ROČNÍK VIII.

Slovom starostu

ČÍSLO 3 - SEPTEMBER 2019

Investície, ktoré Heľpe šetria peniaze

Obec Heľpa sa vždy aktívne zapája do aktuálnych výziev či už z projektov byť zahrnuté do žiadosti o poskytnuEÚ, alebo zo štátneho rozpočtu. Výsledky spojené s realizáciou sú v tomto tie dotácie. V rámci rekonštrukčných
roku výrazne viditeľné.
prác však bolo nutné ich zrealizovať.
Zrealizovala sa výmena strešnej kryZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY
tiny, dobudovanie vnútorných elekOBECNÉHO ÚRADU V HEĽPE
trických rozvodov a oprava slaboprúÚspešný projekt podaný obcou náročnosti jestvujúcej budovy vo dových rozvodov, ako aj vnútorných
Heľpa ešte v roku 2017 zabezpečil ne- vzťahu k energii potrebnej na vyku- omietok v budove.
návratný finančný príspevok v rámci rovanie, vetranie a osvetlenie objek- Rekonštrukčné práce na budove
operačného programu Kvalita život- tu. Projekt rieši zateplenie obvodo- úradu ušetria nemalé finančné prosného prostredia a je spolufinancova- vých konštrukcií objektu, výmenu triedky za energie, ktoré budú môcť
ný Európskym fondom regionálneho otvorových konštrukcií, návrh nové- byť využité v iných oblastiach pre
rozvoja.
ho systému vykurovania, rekuperácie zlepšenie kvality života našich obyZískané prostriedky vo výške takmer vzduchu a osvetlenia. Po zrealizova- vateľov.
126 000 €, sú dopĺňané vlastnými ní objekt zníži celkovú energetickú Súbežné fungovanie obecného úrazdrojmi, ktoré budú činiť po ukonče- spotrebu o viac ako 52 000 kWh/rok a du a zabezpečenie rekonštrukcie
ní prác približne 64 000 €.
bude zaradený do energetickej triedy budovy nebolo technicky možné,
Predmetom projektu je rekonštruk- A1. Projekt ďalej rieši dobudovanie a preto sme boli nútení úrad do-

sme opravili aj schodisko a terasu pre
vstup do poštového úradu. Pri tejto
aktivite sme mysleli aj na občanov
a klientov pošty, ktorí majú problém
s mobilitou. Vybudovali sme pre nich
bezbariérový prístup. V súčasnosti sa
realizujú práce spojené s úpravou a
zazeleňovaním okolia celého objektu, ktoré výraznou mierou prispejú
k estetickému vzhľadu obecnej budovy.
Zvyšovanie energetickej efektívnosti v Materskej škole v Hel‘pe
V materskej škole sa nachádzala kotolňa na tuhé palivo a tento stav,
ktorý z environmentálneho hľadiska
dlhodobo znečisťoval naše ovzdušie,
sme zmenili. Projekt zabezpečil cel-

cia jestvujúcich priestorov obecného
úradu, v ktorých posledná čiastková
rekonštrukcia prebehla pred 20 rokmi.
Cieľom rekonštrukcie Obecného úradu v Heľpe je zníženie energetickej

kovú výmenu vykurovacieho zdroja
a modernizáciu vykurovacieho systému, ale hlavne zvýšil energetickú
efektívnosť vykurovania. Práce sa
začali v marci a tohto mesiaca bola
stavba skolaudovaná.
Finančné prostriedky na tento projekt sme získali z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 119 199
€.
Do konca tohto roku plánujeme ešte
zrealizovať časť ďalšej kanalizačnej
etapy v dĺžke cca 230 metrov, na
ktorú máme schválené NFP vo výške
195 000 €.
Tieto financie budeme dopĺňať vlastným zdrojmi vo výške 5 % ako povinné spolufinancovanie obce. Projekt
je v štádiu predrealizačných príprav
a plánované ukončenie je do konca
roka 2019. Tento kanalizačný úsek je
jedným z posledných vetví, ktoré je
potrebné dobudovať pre zabezpečenie 100 % odkanalizovania našej
obce Heľpa.
Peter Hyriak, starosta obce

bezbariérového vstupu do objektu,
výmenu bleskozvodu a odkvapového strešného systému.
Správnym rozhodnutím poslancov
OZ boli schválené aj ďalšie doplnkové
rekonštrukčné práce, ktoré nemohli

Detská výtvarná súťaž,
Moja dedina, ako ju vidím ja
V obci Miklušovce sa konalo vyhodnotenie 5. ročníka detskej výtvarnej súťaže - Dedina ako ju vidím ja. Hlavným organizátorom podujatia je Spolok pre
obnovu dediny. Po minulom úspešnom ročníku sa aj tento rok zúčastnili na
súťaži so svojimi prácami žiaci ZUŠ v Heľpe a deti z MŠ Heľpa. Ich vynikajúce
výsledky hovoria o tom, že v našej obci máme veľmi nadané deti, ktorým
sa venujú kvalitní pedagógovia. V 1. kategórii sa hodnotilo 73 výkresov, v 2.
kategórii 76 výkresov a v tretej 135 výkresov.
Srdečne víťazom blahoželáme a budeme sa tešiť na kalendár z najúspešnejších diel našich malých umelcov.
V 1. kategórii - 3-6 rokov 1. miesto získal Damián Skladaný – zo ZUŠ Heľpa
a 2. miesto Andrejka Skladaná z MŠ Heľpa
V 2. kategórii detí – 7-9 rokov 1. miesto získal Filip Lilko, 2. miesto Ema
Giničová a 3. 1miesto Daniel Kyseľ zo ZUŠ Heľpa
V 3. kategórii detí – 10 – 15 rokov získala Stanislava Pribylinová zo ZUŠ Heľpa
/mk/

časne premiestniť. Pozitívom je, že
obec vlastní priestory priamo na námestí obce. Kancelárie boli zriadené
priamo v týchto priestoroch, a tak
sa zabezpečil bezproblémový chod
úradu. Obyvateľom sa poskytujú
všetky služby vyplývajúce zo samosprávnych funkcií úradu.Samotné
rekonštrukčné práce začali v júli 2019
a predpokladaný termín ukončenia je
október 2019.
Minulý rok sme v obci začali realizovať rekonštrukciu budovy hasičskej
zbrojnice, kde sme opravili, zmodernizovali a znížili energetickú náročnosť stavby, ktorú v súčasnosti
využíva dobrovoľný hasičský zbor
v Heľpe ako svoju základňu a na garážovanie požiarnej techniky. V tejto
budove má sídlo aj Slovenská pošta.
Tento rok sa nám podarilo z vlastných zdrojov znížiť energetické náklady zateplením tejto časti budovy
s vymenením okien a dverí. Všetky
tieto aktivity obec finančne zabezpečovala z vlastných zdrojov a pritom
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Z 5. zasadnutia OZ v Heľpe 14. júna 2019
Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov, starosta obce
Peter Hyriak a pracovníci obecného úradu. Poslanci OZ
schválili
- žiadosť o prenájom priestorov v budove zdravotného
strediska v Heľpe na prevádzku kaderníckych priestorov
pre žiadateľa Torben Božík, Hlavná 897/108, 976 68 Heľpa
- žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v katastrálnom
území Heľpa parcela KNC č. 1889/59 o výmere 812 m2
pre žiadateľov Miloš Kukuľa a Alena Kukuľová, trvale bytom Laskomerského 1116/4, Brezno
- 6iadosť o odkúpenie pozemku parcela KNC č. 438 – druh
pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2,
pre žiadateľov: Jolana Fiľová Mierová 866/8, Heľpa, Fiľo
Rudolf Mierová 866/8, Heľpa, Fiľo Milan, Štúrova 377/13,
Závadka nad Hronom, Janková Ľubica, Paseka 630/15,
Závadka nad Hronom, Turčinová Marta , Partizánska
452/65, Heľpa
- žiadosť Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
Oblastný výbor, Boženy Nemcovej 29, 977 01 Brezno
o poskytnutie finančného príspevku v sume 100 Eur
- žiadosť o podporu Miestnej organizácie Konfederácie
politických väzňov Heľpa pri príležitosti 70. výročia – Katolíckej akcie v Heľpe
- žiadosť p. Jozefa Baťka, ul. Čaneckého 57, 976 68 Heľpa
o vydanie súhlasu na stavebné úpravy pred rodinným
domom na obecnom pozemku
- žiadosť o schválenie finančného príspevku v sume 2 000
Eur pre žiadateľa: Športový klub Heľpa, Alexyho 693/1,
976 68 Heľpa
- výmenu vchodových dverí na Lekárni Kamilka po
prieskume trhu
- Mgr. Máriu Kemkovú za člena Rady ZŠ pri ZŠ Heľpa
- Jozefa Kukuľu za člena Rady ZŠ pri ZŠ Heľpa
- záverečný účet obce Heľpa za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce s výhradami
- zmluvu o dielo uzatvorenú so zhotoviteľom COMBIN
BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., IČO: 31631134, ktorej predmetom je realizácia diela: Dobudovanie kanalizácie v obci
Heľpa I. etapa, so sumou 203 639,38 Eur s DPH
- krátkodobý prenájom priestorov Starej fary počas Horehronských dní spevu a tanca 2019 za sumu 1 Eur s prenajímateľom Rímskokatolícka cirkev – farnosť Heľpa, Farská
900/5, 976 68 Heľpa v zastúpení vdp. Mgr. Václav Galo.
- zmluvu o dielo so zhotoviteľom O.B.K. stavebno – obchodná spoločnosť s.r.o., Školská 589/1, 976 68 Heľpa,
v sume 21 793,81 Eur s DPH pre zhotovenie diela: Stavebné úpravy obecného úradu v Heľpe, vnútorné slaboprúdové rozvody
- Dodatok č. 2, k zriaďovacej listine č. 1/2017 Základná
umelecká škola, Školská 590/3, Heľpa – zriadenie eloko-

Zo 6. zasadnutia OZ v Heľpe
1. augusta 2019
Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov, starosta obce
Peter Hyriak a pracovníci obecného úradu. Poslanci OZ
schválili
- realizáciu opravy elektroištalácie (silnopúdových rozvodov) v budove Obecného úradu v Heľpe podľa predloženej cenovej ponuky dodávateľa: JHR Jozef Hazák, Za
Vŕšok 424, 976 69 Pohorelá, IČO: 37634372 v hodnote
4999,76 Eur bez DPH t.j. 5 999,71 Eur s DPH
- uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o dielo na vykonanie
stavebných prác na stavbe: „Stavebné úpravy obecného
úradu v Heľpe, vnútorné slaboprúdové rozvody“, zo dňa
19.6.2019, uzatvorenej s dodávateľom O.B.K. stavebno obchodná spoločnosť s.r.o., Školská 589/1, Heľpa v rozsahu podľa predloženej cenovej a ponuky
- odloženie realizácie opravy WC v budove obecného úradu do najbližšieho zasadnutia
- zmenu Rozpočtu obce Heľpa na rok 2019 podľa ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením č. 4/2019
neschválili
- zabezpečenie stavebného dozoru na stavebné úpravy
obecného úradu v Heľpe na vnútorne slaboprúdové
a silnoprúdové rozvody za sumu 400 Eur
- vzali na vedomie
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019

vaného pracoviska v Bacúchu
- zmenu Rozpočtu obce Heľpa na rok 2019 podľa ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením
č. 3/2019
neschválili
- žiadosť žiadateľa PV- Zväz protikomunistického odboja
III. odboj, Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica o poskytnutie finančných prostriedkov
- Ing. Ľubicu Oravkinovú za člena Rady ZŠ pri ZŠ Heľpa
- zmluvu o zabezpečení výkonu činnosti por. konzultanta
pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa s poskytovateľom: osobnyudaj.sk,
s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, v sume 150 Eur bez
DPH ročne
zaviazali
- starostu obce Heľpa, ako zástupcu zriaďovateľa ZŠ
v Heľpe, poveriť štatutára ZŠ Heľpa uskutočniť všetky
potrebné kroky k získaniu finančných prostriedkov v súvislosti s výmenou kotlov v ZŠ Heľpa, vrátane ale nie len,
vypracovania žiadosti na nenávratnú finančnú dotáciu
z Ministerstva Školstva SR (vrátane všetkých podkladov
potrebných k podaniu žiadosti), realizácii výberového konania na dodávateľa stavebných a iných prác súvisiacich
s realizáciou rekonštrukcie ZŠ Heľpa
- starostu obce Heľpa, ako zriaďovateľa ZŠ v Heľpe k podpísaniu žiadosti na nenávratnú finančnú dotáciu z Ministerstva Školstva SR vypracovanú riaditeľom ZŠ Heľpa, ako
aj k podpísaniu Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom
výberového konania o rekonštrukciu ZŠ Heľpa
súhlasili
- s opravou telocvične ZŠ v rozsahu sociálne zariadenia
a prvá šatňa pre žiakov nájomcom Základná škola Heľpa
zvolili
- členov do Komisie školstva, kultúry a vzdelávania: akad.
mal. Eriku Šándorovú Lúčka 186/19 976 64 Bacúch, Annu

Turčinovú Janka Kráľa 14 976 68 Polomka, Ing. Jozefa Lilku Hronská 54/2, 976 68 Heľpa, Ľubomíra Barčiaka Jánošíkova 659/27, 976 68 Heľpa
zrušili
- Uznesenie č. 713/2018 odkúpenie pozemkov na realizáciu autobusovej zastávky na znamenie na Rozkopanci
v sume 3,32 €/m2
- Uznesenie 96/2019 – Odloženie prejednávania žiadosti
fi MAJK s.r.o. Heľpa do predloženia vypracovanej štúdie
chodníka /cyklotrasy/ na zasadnutie obecného zastupiteľstva
- Uznesenie č. 85/2019 na výber dodávateľa na opravu
šatní, WC zariadení v telocvične ZŠ, oprava ihriska pre
skok do diaľky
vzali na vedomie
- správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej
závierky a hospodárenia obce Heľpa za rok 2018
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Heľpa za rok 2019
- plán hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
- informácie ohľadom investičných akcií budov vo vlastníctve obce – rekonštrukcia budovy obecného úradu,
kotolňa materská škola, budova pošty
- problém parkovania osobným motorových vozidiel na
chodníkoch a miestnych komunikáciách
- informácie o fungovaní a financovaní denného centra
IMPULZ
- zabezpečenie uloženia odpadov počas festivalu
- informácia o nevyhovujúcom technickom stave miestnej
komunikácie pod starou farou
- správa hlavnej kontrolórky ohľadom kúpy pluhu
- informácia o zmene financovania investičnej akcie v MŠ
- informácia o cyklopreteku – Na bicykli deťom
- informácia zo združenia mikroregiónu Horehron o zriadení sociálneho taxíka – pre Horehron
- informácia o počte prihlásených detí do MŠ
- informácia o projekte Komunita III

Zo 7. zasadnutia OZ v Heľpe 23. augusta 2019
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov (neprítomný
Rudolf Mešťan), starosta obce Peter Hyriak a pracovníci obecného úradu. Poslanci OZ
schválili
- VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Heľpa
- žiadosť NIKÉ, s.r.o. IČO. 00603741 Ilkovičova 34, 812 30
Bratislava o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Potraviny, Burkovaná 323/8,
Heľpa
- žiadosť Športového klubu v Heľpe o vydanie súhlasného
stanoviska k výmene 4 ks okien a vchodových dverí na
posilňovni v budove športového štadióna ŠK Heľpa
- výmenu vchodových dverí v lekárni na Zdravotnom stredisku v Heľpe v sume 2100 Eur podľa cenovej ponuky Fi
– MONT, Fiľo Jozef, Hviezdoslavova 651/9, 976 68 Heľpa
- výmenu okna v riaditeľni MŠ v Heľpe v sume 530 Eur
podľa cenovej ponukyFi – MONT, Fiľo Jozef, Hviezdoslavova 651/9, 976 68 Heľpa
- zabezpečenia stavebného dozoru pre stavby Stavebné
úpravy Obecného úradu v Heľpe, vnútorné slaboprúdové rozvody a Oprava elektroinštalácie v rozsahu silnoprúdové rozvody Ing. Jaroslavom Heckom. Cena za služby
stavebného dozoru je v sume 400 Eur
- odloženie žiadosti na vypracovanie projektovej dokumentácie pre ZUŠ Heľpa – vybudovanie otvoru medzi
miestnosťami chodba – koncertná sála a ZUŠ Heľpa
- vypracovania projektovej dokumentácie pre ZUŠ Heľpa –
vybudovanie otvoru medzi miestnosťami koncertná sála
– chodba. Cena za služby stavebného architekta je pre
časť ZUŠ Heľpa vybudovanie otvoru medzi miestnosťami koncertná sála – trieda v sume 200 Eur
- organizovanie kultúrneho podujatia vo výške 500 € na
koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý sa
uskutoční 29. novembra pod záštitou poslancov obecného zastupiteľstva
- zmenu Rozpočtu obce Heľpa na rok 2019 podľa ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením
č. 5/2019
neschválili
- žiadosť SYNOTtip, a.s., IČO 36472565, Továrenská štvrť

1467/24, Poprad – Matejovce o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok a vydanie vyjadrení
v prevádzke Anna Pribylinová – U Šmajtáka, Furtačka
430/24 Heľpa
- žiadosť SYNOTtip, a.s., IČO 36472565, Továrenská štvrť
1467/24, Poprad – Matejovce o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok a vydanie vyjadrení v prevádzke Hotel Heľpa – Pohostinstvo, Hlavná 63/33Heľpa
- žiadosť Štefana Harvana, Farská 562 Heľpa o prenájom
priestorov klubu na rodinnú oslavu
uložili
- obecnému úradu zabezpečiť sprístupnenie vodovodnej
prípojky k tenisovému kurtu v termíne do 31. 8. 2019
		vzali na vedomie
- informáciu p. Harvana o kanalizácii na ulici Farská
- informáciu p. Lilku o tom, že komisia riešila sťažnosť od
občanov na uvedenú situáciu
- informácia p. Málika o výsledku rokovania komisie verejného poriadku – riešili sťažnosti a žiadosti od obyvateľov
- informáciu o výpovedi nájomnej zmluvy nebytových
priestorov na ul. Partizánska – Mária Skladaná
- informáciu o výpovedi nájomnej zmluvy nebytových
priestorov v zdravotnom stredisku MUDr. Lepkovou –
zubnou lekárkou
- informáciu p. Lilku ohľadom odovzdávania stavby –
v materskej škole
- informácie p. Málika ohľadom akcie Heľpiansky kros – 7.
septembra
- informácie p. Málika ohľadom sťažnosti, že obyvatelia si
začínajú upravovať priedomia tak, že kladú na verejné
priestranstvá prekážky, ktoré bránia plynulosti cestnej
premávky
- informácia p. Košťála, že je potrebné vyplieť a vyčistiť
chodník popri Hlavnej ceste
- informácia p. Málika – riešenie sťažnosti zo strany Pošty
Heľpa – ohrozenie psom pri výkone povolania
- žiadosť p. Lilku – ohľadom rozhodnutia prokurátora ohľadom životného prostredia v obci
- informácie p. Kemkovej ohľadom projektu Komunita III
Spracovala Mgr.art. Andrea Kirschová
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Poďakovanie darcom krvi
Darovanie krvi patrí k významným
humánnym činom, ktorý zachraňuje
ľudské životy. Chcem vysloviť uznanie,
úctu a poďakovanie všetkým 21 bezplatným darcom krvi, ktorí sa zúčastnili odberu dňa 17.09.2019 v PENZIÓNE
MAJK napriek tomu, že väčšina „skalných“ zareagovala na výzvu NTS
a zúčastnila sa urgentného odberu
už v mesiaci august. Poďakovanie tiež
patrí NTS Banská Bystrica, za skvelo odvedenú a profesionálnu prácu,
majiteľom penziónu MAJK rodine
Kukuľovej a jeho zamestnancom, za
poskytnutie priestorov, chutné občerstvenie, ústretovosť a ochotu.
Blahoželám naším dvom pravidelným darcom Miroslavovi Takácsovi a
Miroslave Málikovej, ktorí sa po tomto
odbere zaradili medzi držiteľov plakety prof. MUDr. Jana Janského.
Nedá mi však nezareagovať na túto
tému. V minulosti sme takýmto
DARCOM – držiteľom plakety prof.
MUDr. Jana Janského prejavovali úctu,
mali rôzne, aj keď malé výhody a slávnostné odovzdávanie plakiet naozaj
niečo znamenalo. Presne pred rokom
sme sa pri slávnostnom odovzdávaní plakiet v Brezne stretli až 6 z našej
obce, čo je naozaj obdivuhodné. V
dnešnom ponímaní „humanity“ sa
všetko meria trhovým mechanizmom
a krv má tiež svoju trhovú hodnotu. Táto skupina ľudí má teda, podľa
mňa, jasný nárok na zľavy v cestovaní, prednostné vyšetrenia u lekárov,
prípadne iné úľavy. Skrátka, mali by
sme sa k nim správať s úctou za to, že
nám drahocennú tekutinu poskytnú

vždy, keď ju nutne potrebujeme!
O nevyhnutnom
čase na odber
a
zotavovanie
darcov po odbere si tiež myslím
svoje. Ľudia si
musia brať voľno, alebo prichádzajú po
nočných zmenách – je to nonsens. Ak
človek v priebehu pár minút stratí skoro
pol litra krvi, telo to cíti. Malo by byť pripravené, oddýchnuté, darca by mal mať
v sebe dostatok tekutín a ľahké raňajky.
Každý človek odber znáša inak a môže
dôjsť k výraznému poklesu tlaku, výnimočne i ku kolapsovým stavom. Deň
odpočinku bez fyzickej námahy by mal
byť samozrejmý.
Prečo vlastne darovať krv? - darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na
mimoriadne situácie - darovanie krvi
prispieva k regenerácii organizmu.
Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek, - darcovia sa
spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“. Darovanie krvi je prejavom ľudskosti, nakoľko nikto z nás nevie, kedy
bude krv potrebovať.
Preto som sa ja ako poslanec OZ
v Heľpe rozhodol, že budem iniciovať
u kolegov návrhy, ako si uctiť a oceniť
takýchto ľudí, aj keď len na lokálnej
úrovni. Možno sa staneme inšpiráciou
aj pre ostatných.
Ďalší mobilný odber plánujem 17. januára 2020 a opäť v penzióne MAJK.
Už teraz sa na Vás teší Milan Málik

Táto ťažká otázka a niekoľkokrát mediálne prepieraná veta má jednoduché ekonomické vysvetlenie. Prevádzka Školskej jedálne pri obci Heľpa
mala na rok 2019 schváleným rozpočtom z 29. 11. 2018 na 44. zasadnutí
uznesením č. 765 naplánované príjmy 102.598,- € a výdaje 145.100,- €, čo
znamená odhad straty 42.502,- € 1. Pri stanovení ceny za stravné sa obec
musí pridržiavať finančných pásiem2, ktoré predpisuje Ministerstvo financií.
K nim môže obec pridať príplatok za réžiu. Nakoľko schválená podpora na
jedného stravníka (1,20 €) takmer nestačí ani len na nákup potravín, odporučil som OZ, aby sme vo výške réžie zohľadnili aj zníženie straty našej prevádzky. Áno, ani doplatok na obed zadarmo stále nepostačuje na pokrytie
výrobných nákladov. Často dostávam otázku, či sme to predsa len nemohli
našim deťom doplatiť z podielových daní, aby to jedlo mali zadarmo. Tu
Vás môžem ubezpečiť, že takéto opatrenia budem vždy presadzovať, ale
len v rozumnej miere. Veď v našej obci dotujeme aj mnoho ďalších činností
(sociálne služby, odpady, lekára a veľa iných). Myslím si, že aj ďalší poslanci
rovnako vnímajú, že aj podpora má svoje hranice. Veď pokračovanie týmto smerom vo všetkých činnostiach by nás mohlo ľahko doviesť do stavu,
kedy by sme si mohli dovoliť v obci len kúriť a svietiť, a museli by sme utlmiť
všetky ďalšie aktivity. Určite Vás chcem zároveň ubezpečiť, že budeme sledovať vývoj v našej prevádzke a v prípade zlepšených výsledkov doplatky
znížime. To si už ale vyžaduje aj ďalšie kroky, ktoré však nie sú v rukách OZ
v Heľpe.
1. Zdroj obec Heľpa – rozpis finančných prostriedkov na úsek školstva obec Heľpa 2019
2. Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019

Jozef Kukuľa, poslanec OZ

V Heľpe bude koncertovať
SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Spevácky zbor slovenských učiteľov je významné slovenské umelecké teleso,
ktoré funguje nepretržite od roku 1921. Mužský zbor s 50 spevákmi je jediným telesom svojho druhu na Slovensku, čo dokazuje jeho výnimočnosť a sľubuje nezabudnuteľný zážitok. Kvality Speváckeho zboru boli ocenené na mnohých domácich a zahraničných súťažiach, posledný úspech telesa je zo svetovej
zborovej olympiády v Lotyšskej Rige, odkiaľ si zbor doniesol zlatú medailu.
Dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov je prof. Štefan Sedlický,
ktorý patrí medzi najlepších slovenských dirigentov súčasnosti a je držiteľom
najvyššieho rezortného ocenenia ministerky školstva. Je pre nás cťou, že ich budeme môcť privítať v Heľpe a pre mňa osobne veľkým potešením, že si ich
budete môcť vypočuť na spoločnom koncerte s Detským speváckym zborom
Felix v piatok, 29. novembra 2019. Koncert sa koná pod záštitou obecného
zastupiteľstva v Heľpe.
sa môžu poďakovať tetám kuchárkam
Mgr. art. Andrea Kirschová
zo školskej jedálne.
No tento rok bol predsa v niečom výnimočný. Vďaka finančnej podpore
Banskobystrického
samosprávneho
kraja v sume 1500 € detská radosť sa
ešte zvýšila, pretože okrem už uvedených tvorivých a športových aktivít, deti
mohli absolvovať viacero celodenných
poznávacích výletov so zabezpečeným
stravovaním a pitným režimom. Deťom
sa tieto výlety veľmi páčili. Odniesli si
z nich mnoho skvelých zážitkov, nové
poznatky, ktoré obohatili ich život.
Počas výletov sa oboznámili s rôznymi
krajmi nášho Slovenska, spoznali významné kultúrne i prírodné skvosty.
V mene Základnej školy Heľpa, Školské- besedy s významnými športovcami, kým ženám, dvom silným osobnosho klubu detí pri ZŠ Heľpa, rodičov detí, ktorí prekonali sami seba, aby išli za tiam, ktoré sa neboja výziev - osobných
ktoré sa pobytu zúčastnili, ďakujeme svojimi snami a dosahovali stanovené ani športových. Beseda bola obohateBanskobystrickému samosprávnemu ciele. Šiesty september bol na našej ná o prezentáciu, ktorá bola prierezom
kraju za finančnú podporu, ktorá padla škole veľkým športovým sviatkom, pre- ich športovej cesty. Po nespočetnom
na úrodnú pôdu a priniesla veľa hod- tože medzi našich žiakov a pedagógov množstve zvedavých otázok, na ktoré
notného a pozitívneho do života našich prišli dve slovenské vrcholové športov- naše vzácne hosťky odpovedali žiakom
najmladších žiakov.
kyne: dvojnásobná strieborná olympij- i učiteľom, sa konala autogramiáda.
Naša základná škola vedie žiakov k ská víťazka v športovej streľbe Zuzana Našim reprezentantkám Zuzane a Vezdravému životnému štýlu formou vy- Rehák Štefečeková a dvojnásobná dr- ronike želáme v mene celej Základnej
učovacích predmetov ako výchova k žiteľka zlatej paraolympijskej medaily školy Heľpa mnoho osobných a šporozdraviu, environmentálna výchova, te- Veronika Vadovičová. Žiaci sa mohli vých úspechov.
lesná výchova, ale aj formou záujmo- presvedčiť, že bohatá zbierka aj ďalších
Kolektív ZŠ Heľpa
vej činnosti. Nechýbajú ani zaujímavé cenných kovov, patrí dvom sympatic-

Základná škola v Heľpe
Pomyselná školská brána Základnej
školy Heľpa zostala otvorená aj počas
letných prázdnin. Školský klub detí pokračoval vo svojej činnosti formou denného tábora „Mydlík“, ktorý sa konal od
1.7. do 12.7.2019. Zúčastnilo sa ho 30
detí 1. – 4. ročníka. Škola takto vyšla
v ústrety rodičom a žiakom v zmysle rozvoja spolupráce rodiny a školy. Každodenný program tábora bol pestrý. Deti
v rámci tvorivých dielní vyrábali z papiera rôzne umelecké i úžitkové predmety, maľovali si kartónové domčeky,
dotvárali si táborové vaky a tričká maľovaním na textil. Maľovaním na tvár deti
prišli skrášliť šikovné dievčatá s ujom,
ktorý im zároveň vyrábal cukrovú vatu.
Mysleli sme aj na zdravý životný štýl
detí, a preto tvorivé dielne striedali športové aktivity. Využívali sme okrem školskej telocvične aj multifunkčné ihrisko
a ekotriedu. Tu sme realizovali rôzne
športové súťaže (netradičné súťaže
v družstvách, futbalovú súťaž, atletickú
olympiádu...), kde boli víťazi ocenení
medailou, diplomom a vecnou cenou.
Deti sa vyšantili na športovom náčiní
v ekotriede, na zdravom vzduchu, kde
povedali lenivosti či obezite jasné - nie.
Desiatu a olovrant si deti pripravovali
v školskej kuchynke a za chutné obedy

Prečo obedy ZADARMO
nie sú ZADARMO ?

HEĽPIANSKE ZVESTI

Materská škola v Heľpe
Do našej materskej školy veselo, ale
aj so slzičkami nastúpilo 2. septembra
59 detí. Slzičky sme poutierali a tak sa
rýchlo zo škôlky ozýval veselý džavot
a smiech. Aj tento rok sme pripravili
pre deti počas školského roka množstvo zaujímavých akcií. Hneď na jeseň
nás čaká vďaka projektom Komunity
III spoznávanie regiónu. Zameriame
sa na Heľpu – bydlisko, Telgárt – prameň Hrona a Chmarošský viadukt,
Šumiac – Kráľová hoľa a navštívime uja
Gigaca v Múzeu zvoncov. Ďalší projekt
Komunity III bude zameraný na oslavu
Dňa materských škôl. Tak ako každý

STRANA 4

rok, v tento deň nás čakajú vo vonkajších priestoroch škôlky rôzne aktivity
nielen pre deti, ale aj pre rodičov, starých rodičov a všetkých vás. Všetci ste
srdečne vítaní.
Okrem tohto, nezabúdame aj na našich najstarších v dedine a od prvých
dní v materskej škole pripravujeme
pre staré mamy a starých otcov krátky
program K úcte starším.
Vo škôlke sa chladných jesenných dní
vôbec nebojíme vďaka novému kúreniu. Týmto sa chceme srdečne poďakovať zriaďovateľovi a všetkým, ktorí
sa podieľali na tomto projekte.
Prajeme Vám krásnu farebnú jeseň.
Kolektív MŠ a deti

V ZUŠ-ke to žije

V Základnej umeleckej škole sa nezaháľalo ani počas letných prázdnin,
kedy sa do projektového zámeru obce
Heľpa s názvom Komunita III zapojili žiaci a učitelia hudobného a výtvarného
odboru s cieľom podporiť aktivity mladých ľudí z obce Heľpa. Z celkovo troch
podaných mikropojektov boli všetky úspešné a tak sa v priebehu mesiacov september a október budú v ZUŠ realizovať projekty „Poďme spolu tkať“, „Hudobný
workshop Zvukotiny“ a „Našim starkým“.
V auguste zbor Felix obohatil svojim vystúpením slávnostný program osláv Dní
obce Bacúch.
Nový školský rok sa v Základnej umeleckej škole začal pre žiakov a učiteľov aj
ďalšími zaujímavými aktivitami. Už po druhý raz sa stali súčasťou poďakovania
za úrodu sypané obrazy žiakov ZUŠ vo farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie. Rovnako po druhý krát boli ocenené výtvarné práce našich žiakov výtvarného odboru na súťaži „Dedina ako ju vidím ja“.
Kresby a maľby výtvarníkov môžete uvidieť na ručne maľovaných cyklomapách Horehronia. Máme veľkú radosť, že naši žiaci pod profesionálnym pedagogickým vedením svojou tvorivou aktivitou prispievajú k rozvoju kultúrneho
života obce.
EŠ

Komisia zložená z poslancov OZ v Heľpe zasadla 9. 8. 2019, aby vyhodnotila prijaté projekty v rámci programu KOMUNITA III. Úspešným žiadateľom prajeme veľa úspechov pri realizácii svojich nápadov, ktoré prispejú
k zlepšeniu kvality života u nás v Heľpe.
V súčasnej dobe sa projekty realizujú a obohacujú voľnočasové aktivity
nielen
pre mladých ľudí,Názov
ale aj
pre všetkých obyvateľov
P.č. Žiadateľ
projektu
žiadané obce.
podporené
1.
Mám svoje miesto – život vo vzťahoch 1.112,00 0
P.č.
Žiadateľ
Názov projektu
žiadané
podporené
2.
ZŠ Heľpa A. Milanová
Jesenné tvorivé dielne
995,00
630,00
1.
Mám svoje
miesto
– život vo vzťahoch
0
3.
Slovenské
kultúrne
dedičstvo
770,00 1.112,00
0
2.
ZŠHeľpa
HeľpaR.A.Čupka
Milanová Zlepšenie
Jesenné
tvorivépriestorov
dielne
630,00
4.
ŠK
verejných
1.000,00 995,00
1.000,00
3.
Slovenské
5.
ŠK Heľpa M. Oravkin
Heľpiansky
kros kultúrne dedičstvo 1.000,00 770,00
900,000
6.
Spoznaj
históriuverejných
svojej vlastipriestorov
660,00 1.000,00
0
4.
ŠK Heľpa R. Čupka
Zlepšenie
1.000,00
7.
a kultúrne
experimenty
600,00 1.000,00
0
5.
ŠK Heľpa M. Oravkin Prírodné
Heľpiansky
kros
900,00
8.
ZŠ Heľpa J. Vojtková
Zelená
škola históriu svojej vlasti
910,00 660,00
700,000
6.
Spoznaj
9.
ZŠ Heľpa M. Puťošová
Tanečné
kráľovné
- Mažoretky
1.000,000
7.
Prírodné
a kultúrne
experimenty 1.000,00 600,00
10. ZŠ Heľpa J. Vojtková Osvienčim......
5.400,00 910,00
0
8.
Zelená škola
700,00
11.
obnova
0
9.
ZŠ Heľpa M. Puťošová Duchovná
Tanečné
kráľovné - Mažoretky 2.700,00 1.000,00
1.000,00
12.
Putovanie za kráľmi
3.150,00 0
10.
Osvienčim......
5.400,00 0
13.
Po stopách SNP
460,00 0
11.
Duchovná
obnova
0
14.
Veda a technika minulého storočia
500,002.700,00
0
12.
Putovanie
za–kráľmi
15. ZŠ Heľpa D. Čupková
Školská
ekotrieda
oáza zdravia
1.000,00 3.150,00
1.000,000
13.
Po stopách
SNP
16. ZŠ Heľpa A. Milanová
Pohybom
k zdraviu
1.000,00 460,00
1.000,000
14.
Veda aregiónu
technika
minulého storočia200,00 500,00
17. F. Latinák
Osobnosti
Naživo
100,000
15.
ZŠBošeľa
Heľpa D. Čupková Vedomostný
Školská kvíz
ekotrieda – oáza zdravia 280,00 1.000,00
18. M.
150,00 1.000,00
19. D.
Fest Heľpa
19
550,00 1.000,00
300,00 1.000,00
16.
ZŠKlimková
Heľpa A. Milanová FoodPohybom
k zdraviu
20. F. Latinák
Športový
deň regiónu Naživo
480,00 200,00
0
17.
Osobnosti
100,00
21. M.
Summer
Classic 2019
720,00 280,00
500,00
18.
M.Jankov
Bošeľa
Vedomostný
kvíz
150,00
22. Ľ.
FS Priehyba
1.000,00 550,00
1.000,00
19.
D.Barčiak
Klimková
Food Fest Heľpa 19
300,00
23. A. Bošeľová
Spoznaj svoju obec a región
168,50
168,50
20.
Športový deň
480,00
0
24. A. Turčinová
Oslava dňa materských škôl
120,00
120,00
21. M. Jankov
Summer Classic 2019
720,00
500,00
25. D. Hrabovská
Modernizácia verejného priestoru
1.000,00
800,00
22.
Ľ. Baťková
Barčiak
Priehyba
26. M.
DetiFS
a mládež
z Heľpy
350,00 1.000,00
300,00 1.000,00
23.
A. Bošeľová
Spoznaj
168,50
27. ZUŠ
Heľpa T. Oravkinová Našim
starkýmsvoju obec a región
810,00 168,50
710,00
24.
A. Turčinová
Oslava
120,00
28. ZUš
Heľpa T. Borčinová
Poďme
spoludňa
tkaťmaterských škôl
550,00 120,00
550,00
25.
Hrabovská
Modernizácia verejného priestoru 976,00 1.000,00
800,00
29. J.D.Babeľová
Zvukotinky
850,00
26. M. Baťková
Deti a mládež z Heľpy
300,00
29.461,50 350,00
11.778,50
27. ZUŠ Heľpa T. Oravkinová Našim starkým
810,00
710,00
28. bolZUš
HeľpaMinisterstvom
T. Borčinová
spolu tkať
550,00
Projekt
podporený
školstva,Poďme
vedy, výskumu
a športu SR vo výške 6000,--€. Ďalších
6000,-- € je 550,00
vklad
rozpočtu Obce Heľpa.
29. z obecného
J. Babeľová
Zvukotinky
976,00
850,00
29.461,50 11.778,50

Projekt bol podporený Ministerstvom

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 6000,--€. Ďalších 6000,-- € je
školstva, vedy, výskumu a športu SR vo
vklad z obecného rozpočtu Obce Heľpa.
/mk/

výške 6000,- €. Ďalších 6000,- € je vklad
z obecného rozpočtu Obce Heľpa.
/mk/

sme vo fáze realizácie a plnenia naplánosa za letom
Zelená škola a environmentálna výchovaObzretie
v ZŠ
Heľpa Momentálne
vaných
V spolupráci
Obecnýmpodujatia.
úradom Heľpa
54. ročník Horehronský dní spevu
a tancaaktivít.
už tradične
nesklamal súčastníkov

Už niekoľko rokov sa v našej škole vyučuje predmet
environmentálna výchova. Venujeme sa rôznym ekologickým problémom, uprednostňujeme priame pozorovanie prírody, uskutočňujeme krátkodobé aj dlhodobé pozorovanie rastlín a živočíchov. Zveľaďujeme
životné prostredie aktívnou pracovnou činnosťou
žiakov. Priama účasť žiakov na riešení problémov je
najlepším predpokladom utvoreniaich ochranárskych
postojov.
V edukačnom proceserealizujeme aj schválené projekty, o ktorých pravidelne informujeme na webovej
stránke školy. Veľmi intenzívne sa venujeme aj zveľaďovaniu našej ekotriedy. Práve tá sa stala motiváciou
na opätovné zapojenie sa do projektu Zelená škola.
Je to environmentálno-vzdelávací program určený
pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci v spolupráci s
učiteľmi a rodičmi riešia na základe plánu schváleného organizáciou Živica reálne potreby svojej školy a
okolia, čím pomáhajú k pozitívnej a trvalo udržateľnej
zmene.
Za štyri roky existencie ekotriedy sme tu zrealizovali dva veľké projekty: Biodiverzita okolo nás a Vtáčie
mestečko v náručí hôr. Naša projektová činnosť pokračuje aj v tomto školskom roku, kedy okrem Zelenej
školy realizujeme aj projekty Komunita III, ktoré nám
schválila a podporila Obec Heľpa. Vďaka týmto projektom do ekotriedy pribudol multifunkčný domček,
ktorý bude slúžiť na pozorovanie okolitej prírody i ako
malá meteorologická stanica. A vďaka fitnes prvkom
bude ekotrieda slúžiť aj ako „telocvičňa v prírode“.
Projekt Komunita III je veľmi úzko prepojený so
Zelenou školou, nakoľko získané finančné prostriedky
nám umožňujú vytvoriť „Jedlú záhradku“ s možnosťou pestovania sezónnych plodín. Ide o aktivitu, ktorá nám pomôže splniť úlohy vyplývajúce z akčného
plánu „Zelenej školy“, kde našou prioritnou témou sú

Programové bloky pripravené po sa
odbornej
stránke narozšíriť
veľmi vysokej
už tradične
/mk/
nám podarilo
priestorúrovni
ekotriedy,
vytvoriť vy„Potraviny“.
zabezpečuje Stredoslovenské osvetové stredisko v B. Bystrici v spolupráci s Obcou Heľpa.
Prvým krokom na ceste k opätovnému získaniu cer- výšené záhony na výsadbu sezónnych plodín. Zakúpili
tifikátu a vlajky Zelenej školy bolo vytvorenie Kolégia sme viac druhov ovocných a zeleninových rastlín, ktoObzretie sa za letom
Zelenej školy. Je to akčná skupina
programu na škole. ré následne vysádzame a budeme sa o ne priebežne
54. ročník Horehronský dní spevu a tanca už tradične nesklamal účastníkov podujatia.
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sonál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych orga- tovanie starých odrôd ovocných drevín“ a rovesnícke
nizácií.V druhom kroku sme uskutočnili na hodinách vzdelávanie na tému „Palmový tuk v potravinách“.
environmentálnej výchovy environmentálny audit Z vlastnoručne nazbieraných šípok si žiaci uvaria lekškoly k zvolenej téme „Potraviny“. Na základe výsled- vár v školskej kuchynke. Sezónne ovocie využijú žiaci
kov auditu sme naplánovali aktivity, ktorými chceme na prípravu pečeného čaju. Už teraz sa žiaci našej školy
dosiahnuť zmenu v našej škole v oblasti zdravého spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi môžu tešiť
stravovania sa. Vytvorili sme environmentálny akč- na výstavu rôznych odrôd jabĺčok a hrušiek z vlastných
ný plán školy, ktorý nám bol schválený v máji 2019. záhrad, ako aj na ochutnávku medu od miestnych
včelárov. Med využijeme aj na pečenie medovníčkov
a vianočných oblátok pre starých rodičov.
V spolupráci so školskou jedálňou sa pokúsime znížiť množstvo odpadu v jedálni o 15% uvarením preferovaného jedla, ktoré zistíme u žiakov dotazníkovou
metódou.
V rámci dňa mlieka v škole uskutočníme exkurziu do
výrobných priestorov miestneho ovčinca, kde ochutnáme bryndzu z nášho „salaša“. Posledným krokom
bude spoločné vytvorenie Ekokódex-u,teda umeleckého znázornenia hodnôt našej školy vo vzťahu k
ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu
pre každého, kto ju navštevuje. Samozrejme, že o našich aktivitách budeme informovať aj na webovej
stránke našej školy.
Výchova k ochrane životného prostredia vedie žiakov
aj k úspore materiálov, energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. Realizáciou popísaných projektov chceme viesť žiakov k uvedomeniu si,
že ich terajší vzťah k životnému prostrediu ovplyvní
kvalitu života každého z nich i ďalšie generácie v budúcnosti.
Kolégium Zelenej školy, ZŠ Heľpa
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Obzretie sa za letom

nemali zabudnúť na príkoria, ktoré boli páchané na ľuďoch spred 70-tich rokov. Spomienky účastníkov budeme neustále pripomínať našim obyvateľom.

54. ročník Horehronský dní spevu a tanca už tradične nesklamal účastníkov podujatia. Programové bloky pripravené po odbornej stránke na veľmi vysokej úrovni už
tradične zabezpečuje Stredoslovenské osvetové stredisko v B. Bystrici v spolupráci
s Obcou Heľpa. Diváci a návštevníci obdivovali výstavu na farskom dvore pod názvom Sedemdesiat sukieň mala, kde sa predstavilo 70 variantov - ako sa voľakedy
obliekali v obciach Telgárt, Heľpa a Polomka. Prírodný amfiteáter žil počas troch
dní spevom, tancom a hudbou v podaní účinkujúcich nielen z Horehronia, ale
takmer celého Slovenska.
Neoceniteľným sa stal aj program v rímsko-katolíckom kostole TOTUUS TUUS –
MÁRIA /CELÝ TVOJ s nositeľom myšlienky „Kto spieva, dvakrát sa modlí“.
V programových blokoch účinkovali všetky naše domáce súbory – Chlopi z Heľpy,
FS Heľpan, Priehyba a DFS Heľpančok a veru svojimi výkonmi nezaostávali za ostatnými. Do organizácie sa zapojili zložky hasičov, klubu dôchodcov, SZZP, neodmysliteľne k nim patria naše kuchárky zo školskej jedálne. Všetkým ďakujeme za
aktívny prístup k úspešnej realizácii 54. ročníka.

Podujatie sa konalo za účasti členom Politickí väzni – Zväzu protikomunistického odboja. Slávnostnú atmosféru umocnil spevácky zbor Benedictus pod
vedením Jozefa Vilima.

... a kde všade Heľpu reprezentovali naši folkloristi

Prírodný amfiteáter 17. augusta privítal hudobníkov, spevákov na kultúrnom
podujatí – Horehronské Mecheche. Organizátori boli ale rozčarovaní z veľmi nízkej účasti divákov na tomto podujatí. Programová rada sa na svojom
stretnutí bude zaoberať otázkami, prečo sa toto podujatie nestretlo s priaznivou odozvou najmä mladých ľudí a tento žáner nepritiahol do hľadiska fanúšikov. Skupiny, ktoré účinkovali na podujatí boli vysoko profesionálne a žiadúce nielen na Slovenskej ale aj zahraničnej hudobnej scéne. Nevšedný zážitok
pripravila pre divákov aj hudobná skupina The Ills, ktorej členom je náš občan
basgitarista Peter Berák. Táto kapela pôsobí od r. 2008 a veľmi rýchlo vyplnila
post-rockovú medzeru na slovenskej alternatívnej hudobnej scéne. Aj tento
rok bolo podujatie pripravené po organizačnej stránke na veľmi vysokej úrovni.
Kostol a stará fara v obci boli dejiskom slávnostného spomienkového podujatia pri príležitosti 70. výročia Katolíckej akcie 5. júla. Svätá omša celebrovaná
dekanom farnosti Václavom Galom, následné položenie kytice kvetov k pamätnej tabuli na kostole boli pripomenutím si týchto ťažkých dní, ktoré vryli
trvalé následky do životov našich obyvateľov. Slzy do očí vtisli všetkým účastníkom na spomienkovom podujatí žijúci pamätníci týchto dní. Nikdy by sme

- Kalište – Stretnutie generácií –
spomienkový program venovaný obetiam 2. sv. vojny svojou
účasťou podporili FS Heľpan
a Chlopi z Heľpy
- Dni obce Nemecká – kultúrny
program obohatil FS Heľpan.
- Po dlhom čase sa naše súbory – Chlopi z Heľpy a FS
Heľpan stali účastníkmi 24.
ročníka folklórnych slávností
Pod Kráľovou hoľou v júli 2019.
V nedeľnom programe sa predstavili svojimi krásnymi spevmi a tancami.
- 10. augusta Chlopov z Heľpy a FS Heľpan pozvali organizátori na kultúrne podujatie Dni obce Bystrá. K vystúpeniu sme si prizvali aj DFS Heľpančok, ktorý takto
nadobúda svoje prvé skúsenosti na podujatiach s dospelákmi.
V jeden septembrový deň sme sa stali putujúcimi umelcami – FS Heľpan ráno vystupoval v Banskej Bystrici na Dni slovenského kroja, následne putoval do Obce
Baďan spolu s Chlopmi z Heľpy a DFS Heľpančok, aby sa predstavili v programe venovanom Dni obce Baďan a chlopi z Heľpy po vystúpení „utekali“ späť do Banskej
Bystrice na účinkovanie v Galaprograme Dni slovenského kroja.
- Okrem týchto podujatí Chlopi z Heľpy celé leto brázdili naše Slovensko a rozsievali svojimi hlasmi krásny horehronský spev do všetkých kútov. Nie je tajomstvom,
že Chlopi z Heľpy sú už súčasťou festivalu Celoslovenského stretnutia fujaristov
v Čičmanoch a nebolo tomu inak ani tohto roku.
Veľká vďaka všetkým našim folkloristom, ktorí túto prácu robia nezištne a hlavne
zo srdca. Len takto sa uchovajú naše tradície pre budúce generácie
mk

me turnaj aj v hokejbale. Keď naša obec
vyšla s výzvou programu Komunita III,
Ako organizátori úspešného zimného hrávali s myšlienkou, že využijeme betó- teda na písanie projektov, ktoré budú
hokejového turnaja, sme sa už dlho po- novú plochu na štadióne a zorganizuje- finančne podporené, sme ani na chvíľu
nezaváhali a išli sme do toho. Spísali
sme s kamarátmi projekt a boli sme
obcou podporený finančnou čiastkou
vo výške 500€, za čo ďakujeme. Na organizáciu sme mali veľmi málo času,
ale na koniec sme to zvládli na veľmi
dobrej úrovni. Podujatie sa uskutočnilo dňa 24.8.2019. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá. Dve mužstvá postavili
chalani z Heľpy, jedno mužstvo k nám
pricestovalo z Brezna a jedno mužstvo
až z Banskej Bystrice. Až do finále nám
vyšlo nádherné počasie a tak sme boli
veľmi radi, že prišlo aj množstvo divákov. Víťazstvo v turnaji si kvalitnými
výkonmi vybojovali na koniec chalani,
ktorí hájili farby heľpianskeho hokejového oddielu. Vo finále, poznačenom

Letný hokejbalový turnaj „Summer Classic“

dažďom, zdolali chlapcov z Brezna
v pomere 5:2 a tak sa tešili z triumfu
na turnaji. Na druhom mieste sa teda
umiestnil tím z Brezna a z medailí sa tešili aj chalani z Banskej Bystrice. Tešíme
sa, že Heľpa mala zastúpenie aj v individuálnych oceneniach. Najužitočnejším
hráčom sa stal Milan Červienka a najlepším brankárom sa stal Adam Bošeľa.
Chceli by sme poďakovať každému, kto
priložil ruku k dielu a pomáhal pri organizácií. Predovšetkým organizačnému výboru „Winter Classic“ , kolegom
z OMP Heľpa a všetkým dobrovoľníkom. Veľké ďakujem patrí aj sponzorom podujatia a to Hybox, Šport bar,
Tauris, Radegast. Obrovské ďakujem
patrí aj obci Heľpa, ktorá bola veľmi
nápomocná pri organizácií. Ďakujeme
a verím, že sa v zime uvidíme na zimnej
edícií hokejového turnaja.
Za organizačný výbor Milan Jankov
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September v Heľpe opäť v znamení krosového behu
Prvá septembrová sobota patrila v Heľpe aj tento rok krosovému behu.
Organizátori pripravili už štvrtý ročník Heľpianskeho krosu - Memoriálu
Štefana Bošeľu a s ním aj niekoľko noviniek, ktorými opäť posunuli preteky
na vyššiu úroveň.
Preteky však nie sú iba o súťažení a dosahovaní výsledkov, ale aj o motivácii mládeže a o rozvoji športu a zdravého životného štýlu v regióne. Preto
tohtoročné sprievodné akcie odštartovali už v piatok špeciálnou návštevou
základnej školy, počas ktorej slovenské reprezentantky v športovej streľbe
Zuzana Rehák Štefečeková a Veronika Vadovičová porozprávali žiakom o
svojej športovej kariére a odpovedali na zaujímavé otázky. Po prezentácii,
ktorú si žiaci ZŠ pre návštevu pripravili, prebehla autogramiáda, po ktorej si
malí i veľkí žiaci okrem podpisov Zuzky a Veroniky so sebou odniesli aj motiváciu na detské behy, ktoré štartovali nasledujúce ráno na ihrisku ŠK Heľpa.
Vďaka sponzorom, dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
a Banskobystrickému samosprávnemu kraju sa aj tento rok organizátorom
podarilo pripraviť detské behy s registráciou bez poplatku, no s množstvom
zaujímavých cien a štartovacích balíčkov. Celkovo bolo ocenených 18 malých bežcov a bežkýň, ktorí súťažili v troch vekových kategóriách - do 6, 10
a 15 rokov, dievčatá a chlapci zvlášť. Za pochvalu stojí vysoká účasť, ktorá
sa vyšplhala na 78 detských účastníkov, ktorých neodradilo ani skoré sobotňajšie ráno a studené počasie. Detičky si okrem účastníckej medaily domov odniesli aj kopu zážitkov s horskými záchranármi, ktorí im predviedli
ukážku záchrannej akcie, hasičmi, s ktorými si mohli bližšie pozrieť hasičskú

Prvé ťaženie v novej súťaži
V predchádzajúcej sezóne naši futbalisti podávali výborné výkony a tak si vybojovali postup do oveľa náročnejšej
súťaže a to do „1. Double Bet Star“ triedy. Vedeli sme, že to
nebude vôbec ľahké. Vo vyššej súťaži sú aj väčšie nároky
na kvalitu kádra, financie atď. Napriek tomu sme sa rozhodli, že vyššia súťaž nám prinesie oveľa viac skúsenosti
ako tá v ktorej sme hrali do teraz. Trénerskú taktovku nad
mužstvom prebral náš bývalý spoluhráč Ján Mak. Letná
príprava bola miestami rozpačitá, pretože veľa hráčov
malo buď pracovné povinnosti, alebo tie príjemnejšie
povinnosti, dovolenky. V lete sme do klubu doviedli aj
tri nové posily a to Martin Kalman, Jozef Kalman a Peter
Kukuľa. Prvý zápas sme odohrali na domácej pôde proti
mužstvu z Poníkov. Na nováčika sme odohrali veľmi kvalitný zápas, čo uznali aj hosťujúci hráči, ktorí ale odolali
naším vyloženým šanciam a v závere nás vyškolili z efektivity. Zápas sme síce prehrali v pomere 1:2, ale fanúšikovia museli byť s predvedenou hrou spokojní. Momentálne
sme odohrali veľa kvalitných stretnutí, kde sa ale ukázala
naša neskúsenosť a neefektívnosť a tak máme žiaľ na
konte len 1 bod, za remízu proti Nemeckej. Nálada v tíme
je ale stále pozitívna a všetci veríme, že príde zlomový
zápas a my budeme opäť zápasy vyhrávať. Musím podotknúť, že máme najmladšie mužstvo v súťaži. Ďakujeme
všetkým fanúšikom za ich podporu a budeme aj naďalej
bojovať o ich priazeň.
Milan Jankov

techniku a samozrejme, nechýbalo ani maľovanie na tvár.
Po detských behoch oficiálne otvorila 4. ročník Heľpianskeho krosu bubnová šou Batida, ktorá svojimi horúcimi brazílskymi rytmami zahriala nielen
bežcov, ale i divákov, ktorí prišli povzbudiť svojich favoritov. Krátko pred
odštartovaním hlavných pretekov bežci zložili sľub fair play, počas ktorého
potvrdili, že budú dodržiavať férové princípy a rešpektovať súperov. Presne
o 10:30 sa ihriskom ŠK Heľpa niesol výstrel, ktorým preteky v oboch kategóriách (4km a 8, 2 km) odštartovala špeciálna hostka Veronika Vadovičová,
držiteľka dvoch zlatých a jednej striebornej medaily z Paralympiády v Riu
2016, zlata z Pekingu (2008) a bronzu z Londýna (2012). Na podujatí svetového pohára v roku 2017 získala štyri prvenstvá a zároveň vytvorila štyri
svetové rekordy. Veronika je tiež víťazkou ankety Medzinárodného paralympijského výboru o najlepšieho paralympionika sveta za február 2017.
Organizátori veria, že Veronikina účasť nielenže priniesla nenahraditeľnú
atmosféru, ale že svojimi postrehmi a životným príbehom motivovala čo
najviac z nás k športu a prekonávaniu nielen športových prekážok.
Kratochvíľou medzi štartom a vítaním prvých bežcov v cieli bola krátka,
no o to zaujímavejšia prednáška na tému Nordic Walking, o ktorú sa postaral pán Ján Slovík, člen Slovak Nordic Walking Association a certifikovaný
inštruktor Nordic Walking a Modern Nordic Walking.
Krátko po štvťhodine od štartu sa v cieli objavili víťazi kratšej, štvor-kilometrovej trate, pričom tohtoročnou novinkou bola kategória do 40 a nad 40
rokov. Organizátori tak celkovo ocenili dvojnásobne viac bežcov a bežkýň
ako po minulé roky. Tohtoročná účasť dospelých sa vyšplhala na 130, čo hovorí o slušnej bežeckej tradícii,
ktorú tento pretek už v súčasnosti má.
Slávnostné odovzdávanie cien prebehlo len pár minút pred lejakom, ktorý od skorých ranných hodín
visel nad ihriskom, no nakoniec všetkým športovcom
a návštevníkom preteku doprial krásny športový deň
plný neopakovateľnej atmosféry, úsmevov a skvelých
športových výkonov.
Organizátori okrem sponzorov, Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu a BBSK ďakujú všetkým dobrovoľníkom, pomocníkom, zdravotníkom a fotografom,
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii celého projektu. Zároveň si dovoľujú vyjadriť poďakovanie všetkým
bežcom, ktorí si prišli zmerať sily do našich nízkotatranských hôr a sú príkladom pre svoje okolie, ako aj
mladšie generácie.
Organizátorska zložka: Milan Bošeľa, Milan Málik,
Marián Oravkin, Lucia Rosiarová,
Zuzana Tkáčiková, Pavel Tkáčik

Turisti z Heľpy, v spolupráci s obecným úradom usporiadali 3. augusta 2019
44. ročník Výstupu na Veľký bok /1727 m.n.m./. Aj tento rok platilo heslo: Každý
Horehronec aspoň raz na Veľký bok.
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