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HOSPODÁRENIE OBCE HEĽPA ZA ROK 2017
Obec Heľpa sa pri výkone samosprávy starala o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec financovala svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov združených s inými obcami, z prostriedkov samosprávneho kraja a od iných právnických a fyzických
osôb. Na plnenie svojich úloh použila aj prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Obec dosiahla v roku 2017 prebytok rozpočtového hospodárenia
vo výške 167.920,- Eur.

Súťaž Zem spieva
Do druhého ročníka tejto súťaže sa
zapojili aj naši heľpianski chlopi. Prešli
sitom prvého kola a všetci sme ich mali
možnosť vidieť v televízii. Perfektný výkon, ktorý podali, sa vryl do sŕdc všetkých milovníkov viachlasného mužského spevu, ktorý bol v minulom roku
zapísaný do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Veru nám vypadli slzy

radosti po ich mohutnom speve. O to
bolo väčšie sklamanie, keď ich porotcovia „nepustili“ do ďalšieho kola. No nevedia o čo prišli. My však vieme, že „naši
chlopi“ sú aj tak najlepší, čo nám dokazujú na podujatiach u nás, či v zahraničí. A preto aj teraz použijeme frázičku –
„Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“
a tu to platí na sto percent, nakoľko zviditeľnili krásne spevy našej Heľpy nielen
na Slovensku ale aj ďaleko za hranicami
našej vlasti. Ďakujeme Vám.
/MK/

Majetok obce k 31.12.2017
Orgány obce a jej organizácie sú
povinné hospodáriť s majetkom
obce v prospech rozvoja obce
a jej občanov, ochrany a tvorby
životného prostredia. Obec je
oprávnená a povinná majetok

zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať, držať a užívať na plnenie úloh v rámci
predmetu činnosti, brať z neho úžitky
a nakladať s ním v súlade so zákonom,
so zásadami hospodárenia s majetkom
obce a štatútom obce.

Koncom minulého roka naši mladí
hudobníci a speváci vydali svoje
prvé CD – Spievajú mladí v podaní:
Viktor Tešlár, Bibiana Hrončeková,
Mária Baťková, Nikola Černáková,
Kristína Naniašovvá, Juliana
Lilková, Dominika Klimková a Jozef
Oravkin. Sme hrdí na to, že v našej obci sú pokračovatelia tradícií
a spevy len tak ľahko nezahynú.
Dúfame, že entuziazmus, ktorý
v sebe majú prenesú aj na ďalších
svojich rovesníkov a my máme mladých ľudí, ktorí folklór milujú a úspešne zachovávajú naše zvykoslovia pre ďalšie
generácie.
/MK/

Spievajú mladí
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poľovníci, členovia urbárnej a pašienkovej spoločnosti, učitelia, podnikatelia a neodmysliteľní členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
a Klubu dôchodcov. 7 kotlov vynikajúcich guľášov
s rôznymi ingredienciami pohladili chuťové poháriky prítomných hostí, divákov, účinkujúcich. No a zapiť sa to všetko mohlo fašiangovým starostovským
hriatym, či vareným vínkom.
No a komu môžeme ešte ďakovať? Určite firme
STRABAG, Ing. Mariánovi Ďuricovi, fy. Agrohelp
s.r.o., Ovčiarskej spoločnosti z Heľpy a bratom Murínovcom.

Heľpianske fašiangy
Tohto roku veľmi skoro a trochu inak ako po roky Vďaka našim sponzorom a reklamným partnerom
minulé. Boli zaujímavé? To môžu povedať tí, ktorí sa boli tieto fašiangy veselšie a bohatšie a o to sa potejto veselej soboty zúčastnili. Obohatené súborom starali tradične naše kuchárky zo školskej jedálne,
z Banskej Bystrice – laureátom Zem
spieva súborom Urpín. Maškarný sprievod dedinou určite upútal všetkých
návštevníkov, aj tých, ktorí iba cez našu
obec prechádzali. Kultúrny program
v podaní domácich súborov Heľpan,
Heľpančok, chlopov z Heľpy sa prelínal
s našim hosťom – Urpínom. A hoci sa
nekonalo pochovanie basy, predsa len
program zaujal. O zábavu mali postaraní aj najmenší a najmladší návštevníci.
Členovia mládežníckeho parlamentu
im vyplnili čas športovými aktivitami
a úspechy boli aj odmenené.

Z 34. zasadnutia OZ v Heľpe
Zasadnutie sa uskutočnilo 11. decembra 2017. Zúčastnilo sa ho 8
poslancov OZ, starosta Peter Hyriak
a pracovníci OcÚ. Ospravedlnená
poslankyňa Mgr. Hyriaková. Bol
schválený 14 bodový program zasadnutia, na ktorom poslanci
vzali na vedomie
- informácie pracovníčok Impulzu
n.o. Brezno o znížení dotácií na denný
stacionár v obci
- rozpočet obce Heľpa na obdobie
rokov 2019 – 2020
- stanovisko hlavnej kontrolórky Ing.
Berákovej k návrhu viacročného rozpočtu
- informácie Ing. Berákovej o plnení
prijatých uznesení
- informáciu o organizovaní záveru
roka zábavy spojenej s charitatívnou
zbierkou
prerokovali
- potreby Denného stacionára
Impulz n. o. Brezno – prevádzka
Heľpa, kde sa hľadali optimálne riešenia vzniknutej situácie a snahy zariadenie v obci udržať
- podobne sa hľadali riešenia a možnosti financovania nášho Športového
klubu
- spoločenské priestory v priesto-

roch bývalého Ramexu, ich prestavba a financovanie boli tiež podrobne
analyzované a hľadali sa dlhodobé
riešenia ich realizácie
schválili
- žiadosť Michala Ďuricu, Hlavná
908/110, Heľpa o odkúpenie pozemku
- žiadosti MMJ Invest s.r.o., Farská
ul. 588/2 o prenájom nebytových
priestorov na Partizánskej ul. 309/20
a priestorov kancelárie č.1 na nádvorí
obecného úradu do 31.12.2022
- žiadosť spoločnosti MAJK s.r.o.,
Heľpa 1108 – zmena otváracích hodín
- žiadosť
Janky
Kutliakovej,
Mládežnícka ul. 113/2, Heľpa – zmena
otváracích hodín v prevádzke FOX na
Mládežníckej ul.
- žiadosť spoločnosti Me Ta s.r.o., S.
Chalupku 248/6, Heľpa – zmena otváracích hodín
- návrh VZN č. 5/2017 o podmienkach dotácií z rozpočtu obce
- návrh VZN č. 6/2017 o miestnych
daniach a poplatkoch za komunálny
a drobný stavebný odpad
- návrh VZN č. 7/2017 o financovaní
MŠ, ZUŠ a školských zariadení v pôsobnosti obce
- realizáciu diela: Rekonštrukcia a prístavba objektu Ramex, Školská ul. 9 na

spoločenské priestory podľa vypracovanej projektovej dokumentácie
- realizáciu verejného obstarávania
na výber dodávateľa pre Ramex na
spoločenské priestory
- dotáciu z rozpočtu obce Heľpa pre
Športový klub, Alexyho 693 na rok
2018 vo výške 13 tisíc eur.
- rozpočet obce Heľpa na rok 2018
- darovaciu zmluvu s darcom občianske združenie Dedinská únia heľpianskych aktivistov na lezeckú pyramídu
- zmluvu o krátkodobom nájme
nebytových priestorov s nájomcom
Dedinská únia heľpianskych aktivistov
pre projekt Tota Heľpa
- proces obstarávania a schvaľovania
Územného plánu obce Heľpa – zmeny
a doplnky 01
- dodatok ku Zriaďovacej listine ZUŠ
Heľpa
- návrh poslankyne Fedorovej a
udelili Čestné občianstvo Jánovi
Jankovovi Šefranikovi za celoživotný
prínos v oblasti rozvoja kultúry v obci,
za výrazný podiel pri zachovávaní
heľpianskych tradícií, ich prezentáciu
a propagáciu na Slovensku aj v zahraničí.
Viac informácií zo zasadnutia na www.
helpa.sk v textovom aj zvukovom
zázname
Výpis spracovala : Mária Fedorová

Výpis zo zápisnice
z 35. zasadnutia OZ
v Heľpe konaného
9. februára 2018
Zasadnutia sa zúčastnili 7 poslanci, starosta obce Peter Hyriak,
kontrolórka obce Ing. Beráková a
ekonómka Mgr. Andrea Tkáčiková.
Ospravedlnení poslanci Mgr. Iveta
Hyriaková a Ján Kukuľa.
Úvodom poslanci schválili navrhnutý 12 bodový program zasadnutia,
na ktorom
vzali na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení , ktorú
previedla kontrolórka obce Ing. Beráková
- hodnotiacu správu obce Heľpa za
rok 2017
- správu o činnosti kontrolórky obce
za 2. polrok 2017
- návrh plánu činnosti kontrolórky na
1. polrok 2018
- informáciu starostu Petra Hyriaka
o pridelenej dotácii z MVSR na opravu
požiarnej zbrojnice vo výške 30 000,-€
- informácie predsedu školskej a kultúrnej komisie Milana Málika o výsledku zasadnutia komisie k zriadeniu
obecného múzea
- návrh Majk s.r.o. o zriadenie autobu- (Dokončenie na str. 3)
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Výpis zo zápisnice
z 35. zasadnutia OZ

(Pokračovanie zo str. 2)

sovej zastávky na znamenie na Rozkopanci
prerokovali
- návrh starostu na kúpu ojazdeného
vozidla aj s cenovou ponukou a stavom
vozidla, ktorý by bol vhodný pre prevádzkové potreby obce, nakoľko Ford
Tranzit je v havarijnom stave a nedá
sa opraviť. Rozpravu k návrhu poslanci posunuli na najbližšie pracovné
stretnutie.
- návrh poslankyne Fedorovej ohľadom náteru strechy školskej telocvične,
ktorý poslanci tiež navrhli presunúť na
najbližšie pracovné stretnutie
- žiadosť Petra a Jozefa Koreňovcov,
Furmanská 2/4, Heľpa o vyrovnanie
novovytvorenej parcely – výmenu pozemkov
poverili
- stavebnú komisiu preskúmaním
návrhu a výsledkom k návrhu sa bude
potom zaoberať OZ
- kontrolórku obce Ing. Berákovú kontrolovať činnosť správcu Športového
štadióna Heľpa
- kontrolórku obce a predsedníčku
finančnej komisie 1xštvrťročne kontrolovať účelnosť čerpania dotácie obce
v Dennom centre Impulz n.o.
- predsedu športovej komisie koordinovať podávanie projektov za ŠK Heľpa
schválili
- žiadosť COOP Jednota Brezno
o schválenie otváracích hodín v prevádzkach v Heľpe
- platenie mesačných záloh za odber
plynu pre Juraja Jonasa a spol. Špeciál,
Partizánska 424/41
- drobné stavebné úpravy pred rodinným domom Ing. Jána Štúbera, Čaneckého, Heľpa 40
- zmluvu o poskytnutie finančného
príspevku v r. 2018 na prevádzku pre
Denné centrum Impulz n.o., Lúčky 105,
vo výške 4000 €
- VZN č. 1/2018 na určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v pôsobnosti obce Heľpa
- VZN č. 2/2018 – Bezpečnostná politika prevádzkarne IOM
- mimoriadny príspevok do VSP Horehronie vo výške 3494,40 €
- zmenu rozpočtu obce Heľpa č.
1/2018
- uvedenie obce ako spoluorganizátora na všetkých akciách uskutočňovaných v obci okrem súkromných akcií.
Zasadnutia sa zúčastnil aj hosť pán
Rastislav Raši, ktorý sa informoval, aká
je situácia s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti po ukončení praxe MUDr.
Jaroslava Belluša. Obec ešte nemá písomné stanovisko k tejto situácii, ale
určite sa bude snažiť čím najlepšie vyriešiť túto potrebu pre občanov.
Ďalší hosť pán Barčiak sa informoval,
ako funguje financovanie kultúrnych
podujatí a ako sa kontroluje.
Podrobnejšie informácie zo zasadnutia
a z jednotlivých vystúpení nájdete na
www.helpa.sk v textovej, ale aj zvukovej forme.
Výpis spracovala Mária Fedorová

SILVESTER A PRÍCHOD NOVÉHO RUKU SO ŠPORTOVCAMI !
Človek je taký pekný, aká krásna je
jeho duša,
taký bohatý, koľko priateľov má,
taký silný, ako vie pomáhať slabším
a taký dobrý, aké veľké srdce má ...
Najkrajšie sviatky v roku, Silvester
a príchod Nového roku 2018 sú pomaly ale isto preč. Ako som už niekoľko krát povedal , som rád, priatelia, že napriek všetkému, sa nám darí
tradíciu Silvestra spojeného s charitou udržiavať.
Už po štvrtý krát sme spoločne privítali Nový rok, tento krát na štadióne
ŠK Heľpa. Samozrejme pri skvelej
muzike, punči, varenom vínku, dobrej nálade a v spoločnosti skvelých
ľudí. Nechýbala súťaž o najkrajšieho
snehuliaka, keďže počasie na korčuľovanie nám neprialo. Detičky si
mohli vychutnať sladké odmeny, teplý čaj, horúcu čokoládu a dúfam, že
aj ohňostroj bol pekným spestrením
večera. Ako vždy, všetko zdarma !

Tento rok sa nás zišlo cca 400 účastníkov a podotýkam, nielen z Heľpy.
Zmyslom a myšlienkou bolo opäť
pomáhať. Spoločne sme Katke Bošeľovej, ktorej bola pomoc určená, darovali spolu neuveriteľných 1515 ,- €.
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM !
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili a podporili túto
spoločenskú akciu, ktorá bola opäť
ako po minulé roky, celá hradená s financií mojich priateľov, kamarátov
a známych.
Poďakovanie patrí najmä sponzorom - MMJ Invest ( Miro Lilko
a Jozef Kukuľa) , Sport bar (Janka a
Miro Takácsovci) , Maťo Vlček, Peter
Mlynárik a jednému anonymnému
darcovi.
Ďakujem patrí vedeniu ŠK Heľpa a
všetkým, bez ktorých by som túto akciu nikdy nezrealizoval na tak vysokej
úrovni.
Osobne chcem vyzdvihnúť ľudí
ako Mária Fedorová, Miňo Jankov,

Rastislav Čupka, Jozef Klimko,
Ján Babeľa, Miňo Bošeľa s Majkou
Baťkovou, Rudolf Bošeľa, Roman
Chudík a Jozef Pribylina (elektrikár )
a mnohí ďalší obetaví dobrovoľníci,
ktorí stáli opäť pri tejto akcii.
Ďakujeme a stretneme sa na Silvestra
2018 opäť na štadióne ŠK Heľpa !
Milan Málik

Stretnutie členov Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
Tak ako každý rok, tak aj tento sme sa zišli zhodnotiť minulý rok, čo nám priniesol, čo by sme mali zlepšiť, pretvoriť. Povzbudila nás pani predsedníčka Okresnej rady pani
Anička Husenicová z Brezna, ktorá si nájde vždy na nás čas

a aj teraz zavítala k nám do Heľpy. Vo svojom príhovore
nám načrtla plán práce a kopu aktivít, ktoré pre nás pripravila. Aj v minulom roku, sme v Brezne mali športové dni,
výlet železničkou do Vydrova, našu obľúbenú ZUT ku, ktorá
sa uskutočnila v Podbrezovej. V Turčianskych Tepliciach si
oddýchlo veľa našich členov. Veľmi pekné stretnutie bolo aj
3. decembra, kedy je svetový deň Zdravotne postihnutých,
bol tam krásny program, prispeli sme aj my s našou speváckou skupinou Návraty. Zhodnotili sme aj aktivity u nás
na Heľpe. Veľmi sa nám páčia aj výlety na pútnické miesta,
kde každý rok chodíme a to do Smižian a navštívili sme aj
Levoču. Zúčastňujeme sa aj aktivít v našej obci. A keďže je
fašiangový čas, tak sme sa ho rozhodli trošku rozveseliť.
Pripravili sme pre našich členov kultúrny program a pochutnali na dobrej večeri. V dobrej nálade sme si pospomínali a
zaspievali. Tak dúfame, že sa nám bude aj tohto roku dobre
dariť.
Výbor SZZP

Stretnutie členov Klubu dôchodcov
Heľpa v novom roku
Vedenie Klubu dôchodcov v Heľpe
zorganizovalo dňa:14. januára tohoto
roku stretnutie svojich členov na výročnej členskej schôdzi, za účasti hostí - zástupcov nášho obecného úradu
a to pána starostu Petra Hyriaka a
stálej mentorky klubu dôchodcov
Mgr. Márie Kemkovej, Na výročnej
schôdzi odstúpila od vedenia klubu
pani Marta Gilková a vedenie prevzala pani Mária Čupková. Odchádzajúcej predsedníčke poďakovali prítomní členovia za jej doterajšiu aktívnu
činnosť veľkým potleskom a zároveň
vyjadrili podporu novej predsedníčke . Súčasťou členskej schôdze bolo
aj blahoželanie členom, ktorý sa v
roku 2018 dožívajú významného
životného jubilea. Okrem kytičky a
malého darčeka boli pozdravení aj
krásnymi ľudovými pesničkami speváckej skupiny klubu dôchodcov a
členiek klubu. V príjemnej atmosfére
s občerstvením a milým kultúrnym
programom pokračovalo posedenie

členov klubu dôchodcov spontánne
oslavou našich nádherných ľudových
piesní, sprevádzanými harmonikárom Rudolfom Riapošom, bez ktorého by sa stretnutie Klubu dôchodcov
v Heľpe ani nedalo predstaviť. Účasť

na výročnej schôdzi bola vysoká a
všetci sa cítili veľmi dobre. Priateľské
stretnutia členov Klubu dôchodcom
sa konajú stále za lepšej účasti, sú
veľmi príjemné a každý dôchodca,
ktorý by sa chcel týchto stretnutí zúčastňovať je vítaný a môže sa do klubu kedykoľvek prihlásiť.
Alžbeta Bošeľová, členka výboru
Klubu dôchodcov v Heľpe.
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Projekt – Komunita 1, Tota Heľpa
Práca s mládežou, vznik mládežníckeho parlamentu a inovatívny pohľad mladých ľudí na dianie v obci.
Aj toto sú veci, ktoré naša obec potrebuje a snaží sa vytvoriť vhodné
podmienky pre ich realizáciu.
Prvým krokom obce k mladým ľuďom je, že naša obec je zapojená do
zaujímavého a progresívneho projektu s názvom „Komunita - Tota Heľpa“.
Hlavným cieľom tohto projektu je
zameranie sa na názory mladých ľudí

a poskytnúť im priestor na sebarealizáciu.
Prešli sme si vyjadrením svojich názorov vo fokusových skupinách, taktiež
sme začali so swot analýzou nášho
prostredia z pohľadu mladých ľudí.
Pripravujeme dotazník, ktorým chceme spoločne zisťovať názory mladých ľudí na zlepšenie kvality života
v našej obci.
Dostali sme možnosť byť účastníkmi
aj trojfázového školenia Europe goes
lokal ktorého prvej časti
sme sa zúčastnili aj my,
spolu s pánom starostom Petrom Hyriakom
a pracovníčkou s mládežou pani Máriou
Kemkovou.
Školenie
pozostávalo z aktivít,
ktoré boli upriamené na
neformálne vzdelávanie,
a to konkrétne formou
debát a diskusií s ľuďmi
z oblasti politiky, školstva, dobrovoľníckych
organizácii, centier voľného času a mládežníckych parlamentov.
Jednou z ďalších aktivít,

bola aj reprezentácia obce ako kul- akcia a mládežnícky parlament sa teší
túrneho srdca Horehronia. Vyzdvihli na ďalšiu spoluprácu s Vami :)
sme silné stránky obce a poukázali
Viktória Klimková a Daniela
sme na nedostatky týkajúce sa života
Hrabovská
mladých ľudí v obciach.
/Projekt podporený Ministerstvom
Zo školenia sme si odniesli veľa noškolstva, vedy, výskumu a športu SR/
vých inšpirácii, rád a cenných kontaktov. Momentálne s veľkým entuziazMilí priatelia, denne počúvame sprámom pracujeme na založení mládežvy,
ktoré v nás vyvolávajú zvláštne
níckeho parlamentu. Našu prvú aktistavy
úzkosti. Politická situácia vo svevitu ste mohli vidieť na Fašiangy, kde
te, terorizmus, choroby, klimatizačné
sme si pre najmenších pripravili rôzzmeny, sociálna neistota, nezamestne súťaže. Určite to nebola posledná
nanosť, Cítime sa bezmocní, podobne
aj tvárou v tvár problémom ľudí, ktorých poznáme osobne. Jediná istota je
Boh - láska, spravodlivosť, milosrdenstvo. Preto ako hovorí Guy Gilbert :

ZA POHYBOM, PRÍRODOU A PAMIATKAMI
To je motto nášho Klubu 3xP, ktorý ho aktívne a systematicky napĺňa už 5. rok. Dobiehame to, čo sme počas svojho produktívneho veku popri deťoch, práci,
domácnostiach a iných povinnostiach nestíhali. Našou
činnosťou sa snažíme udržiavať si dobrú fyzickú aj psychickú kondíciu, robiť si radosť a spĺňať si svoje poznávacie a cestovateľské záujmy.
Za 2 mesiace roku 2018 sme si už urobili 8 zaujímavých podujatí. Po dobrých skúsenostiach z rokov minulých nás neodradí ani sneh a tuhá zima , a tak sme
už boli na turistických vychádzkach v Pohorelej pri
kaplnke Kráľovnej pokoja a v Bacúchu pri prameni
Boženy Němcovej a pri tajchu. S našimi turistickými priateľmi z Brezna a Čierneho Balogu sme sa potom zúčastnili turistického pochodu „Oslobodenie
Brezna“. Bolo to podujatie, na ktorom sme si overili
našu telesnú zdatnosť, lebo brodiť sa snehom a prejsť
10 kilometrov so stúpaním do kopcov, to dá zabrať.
Zvládli sme to všetky hravo a v pohode. Nasledovala

Ak trpíš,
ak si v prúšvihu,
ak sa Ti nič nedarí,
ak Ťa opustila láska.
ak Ťa zradil Tvoj najlepší priateľ,
ak si nemocný,
ak si postihnutý,
ak si osamelý,
ak si...../tu si dopĺň čo ťažké práve preživaš/
poď, prejdeme si spolu Ježišovu krížovú cestu.
cesta do Markušoviec. Prehliadka zámku, letohrádku Dardanely, ale aj zrúcanín hradu. Pamiatky ktoré
sú hodné návštevy. Veľmi pekné bolo naše putovanie
vlakom aj pešo ku Šikľavej skale na Spiši, kde sme
obdivovali jedinečné a neopakovateľné dielo prírody
– ľadopád, ktorý nás doslova očaril.K našim pravidelným a osvedčením relaxačným podujatiam patrí kúpanie v Kováčovej. Popri všetkých týchto podujatiach
sme si zorganizovali veselé fašiangové Pampúškové
stretnutie v Klube, ktoré zas bolo psychickým relaxom.
Chcem pochváliť naše najaktívnejšie klubistky: Majku
Sidorovú, Marku Šulejovú, Jožku Oravkinovú, Martu
Málikovú, Hanku Oravkinovú, Jolanu Bošeľovú, ale aj
všetky ostatné za ich cieľavedomosť , optimizmus, záujem aj odvahu, lebo niekedy sú naše podujatia náročné
hlavne na fyzickú námahu. Veľmi si prajem, aby nám to
všetkým vydržalo veľmi, veľmi dlho.
Mária Fedorová

Ak sa Ti všetko darí,
ak máš lásku a prácu,
ak úžasne vypadáš,
ak si zdravý,
ak sa Ti budúcnosť vyjasňuje,
ak je Tvoj život rozprávkou,
prosím Ťa, prejdime si spolu Ježišovu krížovú cestu.
Práve preto, že na nás všetko okolo
toľko dolieha, zadívajme sa na Ježiša,
nesúceho kríž a biedu sveta i biedu
našu. Je to On, Ukrižovaný a Zmŕtvychvstalý, je nádejou pre tento svet.
Ak dovolíme Ježišovi kráčať s nami,
pokiaľ sme ochotní kráčať s ním, vedľa neho, všetko dostane svoj zmysel.
Úlohou kresťana je obrátiť sa k Nemu
a spojiť sa v modlitbe. Ako na výzvu
dnešnej pôstnej doby a krvacajúceho
sveta odpovieme my, kresťania 21 storočia?
Z listu P. Františka Blahu, SDB
Paulína Marta Ďuricová
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11. ročník Slovenského pohára – Krňačkových pretekov
Obec Heľpa v spolupráci so Športovým klubom v Heľpe a jeho Turistickým
oddielom usporiadali 11. ročník Slovenského pohára krňačkových pretekov
17. februára. Od začiatku sa taktovky pretekov zhosťuje Vladimír Kysucký,
ktorý so svojou partiou Jožkom Fiľom, Mariánom Makom, Pavlom Simanom,
Vojtom Kysuckým a Jožkom Babeľom pripravili aj tento ročník na vysokej
úrovni. Pretekov sa zúčastnilo 25 mužských, 4 ženské a 4 zmiešané posádky.
Naši najlepší sa umiestnili v kategórii mužov na 4 mieste – Matúš a Martin
Simanovci, v kategórii žien 2 miesto obsadili Magdaléna Ninišová a Beáta
Belanová. Gratulujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastnili.

Atmosféru na pretekoch umocňovali a spríjemňovali DJ a Ľudová hudba pod
vedením Bibky Hrončekovej. Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali
na tomto zdarnom ročníku – Lukáčovi Melkovi, ktorý zabezpečoval dopravu, kuchárom, ktorí navarili výborný guláš, celému obslužnému personálu.
V mene výrobu krňačkových pretekov sa chceme poďakovať obecnému
úradu, ktorý sa nemalou mierou podieľal na týchto pretekoch a samozrejme
sponzorom, ktorí podujatie podporili:
Hotel Heľpa, Peter Mešťan, Agrohelp s.s.r., Ing. Marián Ďurica, Zikorn,
Pohostinstvá Jonás a Šmajták, Ján Riapoš, Coop Jednota, O.B.K. sro, a Urbárne
spoločenstvo v Heľpe.
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3. ročník „Winter Classic-u“
dopadol nad očakávania

Tento rok nám vrásky na čele vytváralo najmä nevhodné počasie pre realizáciu turnaja. Turnaj sa pôvodne mal uskutočniť už pred mesiacom. Pre nepriaznivé počasie sme toto podujatie museli preložiť. Počasie, sme ale sledovali
dôkladne a keď sme sa zhodli , že teraz je ten správny čas, neváhali sme a začali sme okamžite pracovať. Obetovali sme tomu veľa času , čo sa vyplatilo.
Tento rok sme sa rozhodli pozvať našich susedov z Pohorelej, heľpiansky hokej mal na turnaji dvoch zástupcov ( „A“ tím a „B“ tím) a naše pozvanie prijali aj
hokejisti z Brezna. Sme radi , že sa podarilo vyhrať chalanom z Heľpianskeho
áčka , na druhom mieste sa umiestnil tím z Brezna a tretie miesto si odniesli
chlapci do Pohorelej. Tejto akcie sa zúčastnilo veľké množstvo divákov , ktorým by som rád poďakoval. Obrovské ďakujem by som chce vysloviť aj chalanom, ktorí sa každoročne starajú o skvelú ľadovú plochu. Je potrebné vo
veľkom poďakovať aj Športovému klubu- hokejovému oddielu za možnosť
realizácie tejto akcie, generálnemu a všetkým sponzorom , pretože bez nich
by sme turnaj realizovali len ťažko. Skrátka by som chcel za organizačný výbor poďakovať všetkým , čo nám pri realizácií usilovne pomáhali.
Milan Jankov

Futbalisti na začiatku zimnej prípravy
Momentálne sa naši futbalisti nachádzajú v najťažšom období celej
futbalovej sezóny. Zimná prestávka je veľmi dlhá a často vie mužstvo pred začiatkom jarnej časti
sezóny poriadne rozladiť. Naše
obe mužstvá už naplno zarezávajú v zimnej príprave. Začali prvým

tréningom, ktorý sa uskutočnil
dňa 9.2.2018. Príprava bude opäť
veľmi náročná, čo sa týka fyzickej
stránky. Sme veľmi radi , že tréner
Chudík tu s nami aj naďalej ostal
a môže nám opäť rozdávať bohaté skúsenosti, ktoré nabral počas
svojej úspešnej futbalovej kariéry.

„Kulturisti“ cez zimu teda nespia

Jeho tréningy sú
zmysluplné a určite nám dávajú
veľa. Som si istý,
že časom sa dostavia aj výsledky.
Cez zimu sme sa zúčastnili aj prestížneho turnaja, ktorý sa konal
v Podbrezovej. Po jednej remíze
a dvoch prehrách s veľmi kvalitnými súpermi sme na- koniec skončili v základnej skupine na tretej
priečke, a tak sme do vyraďovacích
bojov nepostúpili. Mali sme aj turnaj futbalového oddielu na konci
kalendárneho roka, kde sme si zahrali dobrý futbal, zhodnotili celý
rok a príjemne sa zabavili. Máme
pred sebou obrovské množstvo
práce po celý rok. Už teraz sa ale
tešíme opäť na ďalšie zápasy.
Sezóna mužov začína 31.03.2018
o 15:00 na ihrisku v Čiernom
Balogu. Týmto chcem všetkých
priaznivcov poprosiť o priazeň
a podporu. Ďakujem veľmi pekne
a pozdravujem všetkých čitateľov.
Milan Jankov

pochybne budú použité v ešte lepší
prospech posilňovne.
Mnohí ľudia by si mohli myslieť, že Verím , že v budúcnosti bude k dis- Ďakujem
v posilňovni sa cez zimu stagnuje, pozícií ešte viac prostriedkov a neMilan Jankov
no opak je pravdou. Za- každým, keď
priestory posilňovne navštívim, vidím, že sa tu neustále tvrdo pracuje
v oblasti skultúrňovania a zveľaďovania priestorov pre našich mladých ,
nádejných cvičencov. Celý minulý rok
a, samozrejme, aj na začiatku tohto
roku sa v týchto priestoroch urobilo
obrovské množstvo práce. Nakúpilo
sa veľké množstvo nových prístrojov, sú vymenené koberce, obklad na
stenách, je tam krásne vymaľované.
Z obrovskej časti sa všetky tieto výmeny spravili vďaka skvelému hospodáreniu človeka, ktorý posilňovňu
prevádzkuje. Je to skvelé, keď niekto
robí pre šport niečo nezištne, len
kvôli tomu , že ho to baví. Je to veľká
pomoc a výzva aj pre nás ostatných.

Spoločenská
kronika
Mesiac december 2017
a január 2018
JUBILANTI
70 rokov
František Bošeľa
Eva Tančoková
Jolana Babeľová
Mgr. Emília Zimmermannová
Jolana Bošeľová
Marta Kubandová
Lukáč Vaľko
Pavel Dobiš
Jozef Málik
75 rokov
Katarína Oravkinová
80 rokov
Mária Ďuricová
Katarína Klimková
Ján Riapoš
Mária Patinová
Ján Šťavina
85 rokov
Vilma Babeľová
NARODENÍ:
Karina Oláhová
ZOSNULÍ:
Ján Berák – 56 rokov
Pavel Babeľa – 92 rokov
Mária Bošeľová – 70 rokov
Prihlásených: 4 Odhlásených: 6
Počet obyvateľov k 31.1.2018
bolo 2586.
Prehľad za rok 2017
Počet narodených občanov
15
Počet zomrelých občanov
27
Počet prihlásených občanov 17
Počet odhlásených občanov 26
Počet sobášov v Heľpe
11
Počet obyvateľov k 1.1.2018
Spolu		
2585
Mužov		
1229
Žien		
1356
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