ROČNÍK VII.

Slovo na úvod
Máme za sebou prvý polrok z roku
2017. Vstupovali sme do neho s veľkými očakávaniami, ktoré sa premietli na
pôdu obecného zastupiteľstva. Pevne
verím, že toto náročné obdobie máme
za sebou a dnes všetci pracujeme na
splnení stanovených cieľov. Hneď v
úvodných mesiacoch sme pristúpili k
príprave podmienok na realizáciu projektov, ktoré sme si dali do plánu v tomto roku zrealizovať.
Ako náhle nám to klimatické podmienky na jar dovolili, začali sme s realizáciou opravy schodiska do predajne
BALA a Textil Putnoková, ktoré boli v dezolátnom stave. Pokračovali sme hydroizoláciou budovy Melkov dom / BALA /
zo severnej strany, kde sme zároveň uložili kanalizačnú prípojku pre vybudovanie toaliet v celom obecnom objekte
(dnes je tam suché WC). Vylepšeniu
celkového vzhľadu námestia pomohla
oprava betónového múrika oproti Pohostinstvu Jonasko v celkovej dĺžke 25
metrov na námestí obce.
Ďalšou aktivitou bola výstavba informačného systému v obci, ktorí sme
obstarali v celkovej hodnote 16 500
EUR všetky stavebné a inštalačné práce
boli zrealizované zamestnancami obce
a aktivačnými pracovníkmi v réžii obce.
V spolupráci s urbárnou spoločnosťou
sme odstránili ruinu chaty za Tŕnim, ktorá ohrozovala okolie. V tomto priestore
sme vybudovali malé prekryté sedenie
s lavičkami, ktoré plánujeme v budúcnosti rozšíriť o ďalšie. Priestor za Tŕnim
všetci poznáme, ako časť obce, kde
sme sa v minulosti celé rodiny stretávali
a trávili voľný čas v prírode, preto intenzívne spolupracujeme s novým vedením
urbáru, aby sme tento priestor za týmto
účelom znovu oživili.
Pre našich najmenších a školopovinné
deti pripravujeme vybudovanie lezeckej
steny v objekte ENVIRO triedy pri základnej škole. O výstavbu podobného zariadenia v priestore športového štadióna sme požiadali cez projekty dúfame,
že našim žiadostiam bude vyhovené.
Záujem o korčuľovania v zimnom období zo strany našich detí, ale aj rodičov
rastie. Zabetónovanie ľadovej plochy
v celkovej sume 51 725,11,- EUR, pomôže ľahšiemu vytvoreniu ľadu v zime.
Touto investíciou však chceme vytvoriť
podmienky pre celoročné využitie plochy ľadového ihriska. Na novom betónovom podklade sa bude dať korčuľovať na kolieskových korčuliach, hrať
floorball resp. ďalšie rôzne letné športy.
Pevne verím, že si tento areál aj v lete
nájde športových nadšencov.
Strecha športového štadióna na ihrisku roky pretekala a tak sme rozhodli
o jej rekonštrukcii. Momentálne prebieha výber dodávateľa tejto stavby rea-

lizáciu plánujeme na september predbežné náklady sú kalkulované vo výške
cca 50 000,- EUR.
Zvýšenie bezpečnosti našich obyvateľov a všetkých návštevníkov je cieľom
vybudovania rozšírenia kamerového
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od začiatku roku sú v celkovej výške
55 000 EUR.
Rekonštrukcia oplotenia a vonkajších
častí rezervoáru na Holom vrchu sa realizuje z prostriedkov Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti,
a. s. Areál bol roky zdevastovaný a preto
sme aktívnou spoluprácou s SVPS a.s.
pomohli stav zmeniť k lepšiemu.

PRED TÝM

nová pec, odsávacie zariadenie a iné/
s predpokladanou investíciou vo výške
13 000,- EUR.
Ďalej sa intenzívne pracuje na projektovej dokumentácii prestavba budovy
Ramex na spoločenskú sálu, na projektovej dokumentácii oprava cesty Farská,
na projektovej dokumentácia oprava
budovy Požiarnej zbrojnice.
Plánujeme do konca roka pripraviť
projektovú dokumentácia chodníka na
železničnú stanicu vrátane prechodu
pre chodcov a projekt revitalizácie zelených plôch v obci.
Výpočet pripravovaných projektových
dokumentácii je značne rozsiahly a finančne náročný, ale realizácia investičných akcií a zapájanie sa do projektov je
bez nich prakticky nemožná.
Rozpracovaný je projekt športovej haly
na športovom štadióne, ako aj hľadanie
investora do priestoru bývalého Detského domova.
Pri výpočte som nespomínal všetky
kultúrno-spoločenské a športové aktivity, ktoré prebiehajú v obci ako sú DFF
Kolovrátok, Deň matiek, Deň detí na
športovom štadióne, Kvapka krvi, Horehronské dni spevu a tanca, Heľpiansky
kros, Kultúrne leto, a.i. Všetky tieto akcie
obec finančne podporuje a aktívne je
zapojená do ich organizácie.
Určite je potrebné pripomenúť, že momentálne riešime preplavovanie záhrad
rodinných domou na ul. Partizánska na
Vyšnom konci, kde intenzívne prívalové dažde poškodzujú majetok našich
občanov. Vyriešenie tohto negatívneho
stavu, bude vyžadovať veľkú ústretovosť
zo strany všetkých zainteresovaných.

PO REALIZÁCII
systému v našej obci v celkovej výške
12 478,80,- EUR . Financovanie tohto
projektu sa nám aktívnou prácou podarilo zabezpečiť z externých zdrojov / to
znamená že z celkovej ceny obec zaplatí
iba 2 500,- EUR z vlastných zdrojov/.
Aktívna práca poslanca Ing. Milana
Oravkina a obecného úradu sa prejavila pri získaní dotácie z Lesy Slovenskej
republiky vo výške 10 000 Eur. Tú plánujeme využiť na opravu mosta na potoku Krivuľa /na ul. Partizánska za Daniša.
Začiatok stavby plánujeme koncom
leta.
Na opatrovateľskú službu sa nám
podarilo v tomto roku získať nenávratný finančný príspevok vo výške 16 216
,-EUR , touto sumou budú refundované
finančné prostriedky na mzdy opatrovateliek, ktoré sme do projektu zapojili.
Okrem spomenutých finančných zdrojoch sa nám podarilo na kultúru získať
ďalšie zdroje v celkovej výške 18 500,EUR.
Celková hodnota všetkých dotácii
a sponzoringu získaných pre našu obec

Čo ďalej pripravujeme?
Výmenu informačnej veže v priestore
autobusovej zástavky pri Cyklošporte.
Cieľom je zatraktívniť priestor autobusovej zástavky, ako vstupnej brány do
obce. Pevne veríme, že aj široká cestovateľská verejnosť pochopí, že odpad patrí
do koša a nie pod lavičku ako je to na
novej zástavke smer Pohorelá.
Vybudovanie vrchnej časť cesty na ulici J.C.Hronského vrátane kanalizačných
vpustí.
Okrem zjavne „viditeľných stavieb“
v obci musíme vyriešiť aj to čo zjavne
nevidno, ale je to nevyhnutné. Pripravujeme výmenu technologického zariadenia v školskej jedálni / umývačka riadu,

Z uvedeného je zjavne vidieť, že obec
Heľpa má jasne stanovené ciele, ale aj
spôsob ako tieto ciele dosiahnuť. Pevne
verím, že náročné ciele plánované na
tento rok s Vašou podporou a podporou poslancov obecného zastupiteľstva
splníme.
Pokiaľ budete mať potrebu niečo zmeniť, alebo pripomenúť, môžete sa kedykoľvek obrátiť priamo na Vášho starostu emailová adresa starosta@helpa.sk,
alebo telefonicky na 0905651122 prípadne do správy na FB, resp. zastaviť sa
v kancelárii starostu na obecnom úrade
v Heľpe, kde sú dvere pre občana vždy
otvorené.
S úctou Peter Hyriak
starosta obce Heľpa

Pozvánka na Kultúrne leto v Heľpe
Počas mesiacov júl a august 2017 sa budú konať každý piatok
o 19-tej hod na námestí obce kultúrne vystúpenia hudobných
a tanečných skupín z našej obce. Pozývame všetkých záujemcov o toto dianie v letných večerných hodinách. S nápadom na
organizovanie týchto podujatí prišiel poslanec OZ Ján Kukuľa.
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Zápisnica z 28. zasadnutia OZ v Heľpe
28. zasadnutie OZ v Heľpe sa konalo 9.mája
2017. Zúčastnili sa ho 7 poslanci, starosta obce
a pracovníci Úradu. Ospravedlnení boli Ing.
Milan Oravkin a Mária Fedorová. V úvode schválili 13. bodový program, na ktorom poslanci
vzali na vedomie
- kontrolu plnia uznesení, ktoré previedla kontrolórka obce Ing. Beráková
- informácie starostu o podaných projektoch
z prostriedkov Európskej únie a dôvody, pre ktoré
neboli prijaté
- informácie starostu o pripravovanej výstavbe
športovej haly z prostriedkov Slovenského zväzu
ľadového hokeja (SĽH )
schválili
- žiadosť Márie Bošeľovej, Čaneckého ul. 758,
Heľpa, o odpustenie nadmerného stočného spôsobeného poruchou na vodovodnom potrubí
- príspevok na zabezpečenie regionálnych osláv
SNP vo výške 100 € na žiadosť Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov

- prenájom nebytových priestorov na Partizánskej
ulici 309 (Melkov dom) na podnikanie Anne
Putnokovej, bytom Partizánska ul.
- zníženie nivelácie obecného chodníka na
Školskej ul. 1019, Heľpa, pre vstup do objektu
Petrovi Mešťanovi, bytom Plickova ul. 929, Heľpa
- Štatút obce Heľpa
- predĺženie platnosti Územného plánu obce
Heľpa
- zmluvu obce s Poštovou bankou o reklamnej
spolupráci počas HDSaT 2017
- zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej
dokumentácie so zhotoviteľom Ateliér 008 s.r.o.
Bratislava na „Rekonštrukciu a prístavbu komplexu
Ramex v Heľpe“ na spoločenské priestory
- zmluvu obce s Brantner Gemer s.r.o., Rimavská
Sobota, na komplexný výkon zberu odpadu a ďalšieho nakladania s ním
Viac informácii textových aj zvukových na www.
- zmluvu o dielo s Ing. Barborou Halasovou
heľpa.sk
z Brezna na vypracovanie architektonického návrhu
Výpis zo zápisnice spracovala Mária Fedorová
a projektovej dokumentácie pre Sadové úpravy ve-

Životné prostredie
a odpadové hospodárstvo
Životné prostredie je tvorené živými
a neživými organizmami vrátane človeka a je len na nás ako svojou činnosťou
prispejeme k jeho udržaniu.
Obec Heľpa má zavedený spôsob zberu a triedenia odpadu, ktorého účelom
je znížiť negatívne vplyvy a nezaťažovať prostredie odpadmi tvorenými domácnosťami. Pravidelne 2x do týždňa
sa vyvážajú kontajnery umiestnené
pri prevádzke COOP Jednota – na ulici
Burkovanej, COOP Jednota na Vyšnom
konci, na autobusovej zástavke na ulici Partizánskej, pri základnej škole, pri
materskej škole, na ulici Jánošíkovej - pri
športovom štadióne, na Plickovej ulici,
na ulici Furtačka, pri bujačiarni, pri tržnici, na ulici Krížnej pri Melkovom dome
a pri zdravotnom stredisku, v ktorých
obec bezplatne zbiera od obyvateľov
triedený odpad.
Na triedený odpad sa používajú farebne
odlíšiteľné kontajnery. Žlté kontajnery sú určené na sklo. Zelené kontajnery sú určené na PET fľaše, spolu s plastami sa zbierajú aj viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky - obaly
z mlieka, džúsov,..). Modré kontajnery sú
určené na papier. Biologický rozložiteľný
odpad je v každej domácnosti riešený
individuálne kompostérmi, ktoré v minulosti obec bezplatne zabezpečila.
Zber elektroodpadu a objemného odpadu z domácnosti sa vykonáva formou
mobilného zberu, minimálne dva razy
do roka (na jar a na jeseň). Textil a šatstvo sa zbiera v budove „RAMEX“. Obec
podľa zákona o odpadoch nesmie zbierať pneumatiky! Odpadové pneumatiky
môžu občania odovzdať distribútorovi
pneumatík, ktorým je výrobca, predajca
pneumatík alebo ten, kto zabezpečuje
ich vymieňanie. Ostatné zložky odpadu,
ktoré nepatria do triedeného odpadu sa
zbierajú do kukanádob.
Občania môžu vo väčšom množstve
odovzdať všetky zložky triedeného komunálneho odpadu na zbernom dvore
počas prevádzkových hodín, každú sobotu od 8:00 hod do 12:00 hod. alebo
počas pracovných dní po telefonickom

rejných priestorov v obci Heľpa
- zmluvu o dielo s EXTRAVAGANCE AA s.r.o.,
Brezno,na vypracovanie projektovej dokumentácie
na Rekonštrukciu strechy na budove športového
štadióna v Heľpe
- zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením
3/2017
- udelenie Čestného občianstva Márii Palúchovej,
riaditeľke Stredoslovenského osvetového strediska
v Banskej Bystrici
neschválili
- odpredaj pozemku v katastri obce na LV 701, KN
C 1849 Alžbete Babeľovej ,bytom Čaneckého 789,
Heľpa
poverili
- starostu obce Petra Hyriaka vybavovaním všetkých náležitostí súvisiacich s investičným zámerom
výstavby športovej haly v areáli športového štadióna podľa požiadaviek SZĽH

dohovore na tel. čísle 048 6700 944.
Každý občan je zodpovedný za životného prostredia, a tým aj kvalitu života
nás všetkých, ale aj budúcich generácií.
Je preto dôležité všímať si, čo sa deje
v našej bezprostrednej blízkosti a riešiť problémy, ktoré nastanú v danej
chvíli, pretože sa môže stať, že prídeme o to, na čo sme právom hrdí, a to je
naša príroda.
Aj napriek tomu, že obec pravidelne vykonáva zber zmesového komunálneho
odpadu (kukanádoby), niektorí ľudia ukladajú tento odpad do nádob určených
na triedený komunálny odpad. Stále sa
medzi nami nájdu aj spoluobčania, ktorí
radšej vyhodia odpad do potoku alebo
na čierne skládky odpadov, čím znečisťujú životné prostredie. Je smutné, že
na týchto skládkach sa nachádza odpad,
ktorý obec triedi a zabezpečuje jeho
bezplatnú likvidáciu, na ktorú doplácame všetci.
Na zvýšenie kontroly bezpečnosti budú
rozmiestené nové kamery, ktoré prispejú aj k identifikovaniu občanov, ktorí
porušujú zákon a ukladajú odpad na
miesto, ktoré na to nie je určené.
Keby sa zmenil prístup občanov k vyprodukovanému odpadu, urobilo by sa
v obci viac užitočnej práce pri skrášľovaní životného prostredia.
Pevne veríme, že si všetci „vstúpime“ do
svedomia a zamyslime sa nad tým.
Trochu štatistiky na záver:
V roku 2016 bolo v obci Heľpa vyzbieraných 345,239 t komunálneho odpadu,
z toho:
 16,623 t plasty,
 23,331 t papier a lepenky
 53,722 t sklo
 9,24 t
elektroodpad
 0,24 t
biologický rozložiteľný
kuchynský a reštauračný
odpad
 0,6 t
kovy
 19,31 t
objemný odpad
 222,173 t zmesový komunálny
odpad, z toho 64,87 t z vytriedeného
komunálneho odpadu (Zberný dvor).
Ing.Martina Turčinová

Deň venovaný deťom – MDD V Heľpe
Deň detí je o deťoch, bezstarostnom smiechu, bezprostrednej radosti a úprimnom
poďakovaní.
Som skutočne rád, že Heľpa videla a zažila to, čím sa môže máloktorá obec či mesto
pochváliť. Som presvedčený, že latku sme nastavili poriadne vysoko. Už po štvrtýkrát
sa nám podarilo do Heľpy pozvať takmer všetky zložky Policajného zboru, Vojenskej
polície, Horských či Zdravotných záchranárov, Hasičov SR a dobrovoľný Hasičský zbor
obce Heľpa, Sokoliarov Kráľa Svätopluka, Strelecký klub SLAVIEN. Neodmysliteľnou
súčasťou tohto podujatia je aj výstava automobilových modelov Petra Bošeľu či
streľba zo vzduchových aj paintballových zbraní. Futbalisti si tiež našli miesto a skvele zapadli do priebehu akcie. Tento deň patril deťom a v tomto duchu sa niesol aj
program, v ktorom nechýbala akcia policajtov, či pútavý program mladých sokoliarov. Nič nezostali pozadu ani záchranári pri názornej záchrane ľudského života. No
jazda na štvorkolkách a hasenie požiaru patrí jednoznačne k najväčším zážitkom.
Počasie prialo a dúfam, že najmä deti si odniesli z dnešného dňa nielen malé pozornosti či sladkosti od sponzorov, ale i krásne zážitky. Tento rok sme v Heľpe privítali
okrem našich školákov a detičiek z materskej škôlky aj deti z Pohorelej, Závadky
nad Hronom a Polomky. Podujatia sa zúčastnilo takmer 400 detí, ktorým sa predstavilo 70 účinkujúcich v jednotlivých ukážkach. Deti si mali možnosť vyskúšať
a pozrieť 27 ks rôznej automobilovej techniky, vrátane motoriek a štvorkoliek, ale
aj výzbroj a výstroj jednotlivých zložiek.
Na záver sa patrí poďakovať. Poďakovať všetkým tým, ktorí majú podiel na tom, čo
sme mohli vidieť, a tým čo prispeli k priebehu dňa detí. Ďakujem všetkým priateľom, kamarátom, že ma stále podporujú a aktívne sa zúčastňujú mojich projektoch.
Priatelia, bez Vás všetkých, ktorí ste prispeli, by táto akcia NIKDY nebola na takej vysokej úrovni. Ďakujem v mene všetkých detí za skvelý program, sladkosti a nápoje.
Akciu podporili :
ŠK Heľpa a FO ŠK Heľpa, poslanci OZ v Heľpe, Sport –Bar, Milan a Rudolf Bošeľovci,
Pavol Kemko, Peter Bošeľa, Peter Mlynárik a Ján Babeľa ,
Generálny sponzor : BBS INGINIERING s.r.o .
V závere chcem poďakovať za aktívnu podporu a pomoc riaditeľovi OR PZ v Brezne
plk. Mgr. Kamilovi Kmeťovi a riaditeľovi ODI OR PZ v Brezne pplk. Rastislavovi
Čupkovi. Všetkým, ktorí ste akokoľvek pomohli k priebehu tohto vydareného dňa
vyslovujem veľké ĎAKUJEM !
Milan Málik
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Spomienky na 52. ročník Horehronských dní spevu a tanca
A je to naozaj tak. Zostávajú iba spomienky na nezabudnuteľné tri dni v poslednom
júnovom víkende, v ktorom účinkoval
rekordný počet spevákov, tanečníkov,
hudobníkov a ľudových remeselníkov.
V prírodnom amfiteátri mohli diváci vidieť
krásu nášho ľudového umenia v 9 programových blokoch. Už druhý ročník v doobedných sobotných hodinách naživo vysielalo rádio Regina, ktorých hosťami boli
tí najpovolanejší – či už z organizátorov
festivalu ale aj vybraní účinkujúci, ktorí sa
prihovorili poslucháčom rádia Regina.
Stará fara už tradične patrí výstavám ale aj živým remeslám. Výstavy
Stredoslovenského múzea Banská Bystrica,
Horehronského múzea Brezno privítali
množstvo návštevníkov, ktorí v priestoroch
budovy fary mali možnosť pozrieť si výtvarnú kultúru ľudu z dielne pohronských žien,
paličkovanú čipku baníckych osád Staré
Hory a Špania Dolina, Už k tradíciám patrí
výstava fotografií Vdp. Michala Čaneckého
a Janka Latináka, ktorá bola tohto roku
obohatená o fotografie našich obyvateľov,
ktorí sa zúčastnili púti – či už vo Vatikáne,
Fatime, Lurdoch, Levoči a inde.
Remeslo má zlaté dno – možno aj takto
charakterizovať kúdelnú izbu, kde si mohli
návštevníci pod vedením skúsených heľpianskych remeselníkov vyskúšať česanie
ľanu, pradenie, snovanie, tkanie či vyšívanie, ale aj výrobu niteľníc. V sobotu doobeda sa počas výstavy nakrúcal krátky šot do
detskej kapurky. Ak Vás omrzela kúdelná
izba mohli ste sa presunúť k ďalším reme-

selníkom, kde ste si mohli vyskúšať výrobu
čipky, alebo zhotoviť si svoj prvý šindeľ na
svoju dreveničku.
Starú faru v sobotu spestrilo bábkové divadlo Concordia, ktoré si mohli pozrieť aj
tí najmenší.
Námestie žilo remeslami aj kuchyňou.
Našu tradičnú kuchyňu, s guľkami, trhanými haluškami, grapľami a mišami obohatili naši susedia – poľovníci z Pohorelej, ktorí
pripravili chutný guláš.
Krásne počasie, ktoré nám už niekoľko
rokov praje, cíti s nami. Množstvo ľudí,
množstvo práce, ktorá je potrebná na organizáciu tohto festivalu bolo odmenené
v podobe slniečka a modrej oblohy.
Na tomto mieste patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim z FS Heľpan a Heľpančok,
ktorí počas troch dní reprezentovali obec.
V piatok sme sa prvý krát predstavili divákom v spoločnom programe s FS Očovan
pod názvom Prišli sme si po nevestu.
Mužská spevácka skupina účinkovala aj
v bloku programu
V sobotu mužská a dievčenská spevácka
skupina reprezentovala v živom vysielaní Rádia Regina a Heľpančok pre detskú
Kapurku. Pre dospelácku Kapuru zas predvádzali svoj kumšt naše kuchárky na námestí obce.
Vo večernom programe sa predstavila
mužská spevácka skupina, ženská a dievčenská spevácka skupina Heľpan.
V nedeľu v detskom programe účinkoval
DFS Heľpančok a v galaprograme sme sa
znova predstavili v zostave, ktorá účinko-

Putovná socha Panny Márie Fatimskej
v našej farnosti
Keď žiaril a prekvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj.
Ave, ave, ave Mária.....
V nedeľu 9. júla sme v našej obci privítali sochu Panny Márie Fatimskej s relikviárom relikvií blahoslavenej Hyacinty a blahoslaveného Františka Martovcov
– dvoch z troch fatimských detí, ktorým sa od 13. mája do 13. októbra 1917 vo
Fatime zjavovala Panna Mária.
Úvodné obrady privítania putovnej sochy Panny Márie Fatimskej a slávnostnú svätú omšu viedol Mons.
Vladimír Vojtašák dekan farnosti
Heľpa. V poobedených hodinách sa konala pobožnosť Sv.
Ruženca.
V utorok po sv. omši Mons.
V.Vojtašák vykonal pobožnosť
s rozlúčením sa so sochou
Panny Márie a sochu spolu s relikviárom si odviezli do farnosti
Pohorelá.

vala v sobotu.
To je výsledok celoročnej dobrovoľníckej
práce všetkých členov súboru, ktorí sa s láskou venujú našim tradíciám a z celého srdca sa ich snažia odovzdávať ďalej. Piatkové
skúšky priniesli ovocie tvrdej práce a odriekania si svojho voľného času.
Naša perfektná ľudová hudba, ktorá nás
sprevádza takmer na každej skúške, bola
prítomná na všetkých vystúpeniach, začo
im patrí osobitné poďakovanie.
No a je tu aj priestor na poďakovanie všetkým – našim kuchárkam a kuchárom na
námestí obce, ktorí zabezpečovali občerstvenie pre všetkých, ktorí mali o našu tradičnú kuchyňu záujem, naše remeselníčky
v kúdelnej izbe, naši remeselníci pri výrobe
šindľov a taktiež za prípravu fotografických výstav.
Veľké poďakovanie patrí našim kuchárkam
v školskej jedálni, ktoré vydali počas troch

dní viac ako tritisíc jedál. Poďakovanie
patrí našim požiarnikom, ktorí zabezpečovali dopravnú službu, pracovníkom,
ktorí zabezpečili, bezpečnosť v okolí základnej školy a prírodného amfiteátra.
Pracovníkom, ktorí sa starali o poriadok
a čistotu našej obce od skorých ranných
hodín. Poďakovanie vlastne patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na úspešnom zvládnutí 52. ročníka festivalu.
Podujatie pod hlavnou taktovkou
Stredoslovenského osvetového strediska
Banská Bystrica a obce Heľpa, bolo podporené Fondom na podporu umenia,
Banskobystrickým samosprávnym krajom. Generálnym sponzorom podujatia
bola Poštová banka, sponzormi podujatia:
Ahrohelp s.r.o. Heľpa, Ing. Marián Ďurica,
Urbárne a pašienkové spoločenstvo
v Heľpe, Pohrebníctvo Pompura, Hedera,
Coop Jednota, Brantner.
/mk/

Pozvánka na kultúrne podujatie v našej obci
15. 9. 2017 o 14.oo hod. prírodný amfiteáter Heľpa
1. ročník - K TEBE MATKA MILOSTIVÁ
nepostupová súťažná prehliadka speváckych zborov, skupín,
jednotlivcov a inštrumentalistov.

Z našich ciest v túlavých topánkach za pohybom,
prírodou a pamiatkami
Klub 3xP – pohyb, príroda a pamiatky aktívne pôsobil aj v prvom polroku 2017.
Riadime sa plánom činnosti, ktorý sme si odsúhlasili na našom pampúšikovom
stretnutí. A tak už tradične robíme turistické podujatia, rekreačné vychádzky
do okolia, cesty za pozoruhodnosťami nášho regiónu, ale aj v rámci Slovenska,
chodíme na výstavy, organizujeme si autobusové výlety za pamiatkami, chodievame relaxovať do kúpeľov, pripomíname si Deň žien, Deň matiek a máme
aj doplnkové aktivity.
Za toto obdobie sme zrealizovali 28 rôznych podujatí. Spomeniem spoluprácu
s turistami z Brezna a Čierneho Balogu a spoločné túry Cestami Laskomerského,
Oslobodenie Čierneho Balogu, Brezna, Zrazy nad Michalovou. Vychádzky do
okolia ako Dudlavá skala, z Pohorelskej Maše do Heľpy, Pohorelský vodopád,
4. ročník výstupu na Muránsky hrad. Zvládli sme výstup na Pustý hrad, Králickú
roklinu a úžasný vodopád. Navštívili sme rozárium na Borovej hore a kaštieľ
v Ostrej Lúke. Boli sme na Hrebienku, kde sme obdivovali ľadové sochy, prešli
sme k Betlehemu pri Rainerovej útulni, obišli Studenovodské vodopády a navštívili sme aj zaujímavé súkromné múzeum zimných športov v Tatranskej Lomnici.
Autobusový výlet, na ktorý sme dostali z obecného rozpočtu 100 €, sme nasmerovali do Žilinského kraja a tu sme navštívili hrad Strečno, Budatínsky hrad,
Bytčiansky sobášny palác a čerešničkou bola návšteva dreveného Betlehemu
v Rajeckej Lesnej. Boli sme v Košiciach na výstave „Sisi a móda“, v Bratislave
„Šije to“, prezreli sme si aj Galériu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach
a neobišli sme tam ani AQVA park. Za zdravím a liečivou vodou chodíme každý
mesiac do Kováčovej. Toto je len zlomok z našich aktivít, ktoré robíme pre naše
zdravie a radosť. Prvú polovicu roka sme zavŕšili posedením v našom amfiteátri
pri guláši a pesničkách(to je jedna z mála našich doplnkových aktivít).
Teraz sa už tešíme na ďalšie potulky v druhej polovici roka.
Mária Fedorová
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Školský rok 2016/2017 skončil a my
môžeme bilancovať, hodnotiť a spokojne konštatovať, že celý rok bol
pestrý, farebný, spevavý a výnimočný. Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Heľpe opäť potvrdili,
že s chuťou, tvrdou prácou a veľkým
nasadením sa dajú dosiahnuť krásne
spoločné výsledky. Veríme, že sme
aj Vás, našich divákov a priaznivcov,
svojou celoročnou činnosťou obohacovali a prinášali Vám neobyčajné
zážitky.
Už tradične sme pre Vás pripravili celoškolské koncerty na Vianoce a na
záver školského roka v kostole. Tieto
veľké podujatia sú zrkadlom našej
práce a výberom toho najlepšieho,
čo sa za múrmi našej školy skrýva.
Nechýbali výchovné koncerty pre
materskú
a základnú školu, kde
sme všetkým spolužiakom ukázali,
že hodiny cvičenia za nástrojom a
tvorenia umeleckých diel majú zmysel. Výtvarný odbor sa prezentoval
krásnou výstavou prác v Synagóge
v Brezne, ktorú sme zakončili spoločným koncertom. Tak plynuli dni v našej škole, celkom bežné, ale i neobyčajné, ktoré nám urobili veľkú radosť.
Náš výber spevákov do okresného
kola súťaže Slávik Slovenska v Brezne
bol dobrý. Ocenenia sa ušli každému
z nich, Peťko Felej a Bibka Hrončeková
získali 3. miesto, Terezka Oravkinová
2. miesto. V speváckych súťažiach

STRANA 4

POPBB a Hviezdička sa naše žiačky
Laura Lopez a Terezka Oravkinová
prebojovali cez viacero kôl až do celoslovenského finále a zaspievali si
na veľkých pódiách v Banskej Bystrici
a v Košiciach. Umiestnením v striebornom a bronzovom pásme uspeli
na speváckej súťaži Pink Song vo
Zvolene aj Julianka Lilková a Veronika
Bodáková. Bohúňová paleta 2017 je
súťaž v Dolnom Kubíne, zúčastnili sa
na nej žiaci zo Slovenska, Čiech, Poľska
a Ukrajiny. Porota ocenila tri žiačky
našej školy, Stanka Tkáčiková získala zlaté pásmo, Zdenka Šťavinová a
Marianna Vargová pásma bronzové.
Rasťo Čupka si zo súťaže malých grafických foriem Novoročenky priniesol
čestné uznanie a Viktória Brenkusová
3. miesto zo súťaže Ochranárik na
Okresnom úrade v Brezne. Dedina
ako ju vidím ja - zo súťažných prác
detí tejto súťaže bol vytvorený kalendár na rok 2017 a v ňom dostali svoje
miesto aj práce Martinky Roľkovej a
Mirky Medveďovej, ktorá bola ocenená 2. miestom. Aj náš spevácky
zbor Felix má za sebou náročný rok.
Natočil vianočný videoklip, dostal
pozvanie na Zvolenský festival speváckych zborov, Novoročný koncert
Univerzity Mateja Bela a absolvoval
dve sústredenia pred súťažou Mládež
spieva, ktorá sa koná každé dva roky.
Na krajskom kole v Banskej Bystrici
si vyspieval zlaté pásmo s pochva-

lou poroty a postúpil do celoslovenského kola v Prievidzi. Tam získal
strieborné pásmo a cenu za najlepší
súťažný program. Na konci školského
roka sme hostili profesionálny spevácky zbor Bonifantes z Pardubíc a
určite každý, kto bol na spoločnom
koncerte v kostole, si odniesol výnimočný zážitok.
Nastal čas nabrať sily do ďalšieho
školského roka. Blahoželáme našim
úspešným žiakom a prajeme všetkým krásne prázdniny, veľa oddychu
a radosti do slnečných letných dní.
Veríme, že sa čoskoro uvidíme na niektorom z našich koncertov a výstav.
Kolektív učiteľov ZUŠ

November: Jesenné aktivity s ochranárkou Národného parku.
Hlavným cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania je December: Mikuláš v obci. Vianočná besiedka s rodičmi spopre našu MŠ podporovanie komplexného rozvoja dieťaťa, jená s programom detí.
pripravenie detí na vstup do základnej školy po všetkých Január: Novoročný koncert v MŠ – v spolupráci so ZUŠ Heľpa.
Návšteva pamätnej izby.
stránkach.
Pôsobením rôznych druhov činností, aktivít, umenia, sa po- Február: Karneval – v spolupráci s rodičmi a zamestnancami
silňuje rozvoj osobností dieťaťa v materskej škole. Dieťa sa Hotela Heľpa.
učí schopnosti vnímať, pozorovať, sústrediť sa, zapamätať si, Marec: Návšteva knižnice. Testy školskej zrelosti. Stretnutie
kultivovať svoj rečový prejav. Učí sa ovládať svoje správanie, rodičov s pani učiteľkami prvého stupňa.,
rozvíja si svoje zmyslové vnímanie, koordináciu pohybov. Apríl: Brezniansky zlatý slávik – účasť na súťaži v speve ľudoNáš Školský vzdelávací program s názvom: „ Heľpianske deti vých piesní. Návšteva prvákov v ZŠ. Zápis detí do ZŠ.
s Brondíkom spoznávajú svet,“ deťom poskytuje dostatok Máj: Deň matiek – Vystúpenie detí s programom – Jarné zvypodnetov na sebarealizáciu v oblasti, v ktorých vyniká alebo ky. Vystúpenie detí v Dennom stacionári. Vyhodnotenie tesdosahuje dobré výsledky, a v ktorých sa môže zdokonaľovať. tov školskej zrelosti. Účasť na Okresnej športovej olympiáde
Snažíme sa o to, aby celý školský rok, ktorý s deťmi prežijeme Jún: DFF Kolovrátok – vystúpenie detí s programom – Jarné
zvyky. Detské Chalupkovo Brezno – prehliadka tvorivosti pebol pestrý, rôznorodý, veselý, plný zážitkov a dojmov.
Úroveň výchovno – vzdelávacej práce v materskej škole dagógov a detí MŠ. Rozlúčka predškolákov – posedenie s roovplyvňuje aj úroveň spolupráce materskej školy s rodinou, dičmi s programom a poďakovaním. Turistická vychádzka
obcou, základnou školou, základnou umeleckou školou s ochranárkou prírody.
a inými inštitúciami, s ktorými sa podieľame na zaujímavých Záver tohto školského roka bol úspešný pre našich predškolápodujatiach, ktoré podporujú všestranný rozvoj dieťaťa. kov. V máji na 20. ročníku Okresnej športovej olympiády získali
2. miesto v zdravotníckej príprave. Na Detskom Chalupkovom
Spomeniem aspoň niektoré.
Október: Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí s progra- Brezne deti získali cenu Matice slovenskej za implementáciu
regionálnych prvkov v dramatickom stvárnení Svadby líšmom. Vystúpenie detí v Dennom stacionári v Heľpe.
ky Ryšky. Zo všetkých zúčastnených detí, Adrianko
Pribylina, získal cenu za súlad medzi verbálnym
a pohybovým prejavom v role zajaca. Výtvarné práce Andrejky Babeľovej a Natálky Babjakovej, boli tiež
na tejto prehliadke ocenené. Počas celého roka, sú
výtvarné práce rozposlané na rôzne výtvarné súťaže
a do časopisov Včielka a Vrabček.
Deti mali tento školský rok dostatočné množstvo
podnetov na sebarealizáciu. Cez zážitkové učenie,
založenom na vlastnej skúsenosti a vlastnom prežívaní, pocítili radosť a spokojnosť.
Želáme Vám kamaráti veľa sily,
Aby sa Vám prvé čiarky podarili.
A písmenká aby boli ako kvietky,
Aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.
Kolektív MŠ Heľpa

Pestrý rok v Materskej škole

Spoločenská
kronika
Mesiac apríl a máj 2017
Jubilanti
70 rokov
Anna Tkáčiková
Katarína Blažečková
Mária Bošeľová
Jolana Fiľová
Ján Fedor
75 rokov
Jozef Siman
Helena Fizoľová
Ján Babeľa
80 rokov
Ján Pribylina
Jozef Riapoš
85 rokov
Jozef Pribylina
Juraj Šuľko
Katarína Červienková
Narodení:
Denis Zemanovič
Samuel Buvala
Monika Harvanová
Natália Bošeľová
Zosnulí:
Ľuboš Koreň
Mária Pavčíková
Štefan Meľoš
Anna Beráková
Jozef Pribylina
Sobáše:
Peter Koreň a Paulína
Červienková
Marek Svetlák a Diana
Meľošová
Jaroslav Vasil a Zuzana
Košťálová
Prihlásených: 0
Odhlásených: 3
Počet obyvateľov k 31.5.2017
bolo 2601.
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