia bola zrealizovaná vďaka finančnej podpore niekoľkých
rodín z Heľpy, za čo im vyslovujem Pán Boh zaplať.
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Obnova vojnového hrobu

Z finančných prostriedkov, ktoré nám poskytol Úrad vlády SR a obce Heľpa
sa nám podarilo zrealizovať obnovu vojnového hrob neznámych padlých
vojakov v 2. sv. vojne, ktorý sa nachádza v miestnom cintoríne.

Zo zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Heľpe
Na 37. zasadnutí OZ 20.8. 2021
Schválilo:
- Prenájom a Zámer na prenájom
časti pozemku KN C č.p.915, výmera
300 m2 v areály bývalého DD firme
FOX s.r.o Heľpa
- Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 812
- Monitorovaciu správu obce Heľpa
za I. polrok 2021
- Dodatok k zmluve o dielo – Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy denného stacionára
v Heľpe
- Zmenu rozpočtu Obce Heľpa
na rok 2021 podľa ekonomickej aj
programovej štruktúry rozpočtovým
opatrením č. 6/2021

pa, za úspešnú organizáciu turistických podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou
Na 38. zasadnutí OZ 24. 9. 2021
Schválilo:
- Zmenu rozpočtu Obce Heľpa
na rok 2021 podľa ekonomickej aj
programovej štruktúry rozpočtovým
opatrením č. 7/2021
- Nákup techniky – záhradný traktor
v objeme do 4 500 €
- Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
obce Heľpa s názvom – Oprava strechy prírodného amfiteátra v Heľpe

Poveruje:
- Obecný úrad vykonať všetky kroky
vedúce k zakúpeniu setu pre opravy
cestných výtlkov a prasklín na asfalBerie na vedomie:
- Informácie o plánovanom zapojení tových komunikáciách
sa do výzvy Rozšírenie kapacity Ma- - Obecný úrad zrealizovať výber dodávateľa na asfaltovanie miestnych
terskej školy,
- Informácie o výzve MKSR – na pod- komunikácií na základe návrhov OZ
poru kultúrnych inštitúcií IROP
Berie na vedomie
- Informácie o podporenom projekte z Envirofondu na nákup kompos- - Informácie o zriadenom Konzultačnom stredisku Českej zemědělskej
térov
- Informácie o nepodporení projek- univerzity v Prahe – pre virtuálnu
tu z Envirofondu pre zabezpečenie univerzitu 3 veku
kompostérov pre všetkých obyvate- - Informácie o zapojení sa obce Heľpa do medzinárodného projektu
ľov obce
- Informácia o udelení Ceny starostu ERASMUS+- s Radou mládeže Sloobce Jozefovi Fiľovi, Pavlovi Ďuricovi, venska
Mgr. Jozefovi Pupišovi, za dlhoročnú - Informácie o záujme podnikateľa aktívnu prácu v Turistickom oddiele prenájom priestorov budovy Ramex
Športového klubu Heľpa, za rozvoj pre výrobnú prevádzku - výroba obutelesnej kultúry a športu v Obci Heľ- vi, možnosť zamestnať 10-15 ľudí
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55. Horehronské dni
spevu a tanca
Festival sa radí k jedným z najstarších festivalov, ktoré sa až do roku 2020 nepretržite konali každý rok.
Až pandémia spôsobila, že 55. ročník sa musel presunúť na rok 2021 do augustového termínu. Ale ani to nebránilo pozvaným súborom, aby vo veľkej miere odprezentovali to najkrajšie a najlepšie čo vedia. Trojdňový maratón spevu a tanca
rozohrial srdcia a rozveselil všetkých divákov po „kovidovej dobe“. Aj keď sa k vôli
pandémii musel zrušiť tradičný jarmok, obľúbená a chýrečná heľpianska kuchyňa a na poslednú chvíľu aj občerstvovacie stánky, predsa len mal 55. ročník svoje
osobité čaro a nový šat v podobe nového loga festivalu a aj tým, že sa po prvý
krát realizovalo online vysielanie. Bližšie k sebe mali všetci účinkujúci, ktorí sa po
dlhej dobe mohli spolu zísť /v rámci epidemiologických opatrení/ a o to vďačnejší
boli diváci, ktorí nadšene tlieskali všetkým ľudovým umelcom. Skrátka neprišli
ani diváci doma, ktorí si v kľude a pokoji mohli vychutnať všetky programy z amfiteátra.
Priestory starej fary ožili remeslami, divadlom, výstavami a prehliadkami ľudového folklóru počas sobotného a nedeľného dopoludnia. Schodisko ku kostolu
ožilo neopakovateľnými fotografiami Karola Plicku, na ktorých bol zachytený
život obyvateľov nielen Heľpy, ale z celého Horehronia.
Veľmi náročná organizácia tohto skvelého podujatia otestovala sily hlavných
organizátorov Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici a Obce
Heľpa. Títo ľudia aj napriek ťažkému obdobiu v rámci Covidu, dokázali zosúladiť
pandemické opatrenia s verejným vystúpením tohto formátu.
Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí sa spoločne s nami zapojili do realizácie podujatia a zabezpečili služby tak, aby sa u nás všetci dobre cítili - našim kuchárkam,
upratovacím čatám, remeselníčkam a remeselníkom, našim požiarnikom a všetkým službám, ktoré zabezpečovali bezpečný priebeh festivalu. V neposlednom
rade medzi nich patria aj členovia súborov Heľpan, Heľpančok, Chlopov z Heľpy
a ľudovej hudby z Heľpy, ktorí nesklamali ani tento rok a vyšli na pódium rozdávať úsmev, radosť a šťastie pre všetkých prítomných.
Je nám ľúto, že túto krásu mohlo vidieť iba obmedzené množstvo divákov a pevne veríme, že 56. ročník už bude v normálnom režime a všetci sa budeme môcť
kochať krásami nášho ľudového tvoriteľstva.

Minister dopravy a spojov SR Andrej Doležal
zavítal na Horehron
Každý motorista určite vie, že cez našu obec prechádza Hlavná cesta prvej triedy I/66, ale pomerne
menej obyvateľov pozná projekt Route 66, ktorý je
v americkej, ale aj svetovej motoristickej verejnosti, fenomén. Aj keď slovenská Route 66 vedie od
štátnej hranice s Maďarskom v Šahách po štátnu
hranicu s Poľskom v Tatranskej Javorine cez Horehronie, v rámci projektu by sme chceli spoločne
prepojiť Jadranské more s Baltickým morom naprieč stredom Európy.
Cieľom je vytvoriť, po vzore americkej matky ciest
Route 66, cestu pretínajúcu európsky kontinent od

juhu na sever a prilákať do nášho regiónu motoristov a turistov s dôrazom na naše turistické, historické a kultúrne hodnoty. S týmto cieľom spoločne
spájame sily a v centrále Route 66 v Lopeji sme
slávnostne odhalili tabuľu administratívneho centra. Otvorenia sa zúčastnil minister dopravy a spojov SR, Andrej Doležal, primátor mesta Šahy Štefan
Gregor, starostka obce Tatranská Javorina Alena Pitoňáková, starosta obce Heľpa Peter Hyriak a prezident slovenskej Route 66 Juraj Smrečan. Menovaní
sa zúčastnili aj tlačovej konferencie.
Podujatie, ktoré prebehlo koncom augusta, svojou prítomnosťou
podporili
zástupcovia Maďarska, Chorvátska, Poľska, ďalší
primátori a starostovia a široká
motoristická verejnosť. O kultúrny program sa
postarali Chlopi
z Heľpy pod vedením
Lukáša
Kukuľu.
Po otvorení prebehla
tlačová
konferencia, ktorá bola z časti odvysielaná v RTVS
a na Markíze.
Peter Hyriak

Veriaci farnosti Heľpa prispeli finančnou čiastkou
a zrealizovali obnovu hrobu vdp. Juraja Borbáša
správcu farnosti v Heľpe v rokoch – 1906-1916.
Pán Boh zaplať.
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Vystúpenia folklórnych súborov Heľpan,
Heľpančok a Chlopov z Heľpy
Po zlepšení pandemickej situácie, sa
otvoril priestor aj pre verejné vystúpenia našich súborov, aj keď v trošku
oklieštenej podobe.
Naši Chlopi z Heľpy brázdili cesty
Slovenska od ukončenia lockdownu
a spríjemňovali oslavy a festivaly svojimi krásnymi viachlasnými spevmi.
Už tradične sú spestrením programov v Čičmanoch, v Kokave nad Rimavicou a aj inde.

Heľpan, Chlopi z Heľpy a Peťko Felej
sa predstavili na Gemerskom folklórnom festivale v Rejdovej.
Radvanský jarmok vítal našich folkloristov na hlavnom pódiu, ale aj
v priestoroch samotného jarmoku.
Súčasťou jarmoku sa po prvý krát
v histórii stala naša kúdeľná izba v realizácii Klubu dôchodcov z Heľpy,
v ktorej mohli návštevníci vidieť spracovanie ľanu, tkanie, viazanie niteľníc

Heľpania v Košiciach pri sv. Otcovi
Naša obec sa stala súčasťou poduja- tení o túto jedinečnú príležitosť na
tia vzácnej návštevy sv. Otca Františ- stretnutí s našim sv. Otcom. Pán Boh
ka na stretnutí mladých v Košiciach. zaplať.
Vo svojich srdciach si odniesli odkaz,
Účastníci púte za
ktorý nám všetkým zostane dlho
sv. Otcom Františkom
v pamäti „Keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z
vás je výnimočný. Každý je darom a
môže zo života urobiť dar. Ostatní,
spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje
vzhľad,“ povedal.
„Sny, ktoré máme, nám hovoria
o živote, po ktorom túžime. Veľké
sny nie sú silné auto, módne oblečenie, ani dovolenka,“ „Pesimizmus
nás nakazí horkosťou a staneme sa
starými, aj keď sme mladí,“ skonštatoval.
V závere nás sv. Otec vyzval aby sme
sa za neho nezabudli modliť.
Túto krásnu cestu sme mohli absolvovať vďaka nášmu rodákovi
a dobrodincovi, ktorý nás finančne
podporil aby sme mohli byť obohaFPU – Nová literatúra pre Obecnú knižnicu
Obecná knižnica v Heľpe obohatila svoj knižničný fond vďaka podpore z FPU vo výške
1000€. Zakúpené knihy sú určené pre všetky
vekové kategórie a sú rôzneho žánru, ktoré
boli dôsledne vyberané podľa požiadaviek čitateľov knižnice.
Aj vďaka tejto aktivite sa knižnica stáva miestom, ktoré je atraktívne pre
svojich návštevníkov. Srdečne Vás pozývame do knižnice, ktorá je otvorená
každú stredu.

ale aj pozrieť si naše krásne kroje počas troch dní.
Všetkým členom súborov z Heľpy
bolo cťou zúčastniť sa aj programov
na našom prírodnom amfiteátri
v Heľpe počas Horehronských dní
spevu a tanca. Hovorí sa, že doma
nikdy nie si prorokom, ale neplatí to
o našich folkloristoch, ktorí aj počas
tejto náročnej doby ukázali, že majú
chuť, vôľu a hlavne dar odovzdávať
radosť všetkým naokolo.
Ďakujeme za celú reprezentáciu našej krásnej Heľpy po celom Slovensku.
Úspechy Peťka Feleja – mladého
speváka ľudových piesní, vedúceho chlapčenskej speváckej skupiny Heľpančok a huslistu
Hronsecká lipová ratolesť sa konala v mesiaci september a náš mladý spevák sa v silnej konkurencii
umiestnil na 3. mieste. Konkurz na
túto prestížnu spevácku súťaž sa konal v apríli dištančnou formou a do 2.
kategórie 11 – 15 ročných postúpilo
10 spevákov.
V rámci podujatí – Haravara v Banskej Bystrici sa v speváckej súťaži
náš Peter umiestnil v zlatom pásme a postúpil na krajskú súťaž do
Kokavy nad Rimavou

Virtuálna Univerzita 3 veku
už aj u nás v Heľpe
Spolupráca PEF ČZU v Prahe a Obce
Heľpa priniesla prvé ovocie v podobe
novozriadeného Konzultačného strediska priamo v našej obci.
Virtuálna univerzita 3 veku je jedna
z foriem Celoživotného vzdelávania
organizovaná českou univerzitou. Jej
cieľom je umožniť seniorom záujmové vysokoškolské štúdium a vytvorenie prostredia pre sociálny kontakt
seniorov v našej obce.
Seniori sa na výučbu hlásia na prvej
prednáške. Kvalitu vzdelávacích výučbových modulov zaisťuje univerzita lektormi z radov vysokoškolských
pedagógov prostredníctvom elektronických výučbových systémov.
Každý kurz obsahuje 6 videoprednášok s kontrolným testom a na záver
kurzu sa absolvuje záverečný test zo
všetkých videoprednášok. Po každom
ukončenom kurze účasník získa pamätný list a po absolvovaní 6 kurzoch
je absolventom pri slávnostnej promócii v aule ČZU v Prahe odovzdané
„Osvedčenie o absolutóriu U3V“ a absolvent môže ďalej pokračovať ďalším
cyklom kurzov.
Naše stredisko iba začína, ale už teraz
sa záujemcovia tešia na všetky aktivity, ktoré ich čakajú počas stretnutí,
ktoré sa budú konať raz za dva týždne
až do konca decembra 2021, kedy budeme mať za sebou ukončený 1. kurz.

Sviatok Povýšenia kríža

Tento sviatok bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína,
začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Potom nechala
vystaviť baziliku Božieho hrobu, do ktorej tieto ostatky práve v dnešný deň umiestnila. Toto sa udialo vo štvrtom storočí.
V roku 630 sa udiala zaujímavá udalosť, ktorá sa viaže k pozostatkom svätého Kríža. V tomto roku získal byzantský cisár Heraklios, po porážke perzského kráľa Chosroa, znovu ostatky svätého Kríža, ktoré perzský kráľ v roku 616, teda pred 14 rokmi
odviezol z Jeruzalema. Keď sa mala vzácna relikvia znovu umiestniť v bazilike, stala
sa zvláštna udalosť, na ktorú spomínala liturgia na sviatok povýšenia sv. kríža.
Kedysi sa na tento sviatok čítalo v kňazskom breviári: „Cisár Heraklios, celý vyzdobený zlatom a drahokamami, chystal sa v procesii prekročiť bránu vedúcu na Kalváriu, ale nešlo to. Čím viac sa usiloval urobiť krok dopredu, tým väčšmi sa cítil ako
prikovaný na mieste. Vyvolalo to všeobecný úžas. Vtedy odkázal biskup Zachariáš
cisárovi, že sa pravdepodobne jeho triumfálna výstroj nehodí k pokore Ježiša Krista, s akou On prekročil tento prah, keď niesol kríž. Cisár Heraklios okamžite zvliekol
honosné rúcho a bosý, oblečený ako každý iný človek, došiel bez problémov na koniec cesty a dostal sa na miesto, kde mal byť kríž znovu postavený/františkani.sk/
Z príležitosti tohto sviatku sa u nás v Heľpe už po druhý krát konala sv. omša na
Priehybe 12. septembra. Slávnostnú sv. omšu celebroval dekan heľpianskej farnosti
Václav Galo.
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Zo stránok ZŠ
Letná škola
Aj v tomto školskom roku sa počas
augusta v našej škole uskutočnila
letná škola, ktorej sa zúčastnilo niekoľko žiakov. Počas piatich dní sme
sa spoločne učili, opakovali učivo,
zabávali, bicyklovali, športovali no
hlavne – utužovali kolektívneho ducha školy. Všetkým zúčastneným,
ktorí boli v závere týždňa odmenení
diplomom, sa letná škola páčila.
Slávnostné otvorenie šk. roka
2021/22
„Tento nový deň je príliš vzácny, so
všetkými nádejami a možnosťami,
aby sme premrhali čo i len okamih premýšľaním nad minulosťou.“
V znamení vyššie napísaného citátu
amerického filozofia a esejistu Ralpa Walda Emersona sme dnes, krátko po 9. hodine ráno, otvorili nový
školský rok 2021/2022. Slávnostné
otvorenie školského roka sa uskutočnilo za prítomnosti pozvaných
hostí a samozrejme aj za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.
Riaditeľka školy Mgr. Alena Milanová
privítala všetkých žiakov prostredníctvom školského rozhlasu, následne sa im prihovorila žiačka 9. A triedy
Rebeka Blažečková. Triedna pani učiteľka 1. A triedy, Mgr. Andrea Oravkinová, privítala 21 nových prváčikov,
ktorí dnes prežili svoj prvý školský
deň. Veríme, že sa všetkým žiakom
bude v novom školskom roku dariť
a prajeme im veľa síl, odhodlania
a entuziazmu do nadchádzajúcich
mesiacov, ktoré, dúfajme, strávime
v školských laviciach v plnom zdraví.
Sládkovičova Radvaň
Dňa 20. 9. 2021 sa konal, v Štátnej
vedeckej knižnici, v Banskej Bystrici
62.ročník krajskej prehliadky v umeleckom prednese SLÁDKOVIČOVA
RADVAŇ 2021. Našu školu v I. kategórii v prednese poézie úspešne
reprezentoval žiak piateho ročníka, Filip Lilko, ktorému sa podarilo
umiestniť na vynikajúcom 2. mieste.
Európsky týždeň športu
Aj v tomto školskom roku sme sa
zapojili do národného projektu Európsky týždeň športu 2021, ktorý
je iniciatívou Európskej komisie na
podporu športu a fyzickej aktivity v
celej Európe. Tento rok vzhľadom na
celosvetovú pandémiu kladie vyšší
dôraz dôležitosti pohybu na fyzické
aj duševné zdravie. Dňa 27. 9. 2021
v čase od 11.00 do 13.00 hod. si žiaci
1. stupňa „cezpoľným behom“ pripomenuli aj Svetový deň srdca. Počasie
nám prialo, výborne sme si zašportovali a urobili niečo pre svoje zdravie.
Európsky deň jazykov
Aj tento školský rok sme si 27. septembra pripomenuli Európsky deň
jazykov, ktorého cieľom je poukázať
na potrebu učiť sa a správne používať nielen materinský jazyk, ale aj
jazyky iných krajín. Žiaci sa počas
hodín jazykov venovali mnohým aktivitám, ktoré boli nielen poučné, ale
aj zábavné.

STRANA 4

ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE

Školský rok v materskej škole je vždy
naplnený rôznymi akciami. Mrzí nás,
že si deti opäť nemohli užiť veľké
pódium amfiteátra a potlesk svojich
najbližších.
Aj napriek obmedzeniam, život
vo škôlke nezastal. Okrem toho, že
sme pokračovali v rozbehnutých

projektoch a v naplánovaných akciách, sme začali s novým konceptom
- Prvá pomoc, v spolupráci s Červeným krížom. Materskú školu navštívila teta záchranárka Andrejka a priblížila deťom zážitkovým učením,
ako pomôcť svojmu kamarátovi pri
ľahších zraneniach. Zároveň týmto

ďakujeme záchranárke Andrejke
a Červenému krížu a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
Aj Deň detí prebehol tiež len v areáli materskej školy. Bol to deň plný
pohybových súťaží, tanca a smiechu. Našim cieľom bolo čo najviac
rozhýbať deti, dokonca v tento deň
si deti vôbec neužili popoludňajší
spánok na svojich postieľkach.
Ani sme sa nenazdali a nastal čas
rozlúčiť s našimi predškolákmi. Aj
rozlúčka prebehla na dvore materskej školy. Zrazu sa pred rodičov postavili už nie malé uplakané detičky,
ale vyzretí školáci. Popriali sme im,
nech im je ceruzka pomocníkom,
šlabikár veľkým bratom, školská taška kamarátom a písmená aby boli
ako kvety, aby ich rozpoznali všetky,
všetky.....
Leto rýchlo prešlo a brána škôlky
opäť privítala malé drobce. Slzičky
a obavy z neznámeho sa rýchlo vyparili a v triedach vznikli krásne nové
priateľstvá.
Veríme, že v novom školskom roku
zažijeme spolu čo najviac akcií a na
viacerých z nich sa stretneme už aj
s rodičmi, starými rodičmi.
Kolektív Materskej školy Heľpa

FELIX má profilové CD
S veľkou radosťou a hrdosťou na naše deti môžem poznamenať, že sa nám podarila na túto pandemickú dobu
skutočne významná vec. Začiatkom školského roka nahral detský spevácky zbor FELIX zo ZUŠ Heľpa svoje prvé
profilové CD. Po dvoch rokoch obmedzených spoločných
nácvikov a zastavenej koncertnej činnosti je to pre nás akoby splnený sen. Naše nové CD pozostáva z tých najlepších
piesní, ktoré sme v posledných rokoch nacvičili, prezentovali na mnohých podujatiach v regióne aj mimo neho a tak
šírili dobré meno našej škole a obci Heľpa. Toto CD je tiež
oslavou priateľstva a spoločnej práce výnimočného kolektívu, ktorý už 8 rokov robí radosť nielen mne, ale aj mnohým našim priaznivcom a divákom. Chcem sa veľmi pekne

poďakovať za všetku pomoc pri realizácii nahrávania CD.
Ďakujem bratom Bošeľovcom zo štúdia Môlča records,
korepetítorom zboru Janke Babeľovej a Jankovi Jenčovi.
Za finančnú podporu ďakujem Banskobystrickému samosprávnemu kraju, poslancom OZ a obci Heľpa. Za poskytnutie priestorov na nahrávanie obci a farnosti Závadka nad
Hronom, firme MAJK za opätovnú a dlhoročnú pomoc a za
sladké občerstvenie pre deti Milanovi Bošeľovi.
A, samozrejme, ďakujem mojim spevákom. Do tohto projektu vložili veľký kus práce, svojho času a lásky. Zo srdca
si prajem, nech každému poslucháčovi prináša naše CD
radosť a nech sa vám príjemne počúva.
Andrea Bošeľová, dirigentka
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Hodnotnou výstavou výtvarných prác, ktoré potešili oko nejedného priaznivca výtvarného umenia bol ukončený šk.rok 2020/2021 v ZUŠ Heľpa.
Absolventi a žiaci všetkých ročníkov výtvarného
odboru sa v Synagóge v Brezne prezentovali kresbami, maľbami a 3D objektami. V tejto tvorivej
činnosti pokračujú aj v novom šk.roku 2021/2022,
prípravou prác na výtvarné súťaže a mnohé ďalšie výstavy. Veľkou udalosťou v umeleckom dianí
v ZUŠ bolo nahrávanie CD DSZ Felix v úvode tohto
šk. roka na čo sme veľmi hrdí! Nech umenie v každej podobe obohacuje a spríjemňuje všednú každodennosť nás všetkých!
(eš)

Polícia informuje občanov o vydávaní nových občianskych preukazov

Polícia informuje občanov o vydávaní
nových občianskych preukazov
Občianske preukazy (OP) pre deti do 15 rokov
S FOTKOU

vek dieťaťa
0 - 5 rokov
6 - 14 rokov
15 rokov

doba platnosti OP
2 roky
5 rokov

správny poplatok
4,50 €
4,50 €

10 rokov

bez poplatku

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s fotkou z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov
môže byť podaná najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov.
Občan si môže podať žiadosť
o vybavenie občianskeho preukazu pri dovŕšení 15 rokov sám,
bez zákonného zástupcu.
Občianske preukazy s fotkou, slúžia aj ako cestovný doklad
na cestovanie v Európskej únii.

OČIANSKY PREUKAZ BEZ PODOBY TVÁRE (BEZ FOTKY)

Spolupráca mladých
ľudí z Heľpy s Radou
mládeže Slovenska
V rámci projektu ERASMUS+ budú môcť naši
mladí ľudia vyjadriť svoj postoj k našej spoločnosti, budú si môcť presadiť svoje nápady, idey
a sny. Absolvujú rôzne stretnutia a školenia,
v ktorých si prostredníctvom neformálneho
vzdelávania posilnia svoje kompetencie /komunikačné, jazykové, tímovej spolupráce a pod./.
Projekt umožní mladým ľuďom vycestovať do
zahraničia /dúfame, že sa epidemiologická situácia zlepší/ a stretnú sa s mladými ľuďmi z piatich
krajín, ktoré sú do projektu zapojené.

vek
0 -14 rokov
občania nad 65 rokov,
ktorí nie sú držiteľmi
občianskeho preukazu s
čipom

doba platnosti OP
15 rokov

správny poplatok
bez poplatku

15 rokov

bez poplatku

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydáva a zasiela Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
občanovi automaticky, na základe registra fyzických osôb, na adresu trvalého pobytu na území SloObčiansky
preukaz
bez podoby
tváre vydáva akuriéra
zasielaSlovenskej
Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
venskej republiky
do 31.12.2021
- prostredníctvom
pošty
a.s., len
občanom
republiky
automaticky,
základe
fyzických
osôb,
na adresu
trvalého
do 15 občanovi
rokov a občanom
nad 65na
rokov,
ktoríregistra
ešte nemajú
občiansky
preukaz
s čipom.

pobytu na území Slovenskej republiky do 31.12.2021 - prostredníctvom kuriéra
Občianskepošty
preukazy
tváre
s fotkou
s čipom,
Slovenskej
a.s.,bez
lenpodoby
občanom
doa občianske
15 rokov preukazy
a občanom
nad 65
rokov,
súvisia s projektom elektronického
zdravotníctva,
ako jediný
prostriedok
pre umožnenie prístupu
ktorí ešte nemajú
občiansky
preukaz
s čipom.
k elektronickým zdravotným záznamom.
Na občiansky preukaz bez podoby tváre sa nedá cestovať, a nie je náhradou za občiansky
Občianske preukazy bez podobypreukaz
tváre as fotkou.
občianske preukazy s fotkou s čipom,

súvisia s projektom elektronického zdravotníctva, ako jediný prostriedok
k elektronickým
záznamom.
Občania odpre
15 umožnenie
rokov do 65 prístupu
rokov sú povinní,
vybaviť sizdravotným
občiansky preukaz
s čipom - občianpreukaz preukaz
bez podoby
tváre
im nebude
Na sky
občiansky
bez
podoby
tvárevydaný.
sa nedá cestovať,
Výmena občianskeho preukazu
bez čipu, zazaobčiansky
preukaz
s čipom
je bezplatné.
a nie je náhradou
občiansky
preukaz
s fotkou.

VÝSTUP
na Veľký bok

Občania od 15 rokov do 65 rokov sú povinní, vybaviť si občiansky preukaz
s čipom,
- občiansky preukaz bez podoby tváre im nebude vydaný.
Výmena občianskeho preukazu bez čipu, za občiansky preukaz s čipom je
bezplatné.

Starosta obce Heľpa Peter Hyriak odovzdal pri tejto príležitosti Cenu starostu obce Mgr. Jozefovi Pupišovi, Pavlovi Ďuricovi a Jozefovi Fiľovi za dlhoročnú aktívnu prácu v Turistickom oddiele ŠportovéTuristický oddiel pri ŠK Heľpa v spolupráci s Obecným úradom Heľpa usporiadali 7. augusta ho klubu Heľpa, za rozvoj telesnej kultúry a športu
2021 46. ročník Výstupu na Veľký bok /1727 m.n.m. Podujatia sa zúčastnilo 63 účastníkov za prí- v Obci Heľpa za úspešnú organizáciu turistických
jemného letného počasia vystúpilo na vrchol Veľkého boku 1727m.n.m. Organizátori ďakujú všetkým podujatí s celoslovenskou pôsobnosťou
za účasť aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácie.
/Jozef Fiľo/
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DOBROVOĽNÁ ZBIERKA

Obecné zastupiteľstvo Obce Heľpa v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na
základe § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

„Rekonštrukcia strechy prírodného amfiteátra v Heľpe“
Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:
Zasielaním finančných príspevkov na osobitný účet obce Heľpa vedený
v Prima banke Slovensko, a. s., pobočka Brezno, IBAN: SK70 5600 0000
0020 0212 4030
Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 01.10.2021 do 31.5.2022
Bližšie informácie: www.helpa.sk

6. ročník Heľpianskeho krosu Memoriál Štefana Bošeľu odštartovala
Napriek tomu, že nám prípravy a realizáciu 6.
ročníka Heľpianskeho krosu - Memoriálu Štefana
Bošeľu opäť skomplikovala celosvetová pandémia,
aj tento rok sme sa tešili vysokej účasti tak bežcov,
ako aj divákov.
V kategóriách dospelých štartovalo takmer 150
bežcov a bežkýň z celého Slovenska a 120 detičiek.
Keďže našim dlhodobým cieľom je motivovať blízke, ale aj široké okolie k športu a zdravému životnému štýlu, aj tento rok boli detské behy bez registračného poplatku, navyše malí bežci pri registrácii
dostali kopu darčekov a tí najlepší zaujímavé ceny.
Na 6. ročníku nás svojou návštevou poctila trojnásobná olympijská zlatá medailistka Nasťa Kuzminová, ktorá nielen, že odštartovala preteky, ale aj
slávnostne dekorovala víťazky a víťazov detských
behov a oboch hlavných tratí a to za pozorného
dohľadu nášho obľúbeného Treska.
Už tradične sa z Heľpianskeho krosu snažíme
vytvoriť rodinné podujatie, preto atmosféru na 6.
ročníku koncertom vylepšil Peter Cmorík s kapelou a deti si opäť užili maľovanie na tvár či súťaž
v kreslení. Tri najkrajšie kresby boli ocenené opäť
atraktívnymi cenami.
Novinky 2020/2021
Okrem našej hlavnej 8km trate sme na 3. roční-

AnastasiaKuzminová

ku v roku 2018 pridali novinku, 4km trať, ktorá je
atraktívna predovšetkým pre rekreačných bežcov.
Tento rok sme ju však upravili tak, aby aj tu bežci
pocítili výzvy krosového behu a vychutnali si krásne scenérie Nízkych Tatier.
Heľpiansky kros - Memoriál Štefana Bošeľu je súčasťou druhého ročníka Horehronskej trailovej ligy
(HTL). Tú sme vytvorili spolu s piatimi lokálnymi
pretekmi minulý rok.
Na každom preteku bežci zbierajú body do celkového hodnotenia, kde sa im zrátajú štyri najlepšie
výsledky a súťažia tak o bežeckého kráľa a kráľovnú Horehronia.

druh spolupráce, pretože len vďaka nim sme mohli
pre bežcov a návštevníkov pripraviť kvalitný pretek s množstvom sprievodných akcií a to aj napriek
náročným podmienkam, v ktorých sme sa všetci
neplánovane ocitli.
Poďakovanie:
V mene celého organizačného výboru sa chcem
poďakovať všetkým zúčastneným bežcom a divákom za neopakovateľnú atmosféru 6. ročníka, špeciálnym hosťom Nasti Kuzminovej a Peter Cmorik
band, moderátorovi Marekovi Poliakovi, Matúšovi
Jančíkovi z Pretekaj.sk, dobrovoľníkom, fotografom
ako aj našim zdravotníčkam. Poďakovanie patrí poslancom Obecného zastupiteľstva Heľpa, obci Heľpa,
Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Jankovi
Klimkovi a OZ Heľpa šport a vzdelávanie za obrovskú podporu a pomoc.
Zvlášť sa chceme poďakovať nášmu priateľovi Jankovi RIAPOŠOVI, ktorý nám Heľpiansky kros pomáha
udržať na vysokej úrovni a aj vďaka nemu máme
vždy možnosť napredovania.
Ďakujeme, veľmi si to vážime!

Heľpiansky kros a pandémia: Kvôli dôsledkom
pandémie visel nad poslednými dvoma ročníkmi otáznik, keďže náš pretek závisí výlučne od
príspevkov sponzorov, či už ide o súkromné spoločnosti, nadácie alebo podpory poslancov BBSK
a poslancov Obecného zastupiteľstva Heľpa. Výpadky príjmov sa bohužiaľ výrazne prejavili aj na
množstve sponzorov, ktorí boli ochotní podporiť
nás aj v týchto neľahkých časoch. O to viac si vážime spolupráce so sponzormi, ktorí pri nás stoja
od samotných začiatkov a podporili nás aj počas Všetky fotografie a videá zo 6. ročníka môžete nájsť
tohto a minulého roka. Sme veľmi vďační za takýto na našom FB profile Heľpiansky kros - Memoriál
Štefana Bošeľu alebo Instagrame helpiansky_kros.
Dovidenia o rok!
Prajeme veľa pekných dní a hlavne veľa zdravia v
tomto pohnutom a náročnom období.
S úctou za celý tím
Milan Málik, predseda OZ Heľpiansky kros
Obecný úrad v Heľpe oznamuje svojim
občanom, že nezisková organizácia
Merci, n.o. a dobrodinci pre sociálne
znevýhodnené skupiny obyvateľov našej
obce zabezpečili bazár (predaj používaného
odevu) rôzneho druhu šatstva a obuvi, ktoré
si budú môcť občania prezrieť, vyskúšať
a zakúpiť v priestoroch starej fary vedľa
budovy Obecného úradu v Heľpe. Prvý
októbrový týždeň mohli záujemcovia
navštíviť bazár a vybrať si pre seba a svoju
rodinu potrebný tovar. Platba za vybrané
oblečenie a obuv je dobrovoľná. Vyzbierané
peniaze budú použité na technické
zabezpečenie bazáru.
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