ROČNÍK XI.

Deň matiek

ČÍSLO 2 - MÁJ 2022

8. mája sme si pripomenuli krásny sviatok Dňa matiek v našej obci.
Krásny program pre našich najdrahších pripravili žiaci zo Základnej
a Základnej umeleckej školy, deti
z Materskej školy a DFS Heľpančok,
pod vedením svojich pedagógov. Aj
keď sme na „doskách“, ktoré znamenajú svet neboli dva roky, vôbec to
na našich najmladších obyvateľoch
nebolo vidieť. Zhostili sa svojich úloh
znamenite a predviedli svojim najbližším to najkrajšie čo v nich je, radosť,
lásku a talent v podobe básní, spevov
a tancov.
Obec Heľpa ďakuje všetkým pedagógom, ktorí pripravili krásne nedeľné
podujatie pre všetkých našich obyvateľov v prírodnom amfiteátri.

S prvými jarnými dňami nás očarili farby
v Horehronskom múzeu na výstave Svetlo a priestor
pani riaditeľky Eriky Šándorovej, akad. mal. a jej dcéry
Martiny Marinos. Vernisáž, na ktorej za ZUŠ hudobne
vystúpili Jana Babeľová a Mgr. Lucia Rochovská, sa
konala 22. apríla 2022. Výstava je otvorená ešte do
22. mája 2022 a srdečne Vás pozývame! V rovnakých
priestoroch – Horehronského múzea súčasne prebie-

Z diania v ZUŠ
hala súťažná výstava kraslíc, z ktorej si piati naši žiaci
odniesli krásne ceny a diplomy a ZUŠ dostala ďakovný
list (viď. foto).
Pri príležitosti stého výročia narodenia Kláry Jarunkovej
bol v ZŠ v Šumiaci vytvorený slovenský rekord vo vytváraní obrazu technikou mozaiky z 1922 kusov poštových známok. Do rekordu sa aktívne zapojilo 5 žiakov
ZUŠ Heľpa spolu so žiakmi ZŠ Šumiac. Základná umelecká škola Heľpa sa tak sa spolu so ZŠ Šumiac zapísala
medzi slovenských rekordmanov a získala o tom certifikát (viď. foto).
V priebehu mesiaca máj nás čaká vystúpenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, slávnostné ukončenie štúdia
absolventov hudobného a výtvarného odboru a ich
hudobný program a výstava výtvarných prác, postupové skúšky žiakov prípravného štúdia a zapojenie sa
do súťaží celoslovenského charakteru so žiakmi hu-

dobného aj výtvarného odboru.
V júni s budeme tešiť na zápis nových žiakov, ktorí si
môžu vybrať z rôznych hudobných nástrojov a spevu
a tiež ich radi privítame vo výtvarnom odbore.
Skôr ako sa pred prázdninami zatvoria brány školy,
pozývame všetkých milovníkov hudobného a výtvarného umenia na slávnostný program, ktorého podrobnosti sa dozviete prostredníctvom obecného rozhlasu
a plagátov v obci. Tešíme sa na stretnutie!
-LR-

Jar cez okienko materskej školy
Obec Heľpa a Základná škola v Heľpe
Vás srdečne pozývajú na

21. ročník detského folklórneho festivalu

KOLOVRÁTOK
28. - 29. mája 2022

- prírodný amfiteáter Heľpa

Program:
28. mája – Tanečný domček o 18.oo hod.
29. mája – Galaprogram o 14.oo hod.

Tak ako všetkých, aj nás veľmi teší, že protipandemické opatrenia sa uvoľňujú
a život sa aj v materskej škole postupne vracia do normálu.
O fašiangové radosti sme sa síce podelili len medzi sebou, ale hneď po fašiangoch sme si v MŠ vychutnali hudobno-vzdelávací program na tému Domáce
zvieratá a veruže bolo na deťoch vidno, že z návštevy pána hudobníka mali obrovskú radosť. Spievali, tancovali a radovali až sa škôlka triasla.
Vyhodením Moreny sme očakávali príchod jari, tá je prepojená s Dňom Vody
a Dňom Zeme. Aj tu sme rýchlo využili príležitosť a v MŠ vyrástlo obrovské Oceánium, ktoré deti úplne
očarilo a naučilo deti ako si vážiť
prírodu a našu planétu Zem. Spolu
s Urbárnym a pasienkovým spoločenstvom sme deťom umožnili
zážitkovým učením spoznať ťažkú
prácu v lese. Plnými silami sa pustili
do vysádzania nových stromčekov
a možno raz, keď budú naši škôlkari
dospelými budú hrdí na to, že túto
horu pomohli vysadiť aj oni!
A čo nás ešte najbližšie čaká?
Všetci sa už tešíme, že si môžeme
konečne zaspievať a zatancovať
na amfiteátri a potešiť najmä naše
mamičky a staré mamy.
Kolektív MŠ Heľpa
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Heľpe
42. zasadnutie OZ
Schvaľuje:
Žiadosť o predĺženie nájmu bytu v nájomnom bytovom dome súp. č. 61/2 na ul. Tichá v Heľpe. Zmluva
o nájme bytu bude dodatkom predĺžená na obdobie
nasledujúcich 5 rokov t.j. 31.12.2027.
Žiadosť o odpustenie nájmu pre žiadateľa Juraj Jonás,
JONÁS & spol. Špeciál, Partizánska 424/41, 97668
Heľpa - prevádzka Pohostinstva, IČO: 14423677 v termíne od 22.11.2021 do 31.12.2021
Rokovanie o Dodatku k zmluve s ÚPSVaR, a informácie predložiť na pracovné zasadnutie až po záveroch z
rokovania štatutára obce s riaditeľom UPSVa R.
Stretnutie s usporiadateľom - Slovenské hudobné fórum o.z. , 902 01 Pezinok, Bystrická 20 , IČO: 42293332
kultúrneho podujatia Horehronské Mecheche 2022
- 3. ročník, na najbližšom pracovnom zasadnutí OZ.
Závery zo stretnutia predložiť následne na schválenie
Návrh na udelenie Ceny obce Heľpa Jozefovi Ninisovi
v zmysle § 41 ods.1) Štatútu obce Heľpa, nakoľko významným spôsobom reprezentuje obec v športovej
oblasti a tým šíri jej dobré meno
Organizáciu spoločensko-kultúrnych podujatí v prírodnom amfiteátri – pod podmienkou platných „Odborných prehliadok a odborných skúšok“ elektrických
zariadení a zabezpečenia schopnej a bezpečnej prevádzky elektrických zariadení na amfiteátri
Obecnému úradu vykonať:
a/ zaslať pripomienku k novému grafikonu ŽSR na
odbor dopravy, t.j. žiadosť o obnovu spojov REX 820
a REX 821
b/ prejednať spoločný postup v rámci združenia obcí
Horehronia
Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny pre riaditeľku a zástupkyňu Základnej školy v Heľpe za mimoriadne výsledky, ktoré naša škola dosahuje
Návrh na zriadenie komisie pre výstavbu domova dôchodcov v obci Heľpa v zložení:
PhDr. Andrea Ďurčová, Mgr. Ivana Jankurová, poslanci
podľa dohody
Dodatok k Rokovaciemu poriadku obce Heľpa
Čl. 4 – Zvolávanie zasadnutí OZ Heľpa ods.7 sa nahrádza textom:
Zasadnutiu OZ predchádza pracovné rokovanie OZ.
Prípravu a zvolávanie pracovného rokovania OZ organizuje zástupca starostu, poslanci OZ v súčinnosti
so starostom a ďalšími orgánmi zriadenými obecným
zastupiteľstvom.
Pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční spravidla podľa plánu zasadnutí najmenej však
7 dní pred plánovaným termínom zasadnutia OZ. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa
podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom a v Štatúte obce Heľpa prípadne iných normách. Na pracovnom rokovaní poslancov sa určí, v ktorých prípadoch
je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom,
resp. vyjadrením príslušnej komisie, alebo je potrebné
materiál na rokovanie OZ doplniť. Materiály adresované OZ, resp. odborné podklady a iné písomnosti na
rokovanie OZ, zabezpečuje obecný úrad a predkladá
ich starostovi a poslancom priebežne, najneskôr do
3 dní od doručenia do podateľne, resp. od vtedy, ako
sa úrad o takýchto materiáloch dozvedel. Zamestnanci úradu sú povinní zúčastniť sa takéhoto rokovania,
pokiaľ zastupujú referát, alebo sú predkladateľmi návrhov a spracovatelia materiálov, ktoré sú predmetom
rokovania OZ. Ak OZ určí, zasadnutia sa zúčastní aj iný
zamestnanec úradu. Pracovné rokovanie je neverejné,
pokiaľ poslanci neurčia inak.
Starosta uvedené uznesenie nepodpísal
Jednorazové vyplatenie dotácie pre Športový klub v

Heľpe
Zriaďuje
Podľa § 10 ods.2) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom
zriaďuje dočasnú komisiu pri OZ Heľpa v zložení:
Predseda Mgr.art Andrea Bošeľová, členovia: Ján Kukuľa, Milan Málik, Mgr. Andrea Tkáčiková, Ing. Michal
Košťál, Mgr. Andrea Oravkinová, Jozef Kukuľa
Komisia prerozdelí finančné prostriedky alokované
v rozpočte obce Heľpa na rok 2022, v položke FNC
0860 spoločenské kultúrno-športové aktivity finančná klasifikácia v celkovom objeme 10000 €. Poslanci
OZ Heľpa, ako orgán verejnej moci, chcú takýmto spôsobom podporiť občanov, spolky a združenia obce
Heľpa formou participatívneho rozpočtu pri realizácii
konkrétnych činností, navrhnutých projektov a vízií
Trvanie komisie: do vyčerpania finančných prostriedkov na príslušnej položke
Ukladá
hlavnému kontrolórovi obce Heľpa podať na príslušné orgány štátnej správy podnet,
za účelom preskúmania dodržiavania zákonnosti zo
strany orgánu verejnej moci a štatutára obce Heľpa
pri výkone verejnej správy v rozsahu ustanovenom
zákonom, na základe záverov vykonanej kontrolnej
činnosti HK obce Heľpa.
Berie na vedomie
List OZ smerovaný SOS BB
Žiadosť o stretnutie s poslancami OZ
Dobrý deň, v mene dole podpísaných poslancov
OZ v Heľpe si Vás dovoľujeme pozvať na pracovné
stretnutie s poslancami OZ. Navrhované témy k rokovaniu:
- Dlhodobá udržateľnosť kultúrnych akcií na prírodnom amfiteátri v obci Heľpa
- Prerokovanie spolupráce pri organizovaní HDSaT
a upresnenie si kompetencií pri tejto akcii
Túto formu oslovenia volíme na základe zlej skúsenosti pri organizovaní 55. ročníka HDSaT a dlhodobých finančných nákladoch na infraštruktúru prírodného amfiteátra. V záujme OZ v Heľpe je vyjasnenie
si dlhodobých predstáv pri organizovaní kultúrnych
akcií. V prípade záujmu o stretnutie prosíme o kontaktovanie zástupkyňu starostu obce Mgr. Andreu
Oravkinovú mailom andrea.oravkinovaelpa.sk alebo
telefonicky 0907129095
Pokračovanie 42. zasadnutia
Ukladá obecnému úradu

dza textom:
Zasadnutiu OZ predchádza pracovné rokovanie OZ.
Prípravu a zvolávanie pracovného rokovania OZ organizuje zástupca starostu, poslanci OZ v súčinnosti
so starostom a ďalšími orgánmi zriadenými obecným
zastupiteľstvom.
Pracovné rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční spravidla podľa plánu zasadnutí najmenej však
7 dní pred plánovaným termínom zasadnutia OZ.
Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom
a v Štatúte obce Heľpa prípadne iných normách. Na
pracovnom rokovaní poslancov sa určí, v ktorých
prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom, resp. vyjadrením príslušnej komisie, alebo
je potrebné materiál na rokovanie OZ doplniť. Materiály adresované OZ, resp. odborné podklady a iné
písomnosti na rokovanie OZ, zabezpečuje obecný
úrad a predkladá ich starostovi a poslancom priebežne, najneskôr do 3 dní od doručenia do podateľne,
resp. od vtedy, ako sa úrad o takýchto materiáloch
dozvedel. Zamestnanci úradu sú povinní zúčastniť sa
takéhoto rokovania, pokiaľ zastupujú referát, alebo sú
predkladateľmi návrhov a spracovatelia materiálov,
ktoré sú predmetom rokovania OZ. Ak OZ určí, zasadnutia sa zúčastní aj iný zamestnanec úradu. Pracovné
rokovanie je neverejné, pokiaľ poslanci neurčia inak.
Zaslanie žiadosti na technickú inšpekciu k zisteniu
odborného stanoviska k stavu prírodného amfiteátra
a k zamýšľaným úpravám /elektroinštalácie, rekonštrukcia strechy – bleskozvod/
Odloženie návrhu uznesenia podaného starostom
obce: Výmena strešnej krytiny na amfiteátri v Heľpe,
predpokladaná hodnota zákazky 149 500 € a zároveň
poveruje obec zabezpečiť všetky administratívne kroky pre realizáciu zákazky
Smernicu upravujúcu systém prerozdeľovania finančných prostriedkov na spoločenské, kultúrne a športové projekty v rámci rozpočtu obce
Doplnenie členov komisie pre výstavbu zariadenia
pre seniorov
Anežka Maková, Mgr. Andrea Oravkinová, Ing. Košťál,
Ján Kukuľa, predseda Miroslav Lilko
Ukladá
OcÚ zorganizovať pracovné stretnutie dňa 4.4. 2022
o 18.oo hod. k rekonštrukcii strechy a elektroinštalácii
na objekte amfiteáter

Pokračovanie 44. zasadnutia OZ
Schvaľuje
Prenájmom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa , v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:
časť nehnuteľnosti zapísanej na Správe katastra
Brezno na LV č. 701, v kat. území obce Heľpa ako budova pre služby obyvateľom, na adrese Farská 587/1,
976 68 Heľpa
Predmetom nájmu sú tieto nebytové priestory:
Predajňa:
rozmer : 13,26 m2
pre nájomcu: Rastislav Bariak, Brezová 4050/58, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 43990681
za účelom: prevádzky predajne očnej optiky 13,26m2
x 14 Eur = 185,64 zaokrúhlene 186 Eur
Zámenu majetku z dôvodu hodného osobitného zre43. zasadnutie OZ - nekonalo sa
teľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
44. zasadnutie OZ
Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to nasledovne:
Schvaľuje
Pozemok vo vlastníctve obce Heľpa , parcela E-KN
Dodatok k Rokovaciemu poriadku obce Heľpa
4186/1 - orná pôda, o výmere 2092 m², zapísaných
Čl. 4 – Zvolávanie zasadnutí OZ Heľpa ods.7 sa nahrá- na LV 2798 v podiele 1/1 za pozemok parcela E-KN

predložiť podrobnú správu ku všetkým nesplneným uzneseniam OZ (za súčasné volebné obdobie) a
k správe predložiť predmetný spis, v zmysle registratúry a archívnictva, ktorý má obsahovať najmä :
1. registratúrne číslo
2. číslo a znenie uznesenia
3. všetky doposiaľ vykonané opatrenia, úkony, vrátane písomnej a mailovej komunikácie
vyhodnotenie a dôvod nesplnenia, ako aj iné skutočnosti majúce vzťah k danému uzneseniu
ďalej Obecné zastupiteľstvo v Heľpe VYZÝVA
starostu obce Heľpa
na plnenie uznesení
obecného
zastupiteľstva
v
Heľpe
a POVERUJE kontrolóra obce Heľpa vykonaním kontroly či nedochádza k nečinnosti vo vzťahu k plneniu
uznesení OZ .
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4016 - orná pôda, o výmere 1738m2,
zapísaných na LV č. 1189 v podiele 1/1.
Bez vzájomného finančného vyrovnania. Zámennou zmluvou
Zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok
2022 podľa ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením
č. 1/2022 v súlade s ustanovením §14
ods.2 písm. b), c), d) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a povoľuje
prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov, finančných operácií na príslušných
položkách rozpočtu uvedených v priloženej tabuľke, ktorá tvorí súčasť tohto
opatrenia.
Neschvaľuje
Prevod majetku: Snehový pluh , SPTR
TN 30 ( pracovný stroj nesený)
Kúpnou zmluvou pre kupujúceho
Správa a údržba komunikácii mesta
Prešov, s.r.o., IČO: 31719473, Pionierska
24. 080 05 Prešov. Za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 3 990 Eur.
Zmluvu o prenájme nebytových
priestorov /prírodného amfiteátra/ so
spoločnosťou Za ZA HORIZONTY O.Z.
Sídlo:Popradskej brigády 5233/26, 058
01 Poprad
Berie na vedomie
Žiadosť o usporiadania podujatia
Mecheche v dňoch 19. – 21. 8
Informáciu ohľadom ubytovaných utečencov z Ukrajiny v našej obci
45. zasadnutie OZ
nevyhovuje
Protestu prokurátora OP v Brezne č. Pd
12/22/6603-3 zo dňa 11.04.2022 proti uzneseniu obecného zastupiteľstva
v Heľpe č. 552/2020 zo dňa 27.11.2020
konštatuje
že Protest prokurátora OP v Brezne č. Pd
12/22/6603-3 zo dňa 11.04.2022 nie je
dôvodný
poveruje
OcÚ, aby neodkladne upovedomil prokurátora o rozhodnutí obecného zastupiteľstva Heľpa zaslaním uznesenia OZ
spolu s dôvodovou správou
pozastavuje
Vyplácanie odmien zamestnancom
obce na položke 614, do ďalšieho rozhodnutia obecného zastupiteľstva
súhlasí
So zmenou rozpočtu v kapitole bežného rozpočtu výdaj 0830 Prenájom
plošiny na opravu miestneho rozhlasu
z 1500 na 600 €. Ušetrene prostriedky
premietnuť do kapitoly bežného rozpočtu príjem 111 Výnos dane miestnej
samosprávy z navrhovaných 5800 na
4900 €
schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Heľpa na rok
2022 podľa ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením
č. 2/2022
Zakúpenie benzínovej rezačky na asfalt
ukladá
Obecnému úradu zabezpečiť reklamáciu asfaltovania na križovatke Furtačka
Krížna

Začiatok roka 2022 v ZO Jednoty dôchodcov v Heľpe
Konečne trochu uvoľnili protipandemické opatrenia a hneď sme to
využili k príprave Výročnej členskej
schôdze Boli sme veľmi radi, že nás
prišiel pozdraviť aj predseda Okr.
výboru p. Frančák ,p. Sedláková a.
starosta obce p. Hyriak. Zhodnotili
sme činnosť za rok 2021 a pri chutnej
kapustnici a výborných fašiangových
pampúšikoch sme si príjemne a veselo posedeli a tiež sme odmenili našich členov, ktorí vo vlaňajšom roku
oslávili životné jubileum. Ešte raz dodatočne srdečne blahoželáme.
Vo februári sme prijali pozvanie na

„Zimné hry“ na Zbojskú, kde sme sa
za účasti vyše osemdesiatich súťažiacich nestratili a získali sme 4 medaile.
Boli to naše prvé preteky a do budúcna sa chceme ešte polepšiť.
Vo februári sme si ešte odskočili
pozrieť jeden unikát na Slovensku a
to Šikľavú skalu v Matejovciach nad
Hornádom. Je to výnimočný úkaz v
Slovenskom raji , treba to vidieť – každému odporúčame.
Stále pokračujeme v našej činnosti a
držíme výroku CICERA:
„Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti.“
Sidorová Mária

KLUB
DÔCHODCOV
V nedeľu sa stretli členovia Klubu dôchodcov v Heľpe na výročnej členskej
schôdzi po dvojročnej „nútenej prestávke“. Svojou návštevou nás poctil
starosta obce Peter Hyriak, ktorý sa
prihovoril našim členom. V prvom
okamihu sme si pospomínali a uctili
pamiatku členov, ktorí z pomedzi nás
natrvalo odišli. Privítali sme nových
členov, ktorí sa prihlásili do nášho
klubu. Ocenenie našich jubilantov
patrí k našim milým povinnostiam
a nebolo tomu inak ani tohto roku.
Zhodnotili sme si uplynulé obdobie
a stanovili plán aktivít na tento rok.
Okrem spoločných aktívnych posedení a aktivít na utuženie zdravia sme
do nášho plánu zaradili aj pomoc pri
kultúrno - spoločenských podujatiach v obci a skrášľovaní vonkajších
priestranstiev našej dediny. Krátkym
kultúrnym programom sestier Betky,
Martušky a Marky k trom sviatkom
– Dňu matiek, otcov a rodiny. Po povinných bodoch programu sme sa už
všetci mohli venovať svojim priateľom. Občerstvili sme sa, vyrozprávali
svoje radosti aj ťažkosti a veru sme
si aj zaspievali pod taktovkou nášho
Rudka Riapoša.
Mária Čupková, predsedníčka
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Vás pozývame, kto máte chuť pre seba nám toto vzdelávanie umožnila.
niečo urobiť, aby ste využili že je ešte Tešíme sa na 2. ročník. Vybrali sme si
možnosť prihlásiť sa to tohto vzdelá- ako 1. tému ,,CESTOVANIE,, Bude to
vania.
veľmi zaujímavé, preto Vás pozývame
Všetci poslucháči, ktorí sme úspešne pridať sa k nám. Tešíme sa na Vás.
Platón definoval etiku ako ,, STAabsolvovali 1.ročník, sa veľmi tešíme
Za poslucháčov virtuálnej univerzity
ROSTLIVOSŤ O DUŠU. Vedeli ste,
a ďakujeme Mgr. Márii Kemkovej, že
Marta Paulína Ďuricová
že Platón mal za ženu Xantipu, ktorá
mala veľmi ostrý jazyk a preto sa jej
menom označujú hašterivé ženy aj
dnes? Etika bola veľmi zaujímavá, ale
aj zábavná a veľmi nás všetkých obohatila.
Mali sme na výber viacero tém. Do
druhého semestra sme si vybrali tému
,,ĽUDSKÉ ZDRAVIE,, Veľmi zaujímavá
téma, ale aj ťažká, no poučná. Dozvedeli sme sa tu o základných pojmoch v
lekárstve, ako funguje ľudské telo. Učili sme sa o nervovej , tráviacej, obehovej sústave, o nemociach staroby, najzávažnejších chorobách, ako je napr.
vysoký tlak, demencie, ateroskleróza,
choroby mozgu a iné. Veľmi užitočné
Keby nebolo lásky, ľudová pieseň by prišla o svoju najväčšiu inšpiráciu – aj
informácie.,
s ponukou takýchto piesní prišli naši súboristi do Žiaru nad Hronom
Sme súdržný ,veľmi dobrý kolektív,
Predstavili sa v programe - Láska Bože láska – cyklus Čriepky z ľudovej klevyučovanie prebieha v príjemnej atnotnice v Pohronskom osvetovom stredisku.
mosfére. Na tieto stretnutia sa všetci
veľmi tešíme a so záujmom sledujeme
prednášky, ktoré sú nám sprostredkované virtuálne.
Chceme týmto pozvať ďalších poslucháčov, nakoľko je ešte možnosť
sa prihlásiť za určitých podmienok,
o ktorých sa dozviete od Mgr. Márii
Kemkovej. Ak budete potrebovať nejakú pomoc, ochotne Vám pomôžeme. Takáto možnosťštudovať, rozšíriť
si obzor užitočných vedomosti priamo
v obci bydliska, je úžasná a nemusí sa
opakovať.
Vyučovanie trvá 6 semestrov, t.j. 3
roky a ukončenie bude promóciou
na uvedenej univerzite v Prahe. Preto

Vu3v- virtuálna univerzita
tretieho veku v Heľpe
V septembri vlaňajšieho roku Česká zemědelská univerzita v Prahe
otvorila v našej obci možnosť pre seniorov absolvovať virtuálne univerzitu
tretieho veku.Samotnú realizáciu tohto vyučovania zabezpečila svojou aktivitou pracovníčka obecného úradu
Mgr. Mária Kemková.
Na univerzitu sa prihlásilo 15 záujemcov, ktorí sa pravidelne 2x do mesiaca, v piatok popoludní zúčastňovali
virtuálneho vyučovania v priestoroch
obecného úradu.
Absolvovali sme dva semestre po 6
prednášok, z ktorých sme si každý individuálne doma na základe prijatých
identifikačných kódov robili online
testy po každej prednáške a semester
sme ukončovali záverečným testom.
Všetci účastníci tejto univerzity úspešne ukončili 1. ročník, ktorý ako som
písala, pozostával z dvoch semestrov.
1. semester ,,ETIKA AKO VÝCHODISKO Z KRÍZY SPOLOČNOSTI ,,bol
veľmi zaujímavý. Dozvedeli sme sa
mnoho zo života a myslenia svetoznámych filozofov , ako boli Sokrates, Aristoteles, Platón a iní. ETIKA
– jej náročnou úlohou je rozhodnúť
pre všetkých ľudí a všetky časy -ĆO
JE SPRÁVNE A ĆO NESPRÁVNE.
Zlatým pravidlom etiky je zásada
,,ROB KAŽDÉMU IBA TO, ČO SI PRAJEŠ, ABY I ON ROBIL TEBE A NAOPAK, NEROB MU NIČ, ČO SI SÁM
NEPRAJEŠ. A vedeli ste, že toto tzv.
zlaté pravidlo etiky pochádza preukazateľne z EVANJELIA APOŠTOLA
MATÚŠA V NOVOM ZÁKONE?

FS Heľpan a Chlopi z Heľpy

Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy denného
stacionára v Heľpe Projekt podporený OP-IROP MPaVR SR

Mladí hasiči z Heľpy znova dokázali,
ŽE SÚ NAJLEPŠÍ V OKRESE
Denný stacionár privítal svojich klientov do vynovených a krásne zariadených priestorov. Veríme, že klienti si tu nájdu svoj druhý domov a medzi priateľmi strávia nezabudnuteľné chvíle.

Družstvo mladých hasičov z Heľpy pod vedením Miroslava Hyriaka a veliteľa Mariána Martinca zvíťazili v okresnej súťaží – Jarné kolo Hry plameň. Mladí hasiči dokázali aj po dvoch rokoch nečinnosti, že si zapamätali všetko, čo ich vedúci naučili
a už sa všetci tešia na krajskú súťaž do Poník.
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