ROČNÍK VIII.

OZNAM

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie obecného úradu v Heľpe bude
obecný úrad do ukončenia stavebných úprav úradovať v náhradných priestoroch:

ČÍSLO 2 - JÚN 2019

20. ročník Detského folklórneho festivalu
KOLOVRÁTOK

Budova Materského centra – Partizánska 362/26
Starosta obce Heľpa		
0905651122
Matrika, stavebný úrad		
0486186150
Podateľňa, Dane a poplatky
0486186150
Spoločný úrad sociálny		
0911459654
Kultúra a školstvo		
0905310490
Budova bývalého Ramexu – Školská 589/1
Ekonomické oddelenie		
0951118479
Osobné a personálne oddelenie
Verejné obstarávanie		
0911318459
Školská jedáleň tel. kontakt:

0910302258

Deň matiek

Veru už 20 rokov trvá náš malý detský
festival, ktorému sa tešia hlavne mladí
umelci. Jubilejný ročník bol dvojdňový a v sprievodných podujatiach bolo
zahrnuté aj vystúpenie profesionálneho súboru, ktorému sa deti veľmi
potešili. V tomto ročníku sa nám predstavili deti z folklórnych súborov –
Červené Jabĺčko z Rovinky, Zlatňanka
zo Zlatých Moraviec, Prvosienka

z Bratislavy, Valášek z Kozlovíc, Malá
Kýčera z Čierneho Balogu, Mladosť
z Pohorelej a samozrejme domáce
zoskupenia – Heľpančok, Ľudová
hudba zo ZUŠ, detský spevácky zbor
Felix a deti z Materskej školy v Heľpe.
Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Územná súťaž dobrovoľných hasičských
zborov v Heľpe

Krásny sviatok deň matiek už neodmysliteľne patrí do kalendára kultúrno-spoločenských aktivít u nás v Heľpe. Pre nepriaznivé počasie bolo podujatie
presunuté o týždeň, aby sa stretlo znova s neľútosťou Matky prírody. Krásne
nacvičené programové bloky tak museli byť predvedené v miestnej telocvični, čo značne ubralo z atmosféry tohto podujatia. Poďakovanie patrí pedagógom materskej, základnej a základnej umeleckej školy, ktorí trpezlivo nacvičovali kultúrny program na umocnenie sviatku všetkých matiek.

HEĽPA
v televízii

Nadácia pre deti Slovenska odporučila našu obec do televíznej dokumentárnej relácie Regina. Spoločne
s pedagógmi a deťmi základnej
školy v Heľpe sme odprezentovali
podporený projekt Športujem rád
a bezpečne.
FS Heľpan sa predstavil s fašiangovým zvykoslovím pri nahrávaní Kapura. Vďaka divákom Heľpa ukončila po treťom vysielaní na prvom
mieste.

Obec Heľpa
úspešná v projekte
Komunita III.
Obci Heľpa bol podporený projekt Komunita III vo výške 6000 €
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý podporí
aktivity mladých ľudí v našej obci.
Obec participuje na projekte ďalšími 6000 €. Finančné prostriedky
sú určené na zrealizovanie 20-tich
nápadov v podobe mikroprojektov
detí a mladých ľudí do konca roka
2019.

V sobotu sa na miestnom
športovom štadióne konala
okresná súťaž DHZ za účasti okresného riaditeľa HaZZ
Ing. Ivana Švantnera. Súťaže
sa zúčastnilo 14 družstiev
s 240 súťažiacimi.
Obec získala od Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR medailu
Za spoluprácu III stupňa. Ďakujeme všetkým členom nášho hasičského zboru,
zvlášť jeho veliteľovi Mariánovi Martincovi za výborné výsledky v súťaži a za
výbornú organizáciu celého podujatia. Poďakovanie patrí Športovému klubu,
Športbaru a všetkým, ktorí sa pričinili, že Heľpa príkladne pripravila takúto náročnú súťažnú prehliadku.
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Z 3. zasadnutia OZ v Heľpe 14. marca 2019
Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov, starosta obce Peter Hyriak a pracovníci obecného úradu. Poslanci OZ
SCHVÁLILI
- odloženie prerokovania žiadosti Mgr. Moniky Klamanovej, Hlavná
206/142, 976 68 Heľpa o pripojenie
ku verejnej kanalizácii v obci Heľpa
do 30. 10. 2019
- žiadosť p. Márie Fedorovej, IČO
30558794 Mlynská 127/1, 976 68
Heľpa o predĺženie nájomnej zmluvy
o nájme nebytových priestorov zo
dňa 1.5.1999 na prenájom pozemku
pre užívanie nebytových priestorov
predajne potravín na ulici Hlavná
na obdobie ďalších 5 rokov. Cena za
prenájom pozemku bude upravená
podľa platných zásad o hospodárení obce Heľpa t.j. na sumu 3Eurá/m2
ročne.
- krátkodobý prenájom priestorov
Klubovne za účelom realizácie teoretickej časti kurzu: Motivácia k práci
pre uchádzačov o zamestnanie v období od 15. 4. 2019 – 16. 5. 2018 v rozsahu 15 vyučovacích dní s nájomcom
TM Consulting s.r.o., Dolnohorská 26,
949 01 Nitra
- zámer na prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa v budove Pošty a Požiarnej zbrojnice v Heľpe, ulica Partizánska 433/37, Heľpa
pre nájomcu Slovak Telekom a. s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava o celkovej výmere priestorov: 27,65 m2 za
sumu ročného nájomného: 14 Eur/
m2, t.j. 387,10 Eur na obdobie 5 rokov.
Spoločnosť Slovak Telekom a.s., daný
priestor už niekoľko rokov užíva ako
priestor na prevádzku telekomunikačných technologických zariadení.
- predloženie ŽoNFP za účelom
realizáciu projekte Denný stacionár
Heľpa realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC211-2018 -27, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom
rozvoja obce; zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci; zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 10 635,23 EUR; zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce
- objednávku na vypracovanie
a predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok za účelom realizácie projektu Denný stacionár Heľpa
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018 -27 uzatvorenú
s dodávateľom EuroDotácie a.s, Na
Šefranici 1280/8,010 01 Žilina v sume
1 800 Eur bez DPH t. j. 2 160 Eur s DPH
- žiadosť ZUŠ v Heľpe o zaradenie
elokovaného pracoviska ZUŠ v Bacúchu do siete škôl a školských zariadení
- zmenu Rozpočtu obce Heľpa
na rok 2019 podľa ekonomickej aj
programovej štruktúry rozpočtovým

opatrením č. 1/2019
- člena Rady školy pri ZŠ v Heľpe –
poslanca Milana Málika
- doplnenie Komisie pre verejné obstarávanie do Štatútu obce
- Hodnotiacu správu obce Heľpa za
rok 2018
- zmluvu o dielo s dodávateľom Milan Skladaný, Potočná 385/20 Heľpa
IČO 43635865 na realizáciu diela rekonštrukcia budovy pošty v Heľpe
v sume 34 720,45 € s nasledovným
harmonogramom: dielo bude vykonané v celosti
- výber dodávateľa pre dielo Rekonštrukcia strechy – obecný úrad
- výber dodávateľa pre: Opravu šatní, Opravu WC zariadení v telocvični
základnej školy, Oprava ihriska pre
skok do diaľky, Ihrisko hod guľou
- výber dodávateľa pre dielo Rekonštrukcia interiéru obecného úradu (v
rozsahu elektroinštalácia a stavebné
úpravy )
NESCHVÁLILI
- žiadosť p. Andrey Brenkusovej, B.
Nemcovej 306, 97664 Bacúch o odkúpenie stavebného pozemku parcely č. 1889/59 v katastrálnom území
obce Heľpa, na výstavbu rodinného
domu
- žiadosť spoločnosti ORION TIP,
s.r.o., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad
o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke
Hotel Heľpa, Hlavná 65/35, 976 68
Heľpa
- žiadosť Miestneho odboru Matice
slovenskej – Heľpa v zastúpení Mária Mešťanová o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Heľpa v zmysle VZN
pre rok 2019 (nekompletná žiadosť)
- žiadosť Denného centra IMPULZ
n.o. IČO 45746800, Lúčky 105 o od-

pustenie platby za energie v sume
827,45 €
POTVRDILI
- Uznesenie 51/2019 zo dňa 18. 1.
2019, ktorého výkon v zmysle § 13
ods. 6 zákona o obecnom zriadení bol pozastavený starostom obce
Heľpa: Plán zasadnutí OZ v Heľpe
na rok 2019 v nasledujúcich termínoch: 18.1., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6.,
23.8., 4.10., 22.11., 13.12. o 18.oo hod.
a súčasne schvaľuje plán pracovných
stretnutí poslancov, ktoré sa konajú
spravidla 7 dní pred plánovaným zasadnutím OZ tiež o 18.oo hod.
ZRUŠILI
- Uznesenie č. 50/2019 - Podporu dopracovania interných smerníc
podľa uznesenia 178/2016 s možnosťou prijatia externého právneho poradcu za odplatu maximálne v sume
500 €. Právne poradenstvo v dĺžke
trvania a časovo sa rozdelí medzi
Obecný úrad Heľpa a Obecné zastupiteľstvo v Heľpe.
POVERILI
- členov finančnej komisie zrevidovať nájomné zmluvy obecných objektov
VZALI NA VEDOMIE
- Územnoplánovaciu informácia –
od spoločnosti CBA
- riešenie problému zákazu fajčenia
na schodoch ku kostolu a pred kostolom, znečisťovanie prostredia pred
kostolom a domom smútku
- informácie o možnosti vybudovania požiarnej nádrže za Tŕním
- informáciu komisie ŽP a poľnohospodárstva o riešení podnetu znečisťovania životného prostredia
- informáciu o riešení akcie – zriadenie autobusovej zastávky na znamenie na Rozkopanci
- informácie p. Lilka o opakovaných
dožiadaniach obyvateľov obce o nákupe EKG a pluhu
- informácie o poškodení budovy

zdravotného strediska – opadáva kamenné obloženie
- informácie o poškodenej ceste –
ul. Partizánska pri vjazde z ulice Farskej
- informácie o poškodzovaní majetku na Športovom štadióne a zabezpečenie smetných košov pri jednotlivých ihriskách
- informáciu o pripravovanej akcii –
Horehronci Hronu na jarné vyčistenie
rieky Hron
- informáciu starostu obce o zabezpečení lekára pre obyvateľov obce
Heľpa spoločnosťou Merci n.o. na
zdravotnom stredisku v Heľpe
- informáciu o ponuke realizovať
v letných mesiacoch II. ročník festivalu Horehronské Mecheche
- zmluvu o výpožičke EKG prístroja
a Kartotéky uzatvorenú so spoločnosťou Merci n.o. , Komenského 12,
075 01 Trebišov
- zmluvu o poskytovaní stravovania
pre klientov stacionára uzatvorenú
so spoločnosťou Remeli s.r.o., Hlavná
121, Heľpa
- rámcovú dohodu o dodaní tovarov a služieb s dodávateľom Obchod
s palivom BB s.r.o., Sládkovičova 37/A,
974 05 Banská Bystrica na dodávku
uhlia
- objednávku uzatvorenú s Ing.
arch. Monikou Tylkovou, Tretiny
121/2, Liptovský Mikuláš Ploštín na
vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia elektroinštalácie
v telocvični a rekonštrukcia interiéru
Obecného úradu v Heľpe
- objednávku uzatvorenú s Ing.
Martinom Kubandom, Hviezdoslavova 267/104, 976 68 Závadka nad
Hronom na zmenu projektu Rekonštrukcia strechy – Hasičská zbrojnica
- informáciu o podávaní projektov
na FPU
Spracovala: Mgr.art. Andrea Kirschová

KATOLÍCKA AKCIA 1949

8. júla si pripomenieme 70. výročie katolíckej akcie u nás
v Heľpe. Pred 70-timi rokmi sa vzbúrili občania Heľpy proti
príslušníkom ZNB a ŠtB, ktorí chceli odvliecť miestneho duchovného otca Michala Čaneckého. Práve tento duchovný
sa stal jedným z vybraných osobností, ktoré mali byť stíhané a odsúdené za tzv. protištátnu činnosť a podporu cudzej
mocnosti. Túto informáciu nechtiac prezradila manželka
príslušníka ZNB a správa sa veľmi rýchlo rozšírila medzi
obyvateľov. Do obce prišla trojčlenná skupina pracovníkov ONV v Brezne a rokovali na bývalom MNV. Počas rokovania sa námestie zaplnilo ľuďmi. Po ukončení rokovania
pracovníci ONV odchádzali na železničnú stanicu, pričom
ich obstúpili deti a občania a kričali na nich, že si kňaza
nedajú. Chlapci za odchádzajúcimi začali hádzať kamene.
Pri nasadaní do auta jeden pracovník ONV vystrelil z pištole proti prenasledovateľom, ktorí ho ale už neohrozovali.
Trafil troch chlapcov – Ondrej Kukuľa 16 ročný dostal guľku
do pľúc, 13 ročný Ján Mešťan bol postrelený do ľavej ruky a
tretí Ján Martinec bol postrelený do nohy.
Na výzvu duchovného otca Čaneckého sa občania rozišli
domov, kým ženy a deti išli do kostola.
Na druhý deň ráno bola obec obsadená vojskom a žandár-

mi. Začali predvádzať občanov na výsluch. Vyšetrovanie
bolo veľmi tvrdé a použité fyzické násilie mnohým poškodilo zdravie. Vypočúvali okolo sto osôb, stíhali 42 a odsúdených bolo 35 osôb na podmienečné i nepodmienečné
tresty. Pri výkone trestu prišiel Ján Hyriak v bani Handlová
o nohu, tí čo boli v Jáchymove si to odniesli s poškodeným
zdravím. Podmienečné tresty boli udelené len ženám,
z ktorých jedna bola tehotná.
Katolícka akcia a najmä následné politické perzekúcie
proti obyvateľom Heľpy mali za následok, že Heľpa bola
zaradená medzi „politicky nespoľahlivé obce“, ktoré nemali
rovnoprávne postavenie s inými. Jednou z najväčších foriem diskriminácie bolo odmietanie žiakov pri uchádzaní
sa o štúdium na stredných a vysokých školách, čím zaostávala vzdelanostná úroveň obce. Po rokoch 1968 a 1989 boli
odsúdení rehabilitovaní a hmotne odškodnení. Táto akcia
však natrvalo zanechala u občanov pocit nespravodlivosti
a krivdy.
Pri 45. výročí tejto akcie bola v Heľpe za účasti zástupcov
ÚV Konfederácie politických väzňov Slovenska osadená na
kostole pamätná tabuľa venovaná obetiam.
/informácie čerpané z Monografie obce Heľpa/
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Zo 4. zasadnutia OZ v Heľpe 10. mája 2019
V zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom
znení pre volebné obdobie 2018 – 2022 v úvode zasadnutia nastúpila za poslankyňu Obecného
zastupiteľstva obce Heľpa vo volebnom období 2018 – 2022 náhradníčka p. Mgr. Veronika Fiľová,
bytom Heľpa, Plickova 926/20.
Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov, starosta obce Peter Hyriak a pracovníci obecného úradu.
Poslanci OZ
SCHVÁLILI
- žiadosť žiadateľa: Slovenské hudobné fórum,
OZ, Bystrická 20 902 01 Pezinok, IČO: 42293332
o usporiadanie kultúrneho podujatia Horehronské
Mecheche 2019, miesto konania podujatia: Amfiteáter Heľpa a areál ZŠ v dňoch: 16. – 18. 08. 2019
s nasledovným upozornením:
Prírodný amfiteáter – od 12.oo hod. do 02.oo hod.
Areál ZŠ – od 12.oo hod. do 22.oo hod.
Nájomné začína výškou 600 € podľa predloženej
tabuľky.
Porušenie upozornenia je dôvod na okamžité
ukončenie verejného podujatia.
- odloženie prerokovania žiadosti firmy MAJK
s.r.o. Heľpa do predloženia vypracovanej štúdie
chodníka /cyklotrasy/ na zasadnutie obecného
zastupiteľstva
- žiadosť p. Silvie Krajčiovej bytom Heľpa, Čaneckého 771/24 na položenie zámkovej dlažby pred rodinným domom na príjazdovej ceste až k miestnej
komunikácii na vlastné náklady
- žiadosť Doxxbet, s.r.o. Kálov 356, Žilina IČO:
46831878, o umiestnenie stávkovej hry /stávkovej kancelárie na prevádzke Anna Pribylinová –
U Šmajtáka, Furtačka 430/24, Heľpa, v zmysle § 4
odst. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách v prevádzke
- odloženie prerokovania žiadosti o výmenu
vchodových dverí žiadateľky Lekáreň Kamilka,
Heľpa s.r.o., Kpt. Nálepku 152, 976 69 Pohorelá prevádzka: Krížna 812, 976 68 Heľpa do najbližšieho
zasadnutia obecného zastupiteľstva
- žiadosť o prenájom športového štadióna v Heľpe pre žiadateľa: Slovenský hydrometeorologický
ústav, Jeséniova 17, P.O.Box 15 Bratislava 37
- odloženie prerokovania žiadosti p. Janky Ďuricovej Čaneckého 765/28, 976 68 Heľpa o odkúpenie pozemku - parcela CKN 1889/62, do najbližšieho zasadnutia – po stretnutí členov stavebnej
komisie, žiadateľky a starostu obce
- žiadosť p. Denisy Antalovej bytom Alexyho
693/1, Heľpa o pridelenie nájomného bytu č. 3 na
Alexyho 693/1 Heľpa s nasledovnými podmienkami:
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú
t.j. 31.12.2019
Výška nájomného za užívaný priestor bytu v rozmere celkovej úžitkovej plochy 37,32 m2 bude 462
Eur ročne t.j. 38,50 Eur mesačne
- program odpadového hospodárstva obce Heľpa na roky 2016 – 2020
- Zmluvu o poskytnutí služby mobilného výkupu
Papiera a lepenky kat.č. odpadu: 20 01 01 a Jedlých
olejov a tukov kat.č. odpadu: 20 01 25, so spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. so sídlom Košická
cesta 344, Rimavská Sobota, IČO: 36021211
- výšku poplatkov za užívanie verejného
priestranstva počas DFF Kolovrátok v roku 2019
nasledovne:
poplatky za 2 dni na úrovni poplatkov v r. 2018,
poplatky je možné uhradiť výlučne na účet a pokladne OcÚ v Heľpe
- výšku poplatkov za užívanie verejného
priestranstva počas HDSaT v roku 2019 nasledovne:
Stánok s alkoholom 200 €

Stánok s občerstvením 150 €
Stánok s rozličným tovarom 100 €
Stánok s remeselnými a ľudovoumeleckými výrobkami a predmetmi zdarma
Poplatky spojené s prenájmom stánku /el.energia,
voda počas trvania akcie 50 €
Poplatky je možné uhradiť na účet resp. do pokladne OcÚ v Heľpe jednorazovo a výhradne na celé
podujatie.
- členov krízového štábu Rudolfa Mešťana a Mariána Martinca
- Požiarny poriadok obce Heľpa
- Dodatok č. 1 k Štatútu obce Heľpa
- a) predloženie žiadosti v rámci výzvy číslo II KMV
2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pre projekt Rozšírenie kamerového systému v obci Heľpa realizovaný obcou Heľpa v celkovej sume 44 738,40 Eur
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo
výške najmenej 5 % t.j. po prepočte 2 236,92 Eur
- zapojenie obce do komasácie pozemkov v katastri obce Heľpa
- Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby uzatvorený s poskytovateľom Veriton, s.r.o., Hraničná
24/A, 821 05 Bratislava IČO: 47 883 979
- zmluvu o dielo uzatvorenú so zhotoviteľom Milan Majer – STAVMONT, Partizánska 9, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 10966617.
- žiadosť žiadateľa: Mgr. Marek Ondrášik, Akvizičný manažér, CBA Slovakia a.s. o zmenu územného
plánu Obce Heľpa
- zmenu Rozpočtu obce Heľpa na rok 2019 podľa
ekonomickej aj programovej štruktúry rozpočtovým opatrením č. 2/2019
- vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na odčlenenie a zámenu pozemkov

pod stavbou Chodník – Hlavná ulica, Heľpa
- realizáciu opravy elektroinštalácie v objekte
školskej telocvične
- rozdelenie poslaneckých obvodov v obci Heľpa – Mgr. Veronika Fiľová: Jánošíkova, Murgašova,
Plickova, Pri štadióne, Studničná, Alexyho
- Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
NESCHVÁLILI
- zmluvu o spolupráci uzatvorenú s účastníkom
Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 36352802
ZVOLILI
- za predsedníčku Komisie školstva, vzdelávania
a kultúry Mgr. art. Andreu Kirschovú
- za predsedníčku Komisie sociálnej Mgr. Veroniku Fiľovú
- za členku Komisie verejného záujmu Mgr. Veroniku Fiľovú
- za členku Rady školy pri ZŠ v Heľpe Mgr. art. Andreu Kirschovú
ZRUŠILI
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 – Požiarny poriadok obce Heľpa
VZALI NA VEDOMIE
- informácie o spôsobe vybudovania spomaľovačov na miestnych komunikáciách
- informácie o realizácii bezodpadového festivalu
HDSaT
- vzdanie sa funkcie predsedníčky komisie sociálnej – Mgr. art. Andrey Kirschovej
- správy zo zasadnutí komisií
- informáciu o poškodených schodoch budovy
pošty – zo zadnej strany
- informáciu o realizácii stavebných prác na budove pošty a materskej školy
- informáciu o získaní finančných prostriedkov na
verejnú kanalizáciu
- správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení
- správu hlavnej kontrolórky o kontrole
- informáciu o podporenom projekte z MŠVVaŠ
SR – Komunita III
- informáciu o úpravách v cintoríne – stojiská na
zberné nádoby, zámková dlažba, oporný múr
- informáciu o oprave hľadiska v prírodnom amfiteátri
- informáciu o pripravenej publikácii o Heľpe
- informáciu o čistení chotára obce
Spracovala: Mgr.art. Andrea Kirschová

Spomaľovače v Heľpe – bude lepšie s nimi alebo bez nich?
Umelá prekážka na cestách – spomaľovač, je dopravné zariadenie, ktorého úlohou je znížiť rýchlosť
vozidla najmä na miestach, kde je vyšší výskyt detí či na miestach, kde vodiči zvyčajne nerešpektujú
povolenú rýchlosť. Retardéry, ako sa im zvykne ľudovo hovoriť, sa zvyčajne osádzajú na žiadosť obyvateľov danej lokality či ulice. V poslednom období sa hromadia žiadosti aj od našich občanov, ktorí sa
obracajú so žiadosťou na poslancov OZ v Heľpe.
Keďže osádzanie spomaľovačov je veľmi problematická a často diskutovaná téma, je potrebné sa touto témou zaoberať verejne a venovať jej patričnú pozornosť. Obraciam sa preto na Vás občanov, ktorí
máte pocit, že je potrebné osadenie spomaľovača na Vašej ulici, prosím kontaktujte svojho poslanca,
prípadne oslovte priamo mňa so žiadosťou. Najlepšie je, keď žiadajú viacerí, ktorí v danej lokalite bývajú. Následne žiadosti prehodnotíme v Komisii verejného poriadku a odôvodnené žiadosti dáme posúdiť
dopravnému inžinierovi z príslušného dopravného inšpektorátu. Ak žiadosť odsúhlasí, dá sa vypracovať dopravný projekt. Projekt sa dáva opäť na schválenie dopravnému inžinierovi. Po jeho odsúhlasení
môže dôjsť k samotnému umiestneniu. Doposiaľ evidujeme jednu písomnú žiadosť občanov na ulici
Jánošíkovej pri športovom areáli a ďalšie na ulici Čaneckého, na námestí, či na ulici Školskej.
Spomaľovače, napriek tomu, že plnia svoj účel, začnú mnohým obyvateľom časom prekážať. Dôvodom
je hluk, ktorý spôsobujú keď musia vodiči brzdiť, či samotným prechádzaním cez zariadenie. Majú teda
aj nevýhody a tak si žiadosť o ich umiestnenie treba dobre premyslieť. Spomaľovač zvyčajne nie je problém osadiť, no horšie je to už s jeho odstránením.
Prosím venujte tejto téme dostatočnú pozornosť a neváhajte sa obrátiť s otázkami či žiadosťami priamo na mňa, svojho poslanca, resp. OcÚ v Heľpe.
Milan Málik
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Z činnosti ZUŠ v Heľpe
Základnej umeleckej škole v Heľpe sa aj v druhom polroku školského roka úspešne darí zapájať do súťaží
s regionálnym, celoslovenským, či medzinárodným
obsadením v hudobnom aj výtvarnom odbore a teší
sa z úspechov svojich žiakov. Výtvarný odbor sa úspešne zapojil do súťaží Bohúňova paleta, Maľovaná ZUŠka, O Bomburovu šabľu a výtvarné práce z medzinárodnej súťaže v Lidiciach boli ocenené čestným uznaním. Klaviristi z triedy pani učiteľky Babeľovej získali
ocenenie v bronzovom pásme na celoslovenskej súťažnej prehliadke v Ružomberku a strieborné a bronzové pásmo na celoslovenskej súťaži v Bojniciach.
Detský spevácky zbor Felix bol hosťom na organovom
koncerte v Brezne, bol súčasťou dirigentského diplo-

Autor: Samuel Šuľko

mového koncertu Mgr. art. Andrey Kirschovej, v apríli
sa umiestnil v zlatom pásme na súťaži Mládež spieva
v Banskej Bystrici s postupom na celoslovenský festival
do Prievidze. Tu strávil krásne tri dni, spieval s orchestrom po boku Bratislavského chlapčenského zboru
a za jednu z interpretovaných skladieb získal špeciálne

ocenenie spolu s finančnou odmenou. Súčasne ZUŠ
organizovala verejný koncert Filmovej a populárnej
hudby, 12. mája sme sa zúčastnili osláv dňa matiek
v Bacúchu, 25. mája DSZ Felix a ľudová hudba ZUŠ
vystúpila na detskom folklórnom festivale Kolovrátok.
9. júna všetkých pozývame na celoškolský záverečný
koncert vo farskej záhrade a záujemcov o štúdium pozývame na prijímacie talentové skúšky v dňoch 3. – 7.
júna. Tešíme sa na stretnutie!

Jarné čistenie chotára obce Heľpa

V sobotu 27.4. prebehlo už druhé jarné čistenie chotára obce Heľpa, kde sme vyzbierali 75
vriec odpadu. Chcem sa poďakovať obci Heľpa, dobrovoľným hasičom a hlavne ochotným občanom obce ktorým záleží na našej prírode.
Miroslav Lilko poslanec OZ v Heľpe

Úspechy našich mladých folkloristov

Úspech našich škôlkárov

Horehronská valaška
Naši malí heľpianski folkloristi sa zúčastnili súťaže Horehronská valaška na Telgárte. V silnej konkurencii sme obsadili nasledujúce miesta: v mladšej kategórii obsadili dievčatá 3 miesto. V staršej kategórii
Peťko Felej v sólo speve obsadil 1. miesto a postupuje na Hronseckú lipovú ratolesť. Chlapci získali 2.
miesto a dievčenská spevácka skupina 3. miesto. Všetkým účinkujúcim veľmi pekne ďakujeme, lebo
podali naozaj vynikajúce spevácke výkony.
...
Peťko Felej sa na súťaži Hronsecká lipová ratolesť umiestnil na 3. mieste.
...
Dievčenská spevácka skupina Heľpan
V súťaži Hudobného folklóru okresov Brezno a Banská Bystrica sa naša mladá dievčenská spevácka
skupina umiestnila v zlatom pásme.

Na prehliadke záujmovej činnosti detí predškolského veku Detské
Chalupkovo
Brezno,
deti z Materskej školy Heľpa, získali cenu
OMEP-u (Medzinárodná
organizácia predškolskej výchovy). Deťom
blahoželáme a pani
učiteľkám prajeme veľa nových nápadov.
Ďakujeme za skvelé umiestnenie.

Odpady naše každodenné
Už od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela
zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny
nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá.
Zároveň v tomto čase nadobudol účinnosť aj zá-

kon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý
priniesol nové pravidlá pre výpočet poplatkov za
uloženie odpadov, ktorých účelom je znevýhodnenie skládkovania odpadov, ktoré je posledné v

hierarchii odpadového hospodárstva. Predmetom
zákona je najmä vymedzenie poplatkovej povinnosti a stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko.
Motivácia na triedenie odpadu je daná tým, že pri
uložení zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov sa príslušná sadzba určí na základe úrovne vytriedenia
komunálnych odpadov. Čím je nižšia úroveň vytriedenia, tým je vyššia sadzba za uloženie odpadov na skládku. V praxi by to malo pre obyvateľov
znamenať, že ak budú riadne triediť odpad, mali
by ich poplatky za komunálny odpad byť nižšie,
ako keby netriedili. Všeobecne je však potrebné do
budúcna vychádzať z predpokladu, že poplatky za
komunálny odpad sa pre občanov budú zvyšovať.
Preto sa snažme odpad čo najviac triediť, tak aby
sme v budúcnosti nemuseli platiť viac. Pomôžeme
tým sebe a hlavne našej prírode.
Porovnanie ceny za zber komunálne odpadu v
okolitých obciach:
Pohorelá 12.775 € za obyvateľa ročne
Závadka nad Hronom 13€ za obyvateľa ročne
Polomka 20€ za obyvateľa ročne
Heľpa 5€ za kukanádobu. Po prepočítaní to bolo v
roku 2018 7,43€ za obyvateľa ročne.
Zdroj údajov: VZN horeuvedených obcí.
Miroslav Lilko poslanec OZ v Heľpe
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Cesty za históriou, pamiatkami a krásou
Náš Klub 3xP aktívne pracuje už šiesty rok. Za túto dobu sme prešli mnoho kilometrov za zdravím a pohybom v prírode, prezreli sme si množstvo nádherných
historických pamiatok na našom Slovensku.
Aj v tomto roku pokračujeme v týchto aktivitách. Z historických lokalít to bol
kaštieľ Benických v Dolnej Mičinej, tu sme si pozreli aj jedinečné Mičinské travertíny. Nasledoval gotický kostolík sv. Martina v Čeríne, kde sme obdivovali
nádherné fresky a vypočuli si jedinečný výklad p. farára Mesíka. Ďalšia cesta za
históriou nás viedla do Spišskej Novej Vsi. Navštívili sme zaujímavý Provinčný
dom, vyliezli na kostolnú vežu vysokú 87 m, prešli sme sa najdlhším šošovkovitým námestím svojho druhu v Európe, obdivovali morový stĺp, radnicu aj miesto
prianí. Do tretice sme boli na autobusovom výlete v Bojniciach. Navštívili sme
najkrajší zámok na Slovensku, kde sme si pozreli tradičné expozície, ale aj bojnický oltár s jeho zaujímavou históriou aj s Turínskym plátnom v zámockej kaplnke.
Pridali sme prehliadku najstaršej slovenskej zoologickej záhrady, stretli sme sa
s exotickou faunou zastúpenou slonmi, levmi, unikátnymi papagájmi, klokanmi, plameniakmi..., ale aj slovenskými medveďmi. Tento výlet sme uskutočnili aj
s finančným príspevkom z nášho obecného úradu.
Každá naša cesta do histórie obohatená o pamiatky je pre nás potešením pre oči,
pohladením srdca a obohatením o nové poznanie.
Mária Fedorová

Z našich malých škôlkarov
vyrastajú hviezdy

Už od útleho veku vedú učiteľky MŠ v Heľpe naše
deti k športovej činnosti. Každý rok sa zapájajú do
súťaží športovej olympiády pre MŠ a nebolo tomu
inak ani na 22. ročníku Okresnej športovej olympiády MŠ. Okrem toho, že sa zapojili do všetkých
súťažných disciplín, v silnej konkurencii takmer 26
materských škôl získali 1. miesto v zdravotníckej
príprave. Sme radi, že deti získavajú cenné vedomosti v tejto oblasti a už teraz sa môžeme tešiť
na to, že Heľpa v budúcnosti nebude mať núdzu
o mladých lekárov, zdravotnícky personál a členov Červeného kríža.
(mk)

Nechceme byť iba múdri, ale aj zdraví
Pod týmto názvom podporila Nadácia pre deti
Slovenska z grantového programu Športujem rád
a bezpečne projekt pre deti našej Základnej školy
v Heľpe. Zámerom projektu bolo vytvoriť v škole
priestor pre aktívny a bezpečný pohyb pre všetky
deti. Pedagógom sa za pomoci finančných prostriedkov z nadácie podarilo vytvoriť z našej školy vedomostnú ustanovizeň s kopou športových
a pohybových aktivít.
(mk)

pre Folklórny súbor Heľpan a DFS Heľpančok sa
neminuli účinku a boli obidva podporené pre FS
Heľpan sumou 8000 € a DFS Heľpančok sumou
6000€. Finančné prostriedky sú určené na doplnenie materiálno-technickej základne súborov,
cestovné náklady, organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
(mk)

Vynovenie priestorov v Obecnej knižnici
Knižnica získa nové zariadenie vďaka projektu,
ktorý bol podporený z Fondu na podporu umeMimoriadna výzva Fondu na podporu umenia nia. 2000€ je určené na nový nábytok, ktorý zútulObec Heľpa a Dedinská únia heľpianskych ak- ní priestory knižnice a kde budú môcť obyvatelia
tivistov o.z. sa zapojili do mimoriadnej výzvy stráviť príjemné chvíle pri knihe.
z Fondu na podporu umenia. Podané projekty
(mk)
Sezóna našich futbalistov sa prehupla do svojej druhej
časti a vypadá to, že tento ročník bude ešte veľmi zaujímavý. V aktuálnom ročníku 2. triedy sú stále najväčšími
favoritmi na postup futbalové mužstvo z Beňuša a práve aj naši chlapci, ktorí reprezentujú ŠK Heľpa. Doterajší
priebeh súťaže bol veľmi zaujímavý a plný kolísavých výkonov našich chlapcov. Kým na jednej strane odohrali
aj skvelé zápasy, kde veľmi potešili oko nejedného diváka, tak prišli aj výkony, kde úplne vyhoreli a tak svojho
favorita z Beňuša dostali do veľkej výhody. Mužský káder je veľmi mladý, dynamický, kde ale značne chýbajú
skúsenosti. Chlapci ale robia všetko preto aby si získali priazeň divákov a aby sa im už konečne podarilo vybojovať zaslúžený postup do 1. triedy. Do konca súťaže ostávajú ešte 2 zápasy a šanca postúpiť je už len viac-menej
teoretická. Naši futbalisti sa ale nevzdávajú a budú hrať až do úplného konca.
Mužstvo U-19 dorastencov sa aktuálne nachádza na poslednej priečke v 4. lige dorasteneckej súťaže. Pri týchto
chlapcoch to chce ale obrovskú dávku trpezlivosti, pretože drvivá väčšina kádra má len 15,16 rokov. Je to niekedy veľmi ťažké ich postaviť bez strachu proti 19- ročným súperom. S mužstvom sa pracuje poctivo a dôsledne. Je
vidieť obrovský progres v určitých prvkoch hry a my veríme, že aj výsledky sa časom dostavia. Cieľom do konca
súťaže bude odlepiť za zo dna tabuľky.
Milan Jankov

Nádej umiera posledná

Slovenský futbalový zväz pripravil podporu pre výstavby a rekonštrukcie futbalovej
infraštruktúry, vo futbalových kluboch so
zameraním sa na futbalovú infraštruktúru,
ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.
Náš futbalový oddiel pri ŠK Heľpa sa zapojil
do projektu a získal finančné prostriedky na
celkovú obnovu a úpravu hracej futbalovej
plochy.
Už v týchto dňoch sa začínajú realizovať práce, ktoré po finalizácii prispejú k skvalitneniu
poskytovania športových možností a služieb
pre mladých športovcov, ale aj pre obyvateľov našej obce.
(mm)
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