ROČENKA
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH
PODUJATÍ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2018

Vážení spoluobčania
Začiatkom novembra 2018 sa v Slovenskej republike konali komunálne voľby a preto mi dovoľte vysloviť úprimné poďakovanie všetkým obyvateľom obce Heľpa zato, že sa zúčastnili komunálnych volieb a svojim hlasom rozhodli o zložení vedenia našej obce vo volebnom období
2018-2022. Zároveň mi dovoľte poďakovať aj kandidátom, ktorí v týchto voľbách neuspeli za ich
odvahu podieľať sa na správe vecí verejných čo je v súčasnosti veľmi náročná úloha. Volebný výsledok, teda rozhodnutie občanov obce prijímam s Veľkou pokorou, zodpovednosťou a rešpektom a predpokladám, že tak isto rozhodnutie vnímajú aj poslanci nového obecného zastupiteľstva ktorí sú taktiež volení. Rozvoj našej krásnej Heľpy nie je len povinnosťou a zodpovednosťou
starostu, ale všetkých poslancov obce, ktorí v procese riadenia obce držia v rukách pomyselný
„PIN“- kód od verejných financií a tým rozhodujú čo sa v obci rozvíjať bude, a čo sa na druhej
strane rozvíjať nebude. Vždy sa snažme, aby sme spoločne zabezpečili vyvážené rozdeľovanie
verejných zdrojov pre celú komunitu obce, ktorú ja vnímam ako veľkú rodinu. Určite mi väčšina z
Vás dá za pravdu, že je to nevyhnutné pre zabezpečenie spokojného života všetkých obyvateľov
v našej obci. Stojíme na začiatku, ale intenzívna príprava minulých rokov nám dáva dobrý základ,
aby sme nezačínali od nuly.
Vo voľbách ste vyjadrili svoju vôľu a dali dôveru kandidátom, ktorí budú nasledovné volebné obdobie dbať na rozvoj našej krásnej dediny.
Zástupkyňa starostu obce Mgr. Andrea Oravkinová
Poslanci Obecného zastupiteľstva Mgr. Milan Bošeľa, Mgr.art Andrea Kirschová, Ing. Michal Košťál, Jozef Kukuľa, Mikuláš Kukuľa †, Miroslav Lilko, Milan Málik, Rudolf Mešťan.
Zhodnotenie roku 2018 z pohľadu rozvoja obce a investícií
Ciele stanovené na rok 2018 boli veľmi náročné, hlavne z administratívneho hľadiska, ktoré vždy
tvorí dôležitú časť realizácie a zároveň vyžaduje veľmi dôslednú prípravu, aby stavby boli zrealizované včas a kvalitne. Každá aktivita realizovaná obcou musí prejsť náročným procesom. Na
začiatku je vízia a následne projektová dokumentácia, na ktorú musíme zabezpečiť (podľa zákona o verejnom obstarávaní) odborne spôsobilého projektanta. Ďalší krok je proces územného a
stavebného konania, na konci ktorého je vydané stavebné povolenie. Po upresnení návrhu, vízie
a doručení výkazu výmeru predpokladaných nákladov stavby začne komisia verejného obstarávania v zložení dvaja poslanci a jedna pracovníčka obecného úradu, pracovať na príprave podkladov pre spustenie verejného obstarávania prác, tovarov a služieb. Výsledkom práce komisie je
návrh podmienok zmluvy o ktorej v závere vždy hlasujú poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí
majú v procese rozhodovaciu právomoc. Tieto postupy prebiehajú od môjho nástupu do funkcie ku každej jednej zákazke, ktorú obec zabezpečuje dodávateľsky, t.j. externou spoločnosťou.
Okrem týchto procesných záležitosti pracujeme aj na hľadaní zdrojov financovania, bez ktorých
by nebolo možné postaviť žiadnu stavbu, zrealizovať žiadne podujatie a zabezpečiť žiadnu službu poskytovanú obcou. Intenzívnou prácou, ktorú priamo nevidno sa nám podarilo na výstavbu
v obci od začiatku roka zabezpečiť externé nenávratné financie v celkovej výške 174 000 eur.
Efektívnym nakladaním s verejnými financiami z prebytku minulých rokov nám umožnilo zapojiť
do kapitálových výdavkov aj usporené financie z prebytkov vo výške 188 000 eur. Na kultúru v
obci sa nám od začiatku roka k dnešnému dňu vďaka získaniu grantov podarilo doplniť nenávratné finančné zdroje vo výške 15800 eur. Tieto peniaze sú účelovo viazané na splnenie podmienok projektových zámerov. A čo môžeme pre obec urobiť, aby sme na rozvoj obce mohli použiť
viac financií? Veľkú rezervu vidím v kvalitatívnom zhodnocovaní triedeného odpadu, čiže lepšie
triedenie. Napriek tomu, že obec Heľpa je v rámci Horehronia v štatistikách lídrom v množstve
vyseparovaných zložiek odpadu, obec každoročne zo svojho rozpočtu za komunálny odpad dopláca 23 000 eur. Cesta ako usporiť verejné financie, je efektívnejšie triedenie to znamená sklo,

plasty, tetrapaky (obaly od mlieka a džúsov) a kovy, ktoré sú odvážané zadarmo, vhadzovať do
pripravených kontajnerov. Tie obec vyprázdňuje dvakrát do týždňa. Tu je potrebné uviesť, že do
týchto kontajnerov nepatrí komunálny odpad a ak ho tam hodíte porušujete VZN o odpadoch.
Zbytočne navyšujete náklady, ktoré musí obec za nespratníkov uhradiť. Určite budete súhlasiť,
že 23 000 eur nie je malá čiastka, a mohli by sme ju ročne investovať napríklad do opravy komunikácií. Od začiatku roku sa nám podarilo zrealizovať opravu schodiska pri Dome smútku s
nákladom 3 800 eur. Nákupom novej gastro-technológie za 2 600 eur do školskej jedálne sme
ukončili proces celkovej rekonštrukcie kuchyne, na ktorej pracujeme podľa finančných možností
už druhý rok. Čiastočne sa nám podarilo zrekonštruovať lavičky na amfiteátri a v rekonštrukcii
plánujeme pokračovať. Viacerí ste určite zaznamenali stavebný ruch pri rekonštrukcii hasičskej
zbrojnice. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice bola rozpočtovým projektantom stanovená na
sumu 86 400 eur. Po verejnom obstarávaní sa nám náklady podarilo znížiť a zazmluvniť na sumu
76 400 eur. Z tejto sumy sa nám z Ministerstva vnútra podarilo získať finančné prostriedky vo
výške 30 000 eur a v súčasnosti sme sa zapojili do výzvy, v ktorej sme od ministerstva žiadali ďalších 30 000 eur. Skrášľovaniu verejných priestranstiev obec venujeme veľkú pozornosť.
Zrealizovali sme kvetinové záhony pri autobusovej zastávke Coop Jednota, pri Cyklošporte, na
námestí, ako aj pri schodišti oproti starej fary pri Obecnom úrade. Pre našich najmenších sme v
Materskej škole vybudovali detské ihrisko v hodnote 3 600 eur. Vysoká aktivita zapájania sa obce
do výziev prináša úspechy aj v tomto roku. Okrem spomenutých finančných prostriedkov sme od
Ministerstva vnútra získali protipovodňový vozík, ktorý bude pomocníkom pre našich hasičov. Vo
vyhodnocovacom procese je aj žiadosť na zmenu palivovej základne v materskej škole taktiež
z prostriedkov EU na ktorú máme vybavené stavebné povolenie. Čo ďalej pripravujeme? V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa chodníka na ul. Hlavná. Postavený bude
od ulice Mlynská, až po ulicu Burkovaná a v časti pri železničnej stanici, kde bude vybudovaný aj
nový osvetlený priechod pre chodcov a chodník bude pokračovať k železničnej stanici. Ďalej sa
pripravuje asfaltovanie cesty na ulici Partizánska od mosta za Daniša, až po most na Jarmočisku popred rodinné domy. Asfaltovanie pripravujeme aj na križovatke ulíc Mlynská a Hlavná, ako
aj opravy drobných výtlkov miestnych komunikácií po obci. Obec bola úspešná v europrojekte
„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“, ktorým plánujeme po preverení verejného
obstarávania riadiacim orgánom zrekonštruovať obecný úrad začať by sme chceli v jesenných
mesiacoch. Projekčne náklady vo výške 134 000 eur, sa pokúsime znížiť verejným obstarávaním.
Taktiež prebieha projekčná príprava na vybudovanie automatickej tlakovej stanice, ktorá bude
zabezpečovať zvýšenie tlaku vodovodu v časti na Vyšnom konci ul. Partizánska od mosta na Jarmočisku, až po posledné rodinné domy smerom na Priehybu. Momentálne ďalej riešime administratívne povolenia pre prevádzku Denného stacionára, ktorý je v našej obci v obľube hlavne u
starších obyvateľov. Tieto služby od 1.1. 2019 plánujeme zabezpečiť Obcou Heľpa, a tým chceme
udržať pracovné príležitosti, ktoré sú vytvorené v zariadení a taktiež, aby obyvatelia nepocítili
zmenu zabezpečenia služby po zmene zákona. V septembri sme sa zapojili do výzvy na dobudovanie kanalizácie, na ktorú už máme platné stavebné povolenie. Ďalšia výzva, do ktorej sa plánujeme zapojiť, je celková rekonštrukcia Denného stacionára (fasáda, okná, kúrenie, zateplenie,
strecha atď.) s predpokladaným nákladom 300 000 eur. Pri úspešnom projekte by obec zaplatila
z tejto čiastky iba 5% spoluúčasť. Úspešná spolupráca s vedením športového klubu nám pomohla administratívne kolaudáciou ukončiť ľadovú plochu na štadióne, ktorá už môže oficiálne plniť
svoj účel aj v letných mesiacoch na korčuľovanie na kolieskových korčuliach, hranie floorbalu,
resp. ďalšie letné športy. Jasné stanovenie cieľov, ktoré sú plánované, ako aj jasný spôsob ich
naplnenia je cesta, ako ich dosiahnuť.
Peter Hyriak, starosta obce Heľpa

Január
Privítanie Nového roka sa konalo na športovom štadióne Heľpa. Podujatie zorganizoval
Milan Málik, za pomoci členov Športového
klubu v Heľpe. Množstvo zábavných aktivít
a hlavne ohňostroj prilákalo na štadión takmer
400 účastníkov. Aj tento rok bolo zmyslom
tejto akcie pomáhať. V dobrovoľnej zbierke
sa vyzbieralo 1515 €, ktoré boli venované Katke Bošeľovej na pomoc pre riešenie jej zdravotných problémov. Podujatie podporili: MMJ
Invest, Sport bar, Peter Mlynárik, Maťo Vlček
a anonymný darca.
73. výročie oslobodenia našej obce
Spoločným stretnutím, pietnou spomienkou
a položením kytice kvetov k pamätníku pad-

lých hrdinov v I. a II. sv. vojne sme si pripomenuli 73. výročie oslobodenia našej obce spod
fašistickej nadvlády.
Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
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 ná-

zory 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 okal
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 kultúrneho srdca Horehronia. Vyzdvihli sme
silné stránky obce a poukázali sme na nedostatky týkajúce sa života mladých ľudí
v obciach. Zo školenia sme si odniesli veľa
nových inšpirácii, rád a cenných kontaktov. Momentálne s veľkým entuziazmom
pracujeme na založení mládežníckeho
parlamentu.
/Viktória Klimková, Daniela Hrabovská/
Na poli kultúry
28. januára sa naši mladí muzikanti pod
vedením Márie Baťkovej zúčastnili na podujatí
v susednom Poľsku - Vyšných Lapšoch, kde
spoločne s poľskými folklórnymi súbormi spríjemnili zimnú nedeľu pre návštevníkov. Medzi
folklóristami sa vytvorilo priateľstvo, ktoré
umožní mladým ľuďom spoločne sa stretávať
a vytvárať projekty.
Na poli športu
Slovenský pohár – Krnačkových pretekov
Obec Heľpa v spolupráci so Športovým klubom v Heľpe a jeho Turistickým oddielom
usporiadali 11. ročník Slovenského pohára
krňačkových pretekov 17. februára. Od začiat-

ku 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 vede-

ním 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.

Február
Fašiangy v Heľpe
Tohto roku veľmi skoro a trochu inak ako po
roky minulé. Boli zaujímavé? To môžu povedať

tí, ktorí sa tejto veselej soboty 10. februára zúčastnili. Obohatené súborom 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
postarané aj najmenší a najmladší návštevníci. Členovia mládežníckeho parlamentu im vyplnili čas športovými aktivitami a úspechy boli aj odmenené. Vďaka
našim sponzorom a reklamným partnerom boli tieto fašiangy veselšie a bohatšie
a o to sa postarali tradične naše kuchárky zo
školskej jedálne 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.
3. ročník – Winter Classic
Karty pre organizáciu tohto podujatia zamiešalo počasie. Organizátori ale dôkladne
sledovali predpovede počasia a presne vy-

typovali čas, ktorý bol vhodný na realizáciu
súťaže. Turnaja sa zúčastnili – susedia 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 , ktorí mohli vidieť vynikajúce výkony
hráčov. Obrovské ďakujem organizátori vyslovujú aj chalanom, ktorí sa každoročne starajú
o skvelú ľadovú plochu. Za organizačný výbor
ďakujeme 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/

Apríl
Horehronská valaška
55. ročník súťaže detských interpretov Horehronská valaška sa stal výnimočným pre našich malých umelcov. Práve na tomto ročníku
získali putovnú valašku po troch rokov víťazstva do svojho vlastníctva.
Súťaže sa zúčastnilo takmer 50 mladých spevákov a hudobníkov a reprezentovali Základnú školu a DFS Heľpančok. V každej súťažnej
disciplíne sa naši umiestnili a získali body pre
svoj tím. Medzi najmladšími spevákmi exelo-

vala Veronika Sabolová, ktorá získala 1. miesto
a postúpila na Hronseckú lipovú ratolesť,
Peťko Felej, ktorý získal 2. miesto. V speváckych skupinách sme mali zastúpenie skupiny
chlapcov pod vedením Peťka Feleja a ktorí získali krásne 2. miesto. No a naši chlopi z Heľpy
už majú prvých nasledovníkov. Skupina dievčat sa nám začína profilovať a v budúcom ročníku určite získajú ocenenie. Duo spev v podaní Peťka Feleja a Vratka Skladaného získali 3.
miesto.
V 2. kategórii sme už pozbierali všetky 1. a 2.
miesta. Sárinka Varšová – 1. miesto s postupom na krajskú súťaž, Peťka Babeľová zasa na
Hronseckú lipovú ratolesť. Duo spev – Laura
Lopéz a Terezka Gergeľová – 2. miesto, Sárinka Varšová a Dominika Klimková 1. miesto
s postupom na krajskú súťažnú prehliadku.
Spevácke skupiny – pod vedením Terezky
Oravkinovej – 2. miesto a pod vedením Dominiky Klimkovej – 1. miesto s postupom na krajskú súťažnú prehliadku. Ľudová hudba ZUŠ
pod vedením Mgr. Art. Ihora Vlakha – 1. miesto
s postupom na krajskú súťažnú prehliadku.

Krajská súťažná prehliadka detských
interpretov Kokava nad Rimavicou
A naše krásne detské hlásky opäť po 4 rokoch
postúpili na celoštátnu súťaž detského hudobného folklóru do Habovky. Radosti a výskania v plnej sále keď dievčenská spevácka
skupina zostala ako posledná pri vyhlasovaní
a preberaní si ceny najvyššej, ktorou bol priamy postup na celoštátnu súťaž. Ale nezaostali
ani ostatní súťažiaci, veď Heľpa mala zastúpenie v troch kategóriách. Sára – zlaté pásmo,
Duo – Sára a Dominika zlaté pásmo. Taktiež
sa môžeme pochváliť, že naša detská ľudová
hudba zo ZUŠ sa po prvýkrát v histórii dostala na krajskú súťažnú prehliadku a mladí hudobníci sa umiestnili v bronzovom pásme. Tu
ale treba dodať, že to bola mimoriadne silná
konkurencia detských ľudových hudieb, ktoré
pôsobia na tejto scéne desiatky rokov. Záverečné hodnotenie výberovej komisie bolo pre
nás výborné vďaka profesionálnemu výkonu
našich speváčok.

Máj
6. mája sme si v našej obci pripomenuli 73. výročie ukončenia II. sv. vojny. Slávnostný pietny
akt položenia kytice kvetov k pomníku padlých

ktorý si pripomenul tento deň svätou omšou
aj sviatok sv. Floriána – patróna hasičov a záchranárov.
Deň sv. Floriána
Tento deň si pripomenuli naši hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v nedeľu v našom
rímskokatolíckom kostole. Slávnostnú svätú

hrdinov otvoril starosta obce svojím príhovorom a bol obohatený spevom Chlopov z Heľpy
pod vedením Lukáča Kukuľu. Neodmysliteľnou súčasťou osláv je miestny hasičský zbor,

omšu celebroval Mons. V. Vojtašák, dekan
heľpianskej farnosti a bola slúžená za zdravie
a Božie požehnanie práve pre našich hasičov.
Práca dobrovoľného hasiča je náročná pre
každého. Ako spomenul náš duchovný otec,
všetci sa modlíme za to, aby sme boli ochránení pred ničivou skazou - požiarom a v tomto duchu sa modlíme aj za to, aby Pán Boh dal
veľa zdravia a sily všetkým, ktorí sa tejto záslužnej činnosti venujú.
Členská schôdza Dobrovoľného hasičského
zboru v Heľpe
Na členskej schôdzi boli odovzdané diplomy
našim najmladším členom DHZ Heľpa, ktorí sa
zapojili do tejto záslužnej práce a už žnú prvé
úspechy na svojich súťažiach. Veliteľ ocenil
aj ďalších aktívnych dobrovoľníkov diplomami
a medailami za ich dlhoročnú a aktívnu prácu
v zbore. V právomoci veliteľa a výboru DZH
je možnosť udeliť titul: čestný člen DHZ. Na
schôdzi bol za čestného člena DHZ Heľpa prijatý starosta obce Peter Hyriak za mimoriadny
prínos pre DHZ. Na návrh výcvikového štábu.
Predsedníctvo ÚzV DPO SR Brezno schválilo
svojim uznesením povýšenie ml. zbormajstr a
Petra Babeľu na hodnosť zbormajster, zbojmajstra Mariána Martinca na hodnosť starší
zbormajster a nadzbormajstra Jozefa Pribylinu na mladšieho technika. Srdečne blahoželáme k povýšeniu našich dobrovoľníkov, ktorí
sa každodenne starajú o to, aby sme mohli žiť
s pocitom, že máme medzi sebou ľudí, ktorým
záleží nielen na našich majetkoch ale aj na tom
najcennejšom čo máme – našich životoch.
Deň matiek

2. májová nedeľa u nás v Heľpe patrí mamičkám, starým mamičkám a ich ratolestiam. Veď
čo môže byť krajší darček v takýto sviatok ako
kytica uvitá zo spevov, hudby a tancov našich
najmladších obyvateľov. Detičky už od troch
rokov vítali svojich najbližších v priestoroch
prírodného amfiteátra, aby im odovzdali svoju
lásku a predviedli sa svojim talentom. 28. máj
privítal v priestoroch
19. ročník Detského folklórneho festivalu
Kolovrátok sa uskutočnil 27. mája
V programe sa nám predstavili domáci DFS
Heľpančok, MŠ Heľpa, Fialka z Partizánskeho,
Viganó zo Šalgotarijánu, Kokavan z Kokavy nad
Rimavicou, Gemerčatá z Dobšinej, Mravček

z Hriňovej, Margaréta z Malinova, Malá Kýčera
z Čierneho Balogu, Červené jabĺčko z Rovinky,
Nasedlováček z Násedlovíc, Kyjovánek z Kyjova, Mladosť z Pohorelej, Závačaník zo Závadky
nad Hronom, Radosť z Banskej Bystrice. Festival sa konal za finančného prispenia Fondu na
podporu umenia, Banskobystrického samosprávneho kraja. K zdarnému priebehu prispel
aj miestny sponzor Ing. Marián Ďurica. Pochvalu za pomoc a aj vďaku si zaslúžia členovia
Klubu dôchodcov, dobrovoľného hasičského
zboru a kuchárky z našej školskej jedálne.

Jún
Vidiečanova Habovka 2018
Po štyroch rokoch a získaní najvyššieho vyznamenania Laureát Vidiečanovej Habovky
2014, sme sa znova prebojovali na túto prestížnu detskú spevácku súťaž s našimi členkami dievčenskej speváckej skupiny Heľpančok.
Veľká konkurencia 11 – tich detských speváckych skupín ale nijako nezabránila našim dievčatám sa umiestniť v zlatom pásme. Vynikajúci výkon ocenili členovia poroty – prof. Elschek
či Angela Vargicová. Dievčatá získali možnosť
predstaviť sa so svojim programom na folklórnom festivale Východná medzi talentami z celého Slovenska.
53. ročník Horehronských dní spevu a tanca
Už iba s nostalgiou spomíname na krásne dni
plné spevu, hudby a tanca. Na dedinu plnú
krojovaných účastníkov festivalu, či šikovných

remeselníkov, ktorí predvádzali svoju zručnosť
pred očami návštevníkov. A možno nastal čas
aj bilancovania. V trinástich programových
blokoch v prírodnom amfiteátri a taktiež na námestí obce sa predstavilo takmer 1500 účinkujúcich. V samotnom uvítacom bloku v piatok
večer sa predstavilo 120 účinkujúcich z Heľpy.
Chlopi z Heľpy hrali prím a boli obsadení do
šiestich programových blokov a veru celú sobotu strávili na amfiteátri či už na generálkach

a či priamo na vystúpeniach. Výstavy Horehronského múzea z Brezna, Slovenského múzea z Banskej Bystrice, fotografické postrehy
učiteľa Kolomana p Weissa, obrazy Moniky
Vozárovej, ukážky prác v dennom stacionári
Impulz umocnili atmosféru podujatia. Malý divák si prišiel na svoje – predstaveniami divadla žiakov Základnej umeleckej
školy v Heľpe a bábkovým divadlom
Teatro Neline v starej fare. Stará fara
ponúkala návštevníkom vyskúšať
si remeslo tradičnej kúdelnej izby a
rezbárstva našich obyvateľov, ale aj
šikovných remeselníkov z Banskobystrického kraja. No a námestie patrilo
tradičnej kuchyni našich zručných kuchárok a priateľov poľovníkov z Pohorelej. Okrem toho tu divák videl množstvo remeselníkov, ktorí predvádzali
svoju výrobu. Platiacich návštevníkov
festivalu bolo cca 6000. Aj tento rok
boli hlavné programy v sobotu a v nedeľu snímané RTVS. O vynikajúci program sa
postarali pracovníci Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. A trochu
čísel z nášho domáceho prostredia. Naši súboristi strávili desiatky hodín nácvikmi programov. O hladné hrdlá účinkujúcich sa staralo 7
kuchárok, ktoré uvarili počas festivalu takmer
2300 jedál. Na námestí varilo 11 kuchárov, ktorí
uvarili stovky porcií guliek, trhaných halušiek,
miší a graplí. O čistotu, dopravu a iné technic-

ké zabezpečenie
sa staralo takmer
päťdesiat
osôb.
b.
Ďakujeme všetkým,
kým
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k
zdarnému priebehu Horehronských dní spevu
a tanca. Ďakujeme našim obyvateľom, ktorí si
vyzdobili svoje priedomia a taktiež svoje okná.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podporili
toto krásne podujatie.
Zviditeľňovanie Heľpy našimi folkloristami
Nielen vystúpeniami doma ale aj vystúpeniami
za hranicami našej obce, ale aj za hranicami
nášho Slovenska sa môžu pýšiť naše folklórne
súbory. Chlopi z Heľpy pod vedením Lukáča
Kukuľu účinkovali v Slavošovciach, Korytárkach, Detve, Kežmarku, Smerekoviciach aj v
ďalekom Srbsku a množstvom ďalších vystúpení. Celý folklórny súbor účinkoval na folklórnom festivale v Detve a v Oraviciach.
Nahrávanie RTVS – Encyklopédia miest
Slovenska
Členovia Klubu dôchodcov, SZZP, obecného
mládežníckeho parlamentu, Pavel Siman, Ján
Pindiak a Štefan Bošeľa sa stali nachvíľu hercami a zúčastnili sa na natáčaní dokumentárneho seriálu – Encyklopédia miest Slovenska.
Medzinárodný deň detí v Heľpe
Keďže športovcom v Športovom klube záleží na našich deťoch a na tom, ako sa vyvíjajú,
preto nielen pre ne už po 6. krát pripravili
športový deň pri príležitosti MDD.

MDD odštartovali žiaci ŠK Heľpa, ktorí odohrali futbalový zápas s rovesníkmi z Polomky.
K veľkej oslave dňa detí sa pridala „Šmoulinka“
so svojimi pomocníkmi. Postupne sa zaregistrovalo 192 detí a to nielen z Heľpy, ale i celého
okolia. Každé dieťa si už z registrácie bezplatne odnieslo sladkosť, banán, poukaz na zmrzlinu a lietajúci balón. Dieťaťu bolo pridelené
číslo, ktoré ho oprávňovalo zapájať sa do súťaží o ceny a nakoniec boli všetky registrované deti zaradené do záverečného žrebovania
o hodnotné športové ceny. Oslava začala súťažou v kreslení na betón. Nasledovali ukážky
mladých požiarnikov, rôzne súťaže . Deti sa
postupne vystriedali na jednotlivých stanovištiach kde si mohli vyskúšať aj skok vo vreci,
streľbu z airsoftových zbraní, rôzne loptové
hry, jazdu na štvorkolke či elektrickej kolobežke. Zaujímavá bola tiež chôdza po lane. Pre
najmenších bola najväčšia atrakcia striekanie
s požiarnikmi na cieľ. O maľovanie na tvár bol
veľký záujem aj po ukončení dňa. Medzi najväčšie atrakcie patrí vždy prehliadka techniky
hasičov a policajtov. Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na
tejto akcii. Poďakovanie patrí najmä sponzorom, bez ktorých by túto akciu nebolo možné
zrealizovať, keďže celá akcia bola hradená IBA
zo sponzorského, ale tiež ľuďom, ktorí s radosťou prijali pozvanie pomáhať. Akciu podporili:
Jan Kukuľa - Majk, Miroslav Lilko a Jozef Kukuľa - MMJ Invest, Šport Bar – Janka a Miro
Takácsovci, Rudolf a Milan Bošeľovci, Nestlé
Slovensko, Janka a Miroslav Kutliakovci, Anna
Beráková RBCyklošport, Slavomír Pôbiš, Ma-

tej Podstavek, Dano Struhár a Marek Poliak,
Martin Riapoš, Heľpiansky kros. Poďakovanie
tiež patrí aj ľuďom, ktorí sa podieľali na programe MDD: FO ŠK Heľpa a Obecný mládežnícky
parlament Heľpa Dobrovoľným hasičom a
mladým hasičom z Heľpy, HaZZ Závadka nad
Hronom, PZ SR, moderátorke Lucke Rosiarovej, dievčatám za maľovanie detí, Ivanovi Ber-

číkovi, Katke Skladanej, Dominikovi Klimkovi,
Martuške Rosiarovej, rozprávkovým postavičkám Dominike Klimkovej, Dianke Jánošíkovej
a Marekovi Giertlimu, zvukárovi Marekovi a
v neposlednom rade opäť mojej skvelej rodine.
Všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEME! Organizátor: Milan Málik, Rudolf Riapoš Generálny
sponzor : „ PRIATEĽ HEĽPY“

August
Rusín Čendeš Orchestra sa predstavil so
svojim programom 11. augusta v prírodnom
amfiteátri. Hosťami vynikajúcich hudobníkov
a spevákov boli Chlopi z Heľpy a detský spevácky zbor Felix.
Prírodný amfiteáter 17. – 18. augusta privítal
Horehronské Mecheche. Populárna hudba
v podaní mladých hudobníkov vytvorila pre
našich obyvateľov niečo nové. Po prvýkrát sa

na našom amfiteátri predstavili hudobné skupiny s rockovým podtónom. Spoločne s našimi
Chlopmi si zaspievali pieseň Na Kráľovej holi
v málinko rockovej forme.
Niečo zo športu
Na začiatku augusta vypukol opäť ďalší maratón súťažných zápasov pre futbalistov z
oddielu ŠK Heľpa. Káder mužov sa doplnil o
dobré posily a všetko ostatné záleží už len na
tom ako budeme dobre, tvrdo a disciplinovane trénovať a ako dokážeme každú oddretú
minútu tréningu pretaviť do majstrovského
zápasu. Príprava na sezónu pre obe muž-

stvá začala už na začiatku júla, čiže v tomto
smere futbalistom nie je čo vyčítať. V klube
sa na každej úrovni pracuje perfektne. Začína to od vedenia, ktoré odvádza obrovské
penzum práce. Muži majú tento rok jasný cieľ
a to je postup do vyššej súťaže. Svoju sezónu začali rozpačito keď na domácom ihrisku
„len“ remizovali s papierovo slabším súperom
z Pohronskej Polhory. Výkony sa ale stabilizovali a začali sme podávať dobré výsledky
a momentálne bojujeme o prvú priečku s mužstvom Tatran Čierny Balog. Aktuálna sezóna
bude zlomová a my všetci potrebujeme Vašu
podporu. V lete sa nám podarilo udržať aj mužstvo dorastencov, z čoho sme veľmi šťastní.
Je veľmi dôležité, aby v našej obci mladí ľudia športovali a úspešne reprezentovali. Celý
káder dorastencov sa obmenil a pracujeme
od úplných základov. Momentálne sa nachádzame na chvoste tabuľky, ale prvé pokroky
sa už dostávajú na povrch. Chalani potešili oči
futbalových divákov na domácom ihrisku, keď
hrali vynikajúci zápas a proti Slovenskej Ľupči
zvíťazili vysoko 6:0.

Výstup na Veľký Bok
Klub turistov Heľpa zorganizoval v sobotu 4.
augusta 43. ročník výstupu na Veľký Bok. Vynikajúce počasie prialo všetkým milovníkom
prírody.

September
K Tebe Matka Milostivá
Už tretí rok 15. september vítal náš prírodný
amfiteáter účinkujúcich v krásnom duchovnom programe venovanému Sedembolestnej
Panny Márie. Tento ročník obohatili program

Erasmus + po druhý krát v Heľpe
Podporený 8 dňový projekt mládežníckej výmeny z programu ERASMUS+ priviedol do

účinkujúci z Krédo Viruju z Brezna, sestry
Uhlárové, Jaščurienky, ŽSS z Telgártu a Benedictus z Heľpy. Krásne duchovné slová nášho pána dekana umocnili atmosféru celého
podujatia. Festival bol podporený z verejných
fi nančných prostriedkov Fondu na podporu
umenia. Program bol podporený z verejných
zdrojov Fondu na podporu umenia.
Kandráčovci opäť medzi nami
Šalené turné – pod týmto názvom programu
zavítali k nám vynikajúci muzikanti skupiny
Kandráčovcov a hlavne náš rodák Miško Červienka. Svojim vystúpením dvíhali z lavíc divákov zaplneného prírodného amfi teátra

Heľpy 60 mladých ľudí zo štátov – Maďarska,
Poľska, Česka a samozrejme zo Slovenska.
Mladí ľudia zážitkovými aktivitami spoznávajú život zúčastnených krajín, tradičnú kultúru
a zvykoslovia.

Z činnosti Obecného mládežníckeho
parlamentu
Členovia obecného mládežníckeho parlamentu vyvíjali v letných mesiacoch obrovské úsilie na to , aby prispeli v čo najväčšej miere ku
kultúrnemu vyžitiu nielen mladých ľudí v našej
obci. V čarovné letné obdobie sa zamerali
hlavne na príjemne strávené letné večery pri
letnom kine. Prvé letné kino sa rozhodli uskutočniť v areáli futbalového štadióna. Občania
našej obce si na sociálnej sieti v hlasovaní vybrali film Čiara. Akcia bola dobre zorganizovaná a dopadla takmer nad očakávania. Spätnú
väzbu nám dali samí účastníci kina, ktorí prišli
v hojnom počte. Ďalšie letné kino pod hviezdami sa rozhodli urobiť v čarovnom prostredí
starej fary a zamerali sa tento krát na našich
najmenších. Aj táto akcia dopadla na výbornú.
Vyčarené úsmevy na detských tváričkách nám
dodali motiváciu a impulz do ďalšej práce. Napokon posledný letný večer strávený pri kine
s OMP sa uskutočnil taktiež v prostredí starej
fary, keď sme premietali krásny film Nebo nie
je výmysel, ktorý sme žiaľ aj pre nepriaznivé
počasie museli presunúť. Boli ste ale skvelí a
aj v ťažkej situácií ste nás prišli podporiť. Niektorí členovia OMP sa aktívne zúčastnili aj niekoľkých akcií , kde usilovne pomáhali pri organizácií. Chcel by som vyzdvihnúť najmä pomoc
pri organizovaní akcie akou bola Heľpiansky
kros.

Branno-športový deň v Heľpe
Zväz technicko-športových činností Heľpa
zorganizoval branný deň za Tŕnim. Opäť vynikajúca akcia, ktorá prilákala v nedeľu 2. septembra všetkých, ktorí majú radi šport, chcú
si zasúťažiť ale aj príjemne stráviť pekný víkendový deň. Súťažilo takmer 90 dospelých
a takmer 50 detí. Výborný guláš urobil bodku
sa celým dňom. V mene organizátorov ďakujeme sponzorom – Helgas, NordSvit, ktorí
prispeli k zdarnému priebehu akcie.
Memoriál Štefana Bošeľu
3. ročník Heľpianskeho krosového behu sa
uskutočnil 8. septembra. Bol plný dobrej nálady, pekného počasia a výborných športových
výkonov. Trate boli pripravené dve – 4 a 8 kilometrová, teda zasúťažiť si mohli aj menej
zdatní športovci, či deti. Špeciálnym hosťom
podujatia bol náš rodák – paraolympionik Janko Riapoš.
Podujatie podporili RYBA Košice, Tauris, BSS
Inginiering, Xperia, Geo-šport, HYBOX, Topvar, vzorkova predajna.sk, Nestlé Slovensko,
Kofola, Rajec, Šport bar Heľpa, Kvetinárstvo
Hedera a Potraviny u Mihňáka. Špeciálna vďaka patrí Jánovi Riapošovi, o. z. Heľpa šport a
vzdelanie a Nadácii ZSNP a SLOVALCO.

Október
Mesiac úcty k starším
Obyvatelia obce nad 75 rokov sa opäť spoloč-

tia a vzájomného porozumenia.

ne zišli na oslave z príležitosti mesiaca úcty
k starším. V obci žije viac ako 200 obyvateľov
v tomto veku a nad 100 ich prišlo do penziónu
Lucs, kde sa stretli so svojimi pokračovateľmi
deťmi z MŠ a s DFS Heľpančok. Pri príjemnom
posedení si aj spoločne zaspievali.

Uvítanie detí do života
15 mladých občiankov sme privítali v sobášnej
sieni na uvítaní do života.

Zlatá svadba
Zbor pre občianske záležitosti privítal v sobášnej miestnosti na milej slávnosti tri manželské
páry, ktoré sa dožili tohto krásneho jubilea.
Starosta jubilantom poprial veľa zdravia, šťas-

December
Od Lucii do Viliji
Krásne predvianočné a vianočné zvykoslovia
mohli návštevníci vidieť v priestoroch starej
fary 9. decembra v podaní , Ľudovej hudby, FS
Heľpan, Chlopov z Heľpy a DFS Heľpančok.
Hosťom akcie bol poľský súbor Hajduky z Vyšných Lápš. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Vianoce a advent v materskej škole
Adventné obdobie sme s deťmi v materskej
škole prežívali v radostnom očakávaní narodenia malého Ježiška. Vyzdobili sme si v trie-

dach vianočné stromčeky, piekli medovníčky,
zhotovovali vianočné pozdravy, nacvičovali
sme koledy, vinše a piesne. Na spoločnom
posedení sme toto krásne predvianočné obdobie slávili spolu s rodičmi a starými rodičmi,
pre ktorých sme si pripravili program, ktorý sa
niesol v kresťanskom duchu a v duchu regionálnych zvykov a tradícií. Boží syn prišiel na
tento svet v podobe malého dieťatka. Aj naše
deti vinšami a koledami, pozdravili malého
Ježiška v jasličkách na Vianočnom koncerte
v kostole
Medzinárodný festival Souznění
FS Heľpan, Chlopi z Heľpy, ľudová hudba
a členky Klubu dôchodcov účinkovali v dňoch
14. – 16. decembra na medzinárodnom festivale adventných a vianočných zvykov kolied
a remesiel – Souznění v Českej republike.
Heľpianske zvykoslovné pásma obohatili celý
festival. Počas festivalu náš súbor účinkoval
v siedmych programových blokoch.Okrem našich zvykov sme sa našim susedom predstavili
našou úžasnou ľudovou kuchyňou a nechýbal
ani náš rezbár Janko Pindiak so svojimi obrazmi.
Magické vianoce s Obecným mládežníckym
parlamentom
Po mnohých úspešných letných akciách prišla zima a v OMP sa rozhodli obnoviť tradíciu
vianočných koncertov u nás v Heľpe. Spojili
sily so Základnou umeleckou školou Heľpa,
absolventmi, Materskou školou Heľpa, Detským speváckym zborom Felix, FS Priehyba a

Chlopmi z Heľpy, aby spoločne 29. decembra
uviedli svoj prvý sviatočný koncert pod taktovkou OMP.
Silvestrovská noc v znamení pomoci
Tak, ako po minulé roky, aj v posledný deň
roka 2018 sa na športovom štadióne v Heľpe
stretli všetci tí, ktorí sa chceli nielen zabaviť
a rozlúčiť sa so starým rokom, ale hlavne pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Charitatívny
silvestrovský večer organizovaný futbalovým
oddielom ŠK Heľpa, prvýkrát aj v spolupráci
s Obecným mládežníckym parlamentom Heľpa, a pánom Milanom Málikom, zaujal rekordný počet obyvateľov Heľpy, ktorí aj napriek
studeným mrazom prišli podporiť myšlienku
pomoci iným. Charitatívna zbierka, v ktorej sa
tento rok vyzbieralo skvelých 1802€, poputuje
do rúk rodi nám detí s Downovým syndrómom
z našej Heľpy. Sme veľmi radi, že ľudia prispeli
na letný liečebný pobyt pre Terezku Turčinovú,
Peťka Latináka a Peťka Roľka v Liptovskom
Jáne ktorý, veríme, bude pre tieto detičky nezabudnuteľným, a hlavne osožným. V mene
organizátorov by sme sa chceli poďakovať
sponzorom ako aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby sa táto pekná
tradícia v zmysle solidarity a pomoci, mohla
uskutočniť, a v neposlednom rade samozrejme aj obyvateľom Heľpy, ktorí prišli, zabavili
sa, no hlavne pomohli.
Spod vysokej siete
Volejbalové mužstvo Heľpy sa opäť koncom
roku 2018 zúčastnilo už na ôsmom pokračovaní Vianočného turnaja v Polomke. Ako
vždy, mužstvu sa v Polomke darilo a vo vyrovnaných zápasoch sme skončili na prvom
mieste. Potvrdili sme, že sme TOP TEAM nielen na palubovke , ale i mimo nej, čo nás teší
najviac.
Výstup na Veľkú Vápenicu
31. december patril aj milovníkom prírody,
ktorí sa zúčastnili športového podujatia výstupu na Veľkú Vápenicu.

Zo života obce
Na Heľpiansku farnosť po deviatich rokoch prišiel nový duchovný otec
Rozlúčka s doterajším správcom farnosti Mons. Vladimírom Vojtasákom bola v kostole, kde sa
s ním rozlúčil za všetkých Heľpianov starosta obce slovami: Drahý náš duchovný otec, deväť
rokov zo svojho života ste venovali našej heľpianskej farnosti. Na tieto roky sa nedá zabudnúť.
Boli to roky počas ktorých ste sa nám nezištne venovali, ktoré nám ukazovali cestu,
ktorá viedla správnym smerom pod Vašou
neochvejnou láskou, dobrotou, múdrosťou
či múdrym slovom a najmä láskavým prístupom k nám všetkým. Vaša snaha bola korunovaná úspechom v duchovnej obnove nás
všetkých, ale bola korunovaná úspechom
aj v materiálnom zveľadení nášho krásneho
kostola, jeho areálu a taktiež ostatných farských objektov. Po Vašom pôsobení zostala
nezmazateľná stopa v srdciach ľudí. Nech
Vám to všetko náš Nebeský Otec mnohonásobne vynahradí. Do ďalšej kňazskej služby v
nových farnostiach Vám z úprimného srdca vyprosujeme, nech Vás Pán Boh sprevádza svojimi
milosťami, nech Vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého.
Od 1. júla sa farárom v Heľpe stáva vdp. Mgr. Vojtech Galo. Prišiel k nám z Vyšného Medzeva. Za
celú farnosť ho privítal starosta obce Peter Hyriak. Drahý duchovný otec, do Vašej nastávajúcej
práce v našej farnosti Vám vyprosujeme veľa Božích Milostí, pevné zdravie, radosť, spokojnosť
a trpezlivosť vo Vašej pastoračnej činnosti medzi nami.
Rok 2018 v ZUŠ Heľpa
Spevácky zbor našej umeleckej školy bol v prvých dňoch roka 2018 hosťom Novoročných koncertov. Prvý sa uskutočnil v kostole v Pohronskej Polhore a ďalší v nádhernej kaplnke Zvolenského zámku. V apríli dostal Felix pozvanie byť hosťom festivalu Rimava spievaj 2018 v Rimavskej
Sobote, kde sme prežili krásne dva dni s domácim zborom a účinkovali na troch koncertoch
v Mestskom dome kultúry. Výtvarný odbor našej ZUŠ mal v Breznianskej synagóge počas mesiaca apríl výstavu svojich prác, ktorú
sme otvorili 6. 4. slávnostným koncertom. Literárny klub Club poeticum
novum z Brezna už tradične oslovuje našu školu s prosbou hudobného
programu na rôzne podujatia. 24.
4. naši žiaci svojim umením prispeli
k peknej atmosfére krstu novej knihy
Mgr. Evy Hančákovej. Umelecká škola
účinkovala aj na oslave Dňa matiek 13.
5. v prírodnom amfiteátri Heľpa. Záver školského roka patril koncertom,
ktoré usporadúvame každoročne.

20. 5. sa konal slávnostný koncert ZUŠ Heľpa spojený s výstavou výtvarných prác na starej fare
a v kostole, a 25. 5. sme sa na Absolventskom koncerte rozlúčili s našimi najstaršími žiakmi. Deň
detí oslávil Detský spevácky zbor Felix zaujímavým podujatím s názvom Zborová pieseň v srdci
Slovenska. Tri detské zbory (Heľpa, Detva a Poltár) spojili svoje sily, aby počas dvoch koncertov
na Radnici mesta v Banskej Bystrici a v synagóge v Lučenci za sprievodu orchestra odpremierovali skladby súčasných slovenských skladateľov. Začiatok školského roka 2018/2019 bol pre
nás veľmi pekný a slávnostný. V predvečer medzinárodných leteckých dní SIAF 31. 8. 2018 sa na
leteckej základni na Sliači konalo oceňovanie nominovaných v prestížnej ankete Zlaté krídla – 100
rokov československého letectva. Súčasťou slávnostného galaprogramu bol aj Detský spevácky
zbor Felix, ktorého vystúpenie malo u prítomných veľký úspech. O pár dní na to, 16. septembra,
oslávil náš zbor svoje piate narodeniny slávnostným programom vo farskej záhrade v Heľpe, nad
ktorým prevzal záštitu predseda BBSK Ján Lunter. Okrem neho prijal pozvanie na koncert aj
hudobný skladateľ a uznávaný pedagóg prof. Belo Felix, ktorého piesňový cyklus „Kočičí písne“
mal svoju premiéru priamo na našom koncerte. Zbor a žiaci literárno-dramatického odboru v
novembri prijali pozvanie Katedry hudobnej výchovy PF UMB a Stredoslovenského osvetového
strediska odprezentovať najnovšie dielo Bela Felixa aj v Banskej Bystrici. Žiaci výtvarného odboru so svojimi pani učiteľkami pripravili sypané obrazy, ktoré boli súčasťou výzdoby rímskokatolíckeho kostola v Heľpe od 29. 9. do 22. 10. pri príležitosti poďakovania za tohtoročnú úrodu.
Výzdobu z darov zeme priamo na mieste zrealizovali akad. mal. Erika Šándorová a Mgr. art. Zuzana Šajgalíková Tirindová. V predvianočnom období naši žiaci rozdávali radosť a svojimi tónmi potešili mnohých divákov. Zorganizovali sme koncerty v Domove dôchodcov Luna v Brezne, v Materskej škole Heľpa a v Materskej škole Pohorelá. Nesmel chýbať náš tradičný Vianočný koncert
v priestoroch koncertnej sály ZUŠ, a okrem neho sme sa s radosťou podieľali na koncerte v réžii
Obecného mládežníckeho parlamentu Heľpa 29. 12. v kostole. Naši žiaci vďaka profesionálnemu pedagogickému vedeniu a prostredníctvom účinkovania na rôznych podujatiach v regióne
i mimo neho po celý rok reprezentovali seba, školu a obec.
Úspechy na súťažiach v roku 2018
Hudobný odbor:
- Celoslovenská spevácka súťaž v Kysuckom Novom Meste Vokálna jar: Juliana Lilková – strieborné pásmo, Tereza Oravkinová – bronzové pásmo, Diplom za interpretáciu skladby Let it go
– Tereza Oravkinová a Juliana Lilková
- Celoslovenská súťaž v hre na husliach v Námestove Hudobná biela Orava: Diplom za 3. miesto
v 2. kategórii Liliana Tkáčiková
- Regionálna súťaž v hre na strunové nástroje v Brezne: Aneta Haľaková – strieborné pásmo v
5. kategórii
- Súťažná prehliadka hudobného folklóru Horehronská valaška v Telgárte: 1. miesto Ľudová
hudba ZUŠ pod vedením Mgr. art. Ihora Vlakha
Výtvarný odbor:
- Dedina ako ju vidím ja: 2. miesto Matias Oravkin, 3. miesto Zdenka Šťavinová, Veronika Bošeľová, špeciálne ocenenie získala Silvia Ševcová
- Farebný svet GABI: čestné uznanie Timea Naniášová
- Ochranárik 2017: bronzové pásmo Šimon Šulko
- Medzinárodná súťaž Bohúňova paleta: zlaté pásmo Petronela Nosková, strieborné pásmo Kiara Petrovičová, bronzové pásmo Zdenka Šťavinová, Mariana Vargová, čestné uznanie Stanislava
Pribylinová
- Morský svet: Bojnice – zlaté pásmo Petronela Nosková, strieborné pásmo Laura Amalia Lopez,
bronzové pásmo Rastislav Riapoš, čestné uznanie Liliana Tkáčiková

Obecný mládežnícky parlament Heľpa
Práca s mládežou, rozvoj našej obce a hlavne snaha zmeniť Heľpu na lepší a priateľskejší priestor
pre mladých ľudí – to boli hlavné ciele projektu KOMUNITA 1, do ktorého sa zapojilo niekoľko
mladých ľudí z Heľpy. Spoločne sme na čele s pani Mgr. Máriou Kemkovou pracovali na projekte schválenom pre Dedinskú úniu heľpianských aktivistov. V začiatkoch sme mapovali potreby
a problémy mládeže, od ktorých sme sa chceli odraziť k novým a hlavne inovatívnym, pokrokovým
riešeniam, začať budovať komunitu mladých. Zapojili do projektu EGL, ktorého cieľom bolo zvýšiť
kompetencie mladých ľudí pre život, pre budovanie života v komunite obce. Začiatkom februára
sme pokročili v realizácií prvého projektu – spoločne sme sa zapojili do akcie Fašiangy v Heľpe,
kde sme aktivitami pre najmenších pomohli dotvoriť atmosféru tohto dňa. Na jar sme sa, už ako
existujúci Obecný mládežnícky parlament, na čele ktorého stojí predseda Milan Jankov, stretli pri
prvom okrúhlom stole so zástupcami obce, ObÚ, poslancami OZ, ZŠ v Heľpe a občiansky činnými obyvateľmi Heľpy, aby sme im spoločne predostreli naše vízie v napredovaní mládeže. Postupom času sme začali fungovať ako jeden veľký, perfektne zohratý kolektív, ktorý začiatkom leta
zorganizoval niekoľko akcií. Nesmierne hrdí sme na organizáciu barových kvízov pod taktovkou
kvíz majstra Sláva Hlásneho, ktoré sa tešili veľkej obľube divákov. Niekoľko letných večerov sme
spoločne pre našu mládež pripravili letné kino pod hviezdami, ktoré veríme, bude naďalej pevnou
súčasťou letných mesiacov kultúrneho života v Heľpe. Snahu nás mladých pracovať, zdokonaľovať
sa a budovať skvelé veci ste určite postrehli nielen vy – naši občania, ale taktiež aj zástupcovia Nadácie pre deti Slovenska, ktorí Heľpe v lete udelili ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom. Cez letné a jesenné mesiace sme spoločne nielen pripravili, ale taktiež sa aj podieľali na
usporiadaní, či stali sa súčasťou mnohých skvelých akcií, organizovaných šikovnými a zanietenými
ľuďmi z Heľpy – od Medzinárodného dňa detí, cez Heľpiansky kros – Memoriál Štefana Bošeľu, cez
účasť na natáčaní dokumentu RTVS, navštívili sme denný stacionár v našej Heľpe, potešili detičky
z materskej školy, boli účastní školení Vidieckeho parlamentu Slovensko a Slovenského inštitútu
pre mládež – Iuventa, naše členky boli súčasťou medzinárodného projektu Erasmus+, reprezentovali sme počas celosvetového behu Peace Run – Beh mieru, podporili akcie oblastnej organizácie Červeného kríža u nás v Heľpe. Pred samotným koncom roka na nás čakala najťažšia skúška
– organizácia našej, doposiaľ, najväčšej akcie – Vianočného koncertu v ktorom sme spoločne so
ZUŠ Heľpa, absolventmi našej ZUŠ, MŠ Heľpa, FS Priehyba a Chlopmi z Heľpy dokázali, že vieme
robiť veľké veci a spoločnými silami sme schopní dosiahnuť naozaj čokoľvek. Sme radi, že sme aj
koncom roka mohli vyjadriť podporu charitatívnemu silvestrovskému večeru, ktorého myšlienka
a posolstvo nadchla všetkých nás v OMP. Máme za sebou skvelý rok, plný perfektných akcií, nezabudnuteľných zážitkov a neopakovateľných momentov. Tak, ako plynul čas v OMP, tak sme sa
aj my postupne vyvíjali, napredovali, učili...a stále to robíme. Verím, že práca nás – malej hŕstky
mladých – má zmysel a chceme ísť ďalej. Robiť všetko pre to, aby sme spoločnými silami urobili
z našej Heľpy priateľskú a dynamickú komunitu. Priateľskú nielen mladým, priateľskú všetkým.
Miestny spolok SČK
Na podnet bývalých členok miestneho spolku SČK sa v našej obci obnovila jeho činnosť.
Po 15 ročnej odmlke sa stretlo pár šikovných žien a napísalo žiadosť na ÚS SČK v Banskej Bystrici
o znovuobnovenie miestneho spolku SČK v našej obci, ktorá sa im vrátila s kladnou odpoveďou.
Teraz, vo februári, uplynul presne rok od začiatku aktívnej činnosti MS SČK v našej obci.
Za spomínaný rok členky zorganizovali akcie, ktoré pomohli a rozšírili vedomostí, tak mladým ako
aj starším ľuďom. Od zabezpečenia zdravotných hliadok počas HDSaT, cez prednášky o zdravej
výžive, zapojenia sa do zbierky obnoseného mužského oblečenia a obuvi na urgentný príjem
v NsP Brezno,n.o., až po praktickú prednášku o prvej pomoci ( zúčastnení si mohli prakticky vyskúšať na „Anči“ umelé dýchanie a masáž srdca), návštevy u nevládnych a imobilných pacientov,

ktorým bol monitorovaný krvný tlak a orientačne vyšetrený cukor v krvi až po získavanie nových
darcov krvi, sa činnosť miestneho spolku naďalej zveľaďuje a jej členky sú pripravené a ochotné
kedykoľvek pomôcť pri záchrane života, zdravia, dôstojnosti a pri znižovaní utrpenia ľudí v núdzi
bez ohľadu na národnosť, pôvod, náboženstvo alebo politický názor, pretože to je hlavný a spoločný cieľ nielen miestnych a územných spolkov SČK, ale aj spolkov na celom svete, s ktorými
spolupracujeme na základe spoločných zásad.
Prajeme si veľa zdravia do nasledujúcej dobrovoľnej činnosti, ktorej odmenou bude zdravý,
šťastný a spokojný „človek“.
Predsedníčka MS SČK
Mgr. Bošeľová Anna
Z ČINNOSTI ZO SZZP V HEĽPE ZA ROK 2018
Každý nový rok otvoríme výročnou členskou schôdzou, kde po oficiálnej časti vládne dobrá nálada.
Už 2.krát sme boli oslovení OcÚ, či by sme na námestí spolu s ostatnými dobrovoľníkmi z obce
neuvarili niečo chutné. Tak sa aj stalo, uvarili sme baraní guľáš, po ktorom sa len tak zaprášilo.
Naše obetavé žienky zo speváckej skupiny Návraty sa zúčastnili aj vo fašiangovom sprievode,
či už v maske alebo v kroji.
V dobe pôstu sa už stalo pravidlom, že
všetky zložky, či inštitúcie sa prezentujú
na modlení Krížovej cesty v našom kostole. Tak tomu bolo i tento rok a krížovú
cestu sme obetovali za ťažko chorých.
Jarné slniečko nás vylákalo v jednu
aprílovú sobotu na brigádu. Vyčistili
sme staré nátery a nanovo natreli zábradlie na „lavici“. Okolie sme vyčistili
od buriny a posadili trvalky. Táto akcia
oslovila aj chlapov, dobrovoľníkov, ktorí
lavicu spevnili, predĺžili zábradlie a urobili okrasné zábradlie okolo obrázku.
13.apríla sme boli pozvané do B. Bystrice, kde sa konala spomienková slávnosť
pri príležitosti výročia na „Barbarskú noc“/polit.väzni/.Túto akciu sme spestrili peknými piesňami v kostole, aj pri pamätnej tabuli.
V máji sa členovia ZO zúčastnili púte na horu Butkov spolu s dôchodcami a inými občanmi z obce.
Verím, že sa dobili dobrou energiou a mali prijemné zážitky.
V druhej polovici júna sme zorganizovali brigádu na školskom vŕšku, ktorý sme vyčistili od buriny, a tak sme skrášlili okolie cesty vedúcej na miestny amfiteáter, kde sa konajú HDSaT, a ostatné kultúrne akcie, ktorých bolo neúrekom.
V mesiaci júl boli 5 členovia na rekondičnom pobyte v Turčianskych Tepliciach, kde si oddýchli
a zrekreovali sa.
Počas celého roka sme sa tešili na okrúhle 20-té výročie ZUT-ky. Nacvičovali sme pekný kultúrny
program a chystali náš krásny kroj, pretože sme sa dohodli, že všetci účinkujúci budú v kroji.
Naša okresná pani predsedníčka si dala zhotoviť heľpiansky, ktorý jej veľmi pristal. Prehliadka
sa konala v Brezne a atmosféra bola výborná.
V jednu septembrovú nedeľu sme pozvali všetkých členov na posedenie pri guľáši. Pozvanie prijalo 35 členov a 2 hostia a verím tomu, že neobanovali, pretože sme spolu prežili pekný oddycho-

vý deň, počasie i guľáš sa vydarili.
Pred koncom roka nacvičujeme program na svetový deň zdravotne postihnutých. Tento deň sme
oslávili 2.12.2018 v Brezne. Príhovory hostí, adventné aj vianočné piesne, či vinše, potom dobré
jedlo, prispeli k slávnostnej atmosfére tohto nedeľného popoludnia.
Dňa 12.12.2018 sme pripravili predvianočné stretnutie, ktorého sa zúčastnilo 34 členov. Myslím
si, že vládla tu dobrá atmosféra, ktorú sme okorenili malým kultúrnym programom.
Prítomným sme uvarili kapustnicu, napiekli sladké i slané koláčiky. Všetkým, ktorí sa o to pričinili
veľmi pekne ďakujem.
Vianočnými piesňami a vinšami sme boli pozdraviť klientov v dennom stacionári, kde nás každoročne aspoň 2-krát očakávajú a mi sa s radosťou medzi nich vraciame.
Helena Ďuricová-preds.ZO SZZP
Klub dôchodcov v Heľpe
Klub dôchodcov v Heľpe vstupuje do 3. desaťročia svojho vzniku. Stal sa pokračovateľom združenia Jednoty dôchodcov. Od svojho vzniku spolupracujeme s Obecným úradom v Heľpe, ktorého máme za svojho patróna.
Prvou predsedníčkou klubu bola Katarína Tkáčiková, ktorá bola hnacím motorom celej organizácie a bola aj dlhoročnou predsedníčkou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Organizáciu
s takmer 100 členov viedla až do doby, kedy jej zdravotný stav už neumožňoval aktívnejšie sa
venovať tejto náročnej práci. S láskou odovzdávala svoje vedomosti a skúsenosti všetkým členom. Pod jej vedením sa klub začal aktívne zapájať do veľkých podujatí v rámci obce. Tradičná
kuchyňa, kúdeľná izba, nemálo natočených dokumentárnych filmov či rozhlasových relácií preslávili členov klubu široko-ďaleko po celom Slovensku. V týchto
aktivitách ďalej pokračovala aj
jej nasledovníčka – v poradí 2.
predsedníčka Marta Gilková. Ja
ako predsedníčka som sa zhostila svojej práce pred dvomi rokmi. Bez spolupráce so všetkými
členmi ale aj s inými organizáciami obce a obcou Heľpa si nevieme svoju činnosť predstaviť.
Organizujeme podujatia, ktorými
sa spríjemňujú chvíle našim členom, ale zhosťujeme sa organizácií podujatí, ktoré sú prospešné pre celú obec a ktoré ju aj zviditeľňujú. Naše spoločné posedenia sú plné radosti, spevu, hudby a tanca a práve tu nachádzajú
svoje potešenie všetci, ktorí medzi nás prídu. Všetci sú u nás vítaní. Snažíme sa zistiť čo našich
členov zaujíma, čomu by sa chceli venovať, či aké aktivity by sme mali spoločne tvoriť. Aj z tohto
nám vyplynulo, že organizujeme zájazdy, ktoré sú zamerané na rozvoj ducha aj tela.
Našim členom veľmi záleží aj na čistote a kráse našej prírody. Organizujeme pracovné brigády spojené so skrášľovaním a úpravou verejných priestorov – Za Tŕním, pri Skalke, či vyčistenie
studne v Teplici. Neodmysliteľnou aktivitou je zachovávanie ľudových tradícií v odovzdávaní našich poznatkov mladej generácií.
Vo svojom programe na rok 2019 máme pripravených množstvo aktivít, ktoré sú nám blízke a
oslovia širokú verejnosť, pre rozšírenie našich radov.
Ak máte chuť a čas radi Vás medzi nami privítame.
Mária Čupková, predsedníčka klubu

Klub 3xP – pohyb, príroda, pamiatky v roku 2018
Náš Klub 3xP v Heľpe je neformálna záujmová skupina, ktorá pracuje od roku 2014. Združuje záujemcov nielen o aktívny pohyb, ale aj o prírodu samotnú a takých, ktorí, majú vzťah k prírodným
aj kultúrnym pamiatkam.
Na svojich podujatiach sa stretal pravidelne celý kalendárny rok. Obsah podujatí bol rôznorodý,
ale vždy obohacujúci o poznanie nových lokalít Slovenska s ich raritami, zaujímavosťami, s pohybom za zdravím v prírode aj s krásnymi zážitkami doplnený o záujmové aktivity. Takto sme v r.
2018 usku-točnili spolu 51 zmysluplných podujatí.
A tu je malá rekapitulácia našej
činnosti.
V uplynulom roku sme uskutočnili mnohé kombinované celodenné vlakové aj autobusové
turistické podujatia. Boli to:
Oslobodenie mesta Brezna, Zechenterovou cestou za zdravím
v Čiernom Balogu, Pohorelský
vodopád, Zrazy - ponad Michalovú do Dobroče, 5. ročník výstupu
na hrad Muráň, chata Bernardín
nad Hroncom, Hájny grúň s pamätníkom majstrovi Ladislavovi Chudíkovi, Krupina- turecké
studne na Štrampľochu a Vartovka, Moštenické travertíny, zákutia okolo Dobročského pralesa, Vyhne s kamenným morom, Mohyla štátnosti na Dobroči. Dva
razy sme boli v kaštieli a na hrade v Divíne, obdivovali sme poklady Banskej Štiavnice zapísané
v UNESCO, Markušovský kaštieľ a letohrádok Dardanely, ale aj Šikľavú skalu s rozprávkovými
ľadopádmi.
Ďalej sme chodili na turistické vychádzky do okolia: kaplnka Kráľovnej pokoja v Pohorelej,
Bacúch-Prameň Boženy Němcovej, Šumiac - Múzeum zvoncov u Gigaca - obecné múzeum čiže
Šumiacky dom a kalvária na Úboči, Zbojská - rozhľadňa, zo Zlatna poza Hôrku, prechod dvoma
chotármi z Pohorelskej Maše do Heľpy. V Brezne sme boli na výstave „Keď u Roštárov mangľovali“...
Zrealizovali sme dva zaujímavé celodenné autobusové výlety. Obdivovali sme unikátny v Európe
najdlhší zastrešený riečny most na agátových pilieroch dlhý 86 a vodný mlyn v Kolárove. Ďalej
to bola starobylá Nitra s jej pamätihodnosťami a románsky kostolík v Dražovciach. Do tretice to
bolo jedinečné Námestie Európy a historická vojenská pevnosť v Komárne. Na druhom výlete bol
na programe Trenčiansky a Beckovský hrad a ojedinelé miniatúry v Podolí.
Krásne dva poznávacie výlety sme si urobili na Liptov k priehrade Neznáma, do Demänovskej
jaskyne, Liptovskej Tepličky a Liptovského Mikuláša.
Obľúbená je aj naša spolupráca s turistami z Čierneho Balogu, kde sme sa pravidelne a aktívne
zúčastňovali ich podujatí.

Vyčistili sme a osadili nový tzv. „obrázik“ v Krivuli, upratali sme okolie prístrešku za Tŕním v Kline
a pred Dušičkami sme upravili a vyčistili aj okolie skaly s krížom pod Holým vrchom.
V Braväcove sme sa zúčastnili okresnej súťaže seniorov v petangu a získali sme potešujúce 1.
miesto. V jeseň sme v klubovni prvý raz povyrezávali tekvice, ktoré sa nám naozaj vydarili a
potešili.
Boli sme na divadelnom predstavení „Škola základ života“ vo Zvolene, na výstave „Zlatý vek Peter-burgu“, na Bratislavskom hrade a vo Zvolenskom zámku na výstave „Dedičstvo Karola Veľkého“.
Pravidelne - každý mesiac - sme chodili získavať energiu kúpaním sa do Holydaiparku Kováčová.
Mali sme aj doplnkové stretnutia pri pampúšikoch, pri guláši aj kapustnici, kde sme riešili aj celoročný plán, i jeho vyhodnotenie s posedením pri našej klubovej kronike. Tieto stretnutia boli
doplnené aj o športové súťaže a súťaže zručnosti.
Príspevok od nášho obecného úradu na činnosť - 200 € sme v plnej výške venovali deťom základnej školy a v zmysle zamerania nášho Klubu to bolo na poznávací výlet na hrad a do skanzenu
v Starej Ľubovni. Na mnohé podujatia chodili s nami aj deti a tak si vychovávame nasledovníkov.
A aby na naše aktivity ostali trvalé spomienky, dlhoročne vedieme kroniku Klubu spolu s fotodokumentáciou. Naše aktivity prezentujeme tiež na Facebooku a tým ponúkame možnosť touto
formou poznávať nové lokality a pamiatky aj ďalším záujemcom.
Mária Fedorová

Cirkevný spevokol Benedictus
Čo speváckemu zboru Benedictus priniesol rok 2018? Na začiatok nášho
uvažovania chceme poďakovať Pánu
Bohu, že aj po štvrťstoročí od nášho
založenia, môžeme v piesňach oslavovať Ježišovo meno, hlásať Božiu lásku
a to pred oltárom Nanebovzatej Panny
Márie v našom chráme.
Keďže čas je najväčším našim nepriateľom a Benedictus je pokračovateľom
tradície zborového chrámového spevu
v Heľpe, radi by sme odovzdali túto
štafetu mladej generácii. Veď Heľpa
má v súčasnosti zásluhou Základnej
umeleckej školy veľa hudobne vzdelaných mladých ľudí, ktorých by sme radi videli na našom
mieste a ktorí vedia, že piesňou môžeme vyjadriť:
Radosť – smútok, Oslavu – vďačnosť, Krásu – pokoru, Lásku – túžby, Veselosť – vážnosť – pohodu.
Benedictus si plnil svoje poslanie aj v tomto roku, hlavne pri liturgiách sv. omši. Pri rôznych sviatkoch cirkevného roka odznelo z nášho repertoáru cca 40 piesni. Účinkovali sme na Mariánskom
podujatí K Tebe Matka milostivá v heľpianskom amfiteátri.
Pamätným a náročným úsekom si prešiel zbor v mesiaci jún pri rozlúčke s našim Mons. Vladimírom Vojtašákom, ktorý opustil našu farnosť v rámci rotácie kňazov a privítaním nášho nového
pastiera Vdp. Václava Gala.
Čo do budúcna? Použijem text piesne z nášho repertoáru:
„Chyť mi ruku môj drahý spasiteľu a veď ma po strmej ceste tohto života“
Prianie? Výzva pre mladých ľudí v Heľpe, aby ich oslovil použitý citát piesne a viedol ich k prevzatiu štafety chrámového zborového spevu v našom chráme.
Jozef Vilim, vedúci súboru
Hodnotenie roku 2018 a plány na rok 2019 z pohľadu predsedov oddielov ŠK Heľpa
V súčasnosti futbalový oddiel tvoria 4 mužstvá, z toho 3 mládežnícke mužstva a jedno seniorské.
Podrobnosti a hodnotenie prednesie manažér klubu Jozef Kukuľa. Predseda FO dodal, že je naozaj zlé, že prišli o trénera a hospodára v jednej osobe Romana Chudíka, nakoľko jeho prínos bol
pre klub nevyčísliteľný a je celkom
reálne, že do novej súťaže už nebude schopný prihlásiť taký počet
mužstiev, nakoľko to nezvládnu
personálne.
V kalendárnom roku 2018 mal FO
ŠK Heľpa v jarnej časti 2017/2018
štyri družstvá. 3 družstvá prihlásené v súťažiach ObFZ BB a v SSFZ
BB. U11 prípravka hrajúca I. triedu
ObFZ BB U13 mladší žiaci hrajúca I.
triedu ObFZ BB a družstvo mužov
hrajúce II.B triedu ObFZ BB. Družstvo U19 hrajúce SSFZ v súťaži IV.

Liga skupina „C“. FO z koncom súťažného ročníka 2017/18 môže vyjadriť spokojnosť nakoľko po
viac ako 25 rokoch sa podarilo mať takýto počet, súťažných družstiev. Jednotlivé výsledky však
zatiaľ neuspokojujú ambície a ciele nášho klubu. Prípravka U11 obsadila 3 miesto skupiny D.
V lete sa rozbehla ja jesenná časť súťažného ročníka 2018/2019 , kde sme bohužiaľ prihlásili
o jedno mužstvo menej a to bez prípravky U11 . V rozbehnutej sezónne máte zatiaľ tieto výsledky.
U 13 mladší žiaci 5 miesto pri 6 odohraných zápasoch 1 výhra a 5 prehier s skóre 14:18 . U 19 dorast
je na konci tabuľky 14 miesto . Odohral 13 stretnutí kde 1 zvíťazil a 12 krát prehral s skóre 12:56
kde po výmenne hráčov došlo k značnému oslabeniu. Družstvo mužov zimuje v II. B triede na 3
mieste kde z 11 zápasov má 7 výhier 1 remízu a 3 prehry s skóre 32:14. Toto mužstvo aj v tomto
roku bojuje o postup z II B triedy a po zime má dobrú pozíciu kde na vedúci tým Beňuša stráca 1
bod. Na jeseň trénoval mládežníkov Rastislav Riapoš a Roman Chudík kde asistovali Milan Jankov a Rudo Riapoš. U mužov nenastala zmena o stali tam Roman Chudík a Jozef Kukuľa.
FO sa v roku 2018 sa úspešne zapojil do projektu, kedy zo SFZ získali 10.000€ na rekonštrukciu
hracej plochy futbalového ihriska. Predseda však podotkol, že nakoľko nevedeli zabezpečiť spoluúčasť vo výške 2.500 €, požiadali o odklad a v lehote do 30.6.2019 by chceli zabezpečiť spolufinancovanie a skvalitniť trávnatú plochu na miestnom športovom štadióne.
Do portfólia FO ŠK Heľpa už dnes patria úspešné projekty v obci Heľpa, ktorých sa nezúčastňujú
len športovci, ktoré robia dobré meno nielen futbalistom, ale aj celému ŠK, ako aj obci Heľpa, či
už na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni. Patrí tu či už MDD, Heľpiansky kros – memoriál
Štefana Bošeľu, Darovanie krvi – Športová kvapka krvi. Tradične naši členovia FO organizujú nohejbalový a pingpongový turnaj v našej telocvični a neoddeliteľnou súčasťou Vianočných sviatkov je každoročná účasť na volejbalovom turnaji v Polomke. K jednoznačne najväčším akciám
FO patrí spoluorganizovanie Silvestra na štadióne ŠK Heľpa s charitatívnym zámerom.
Rok 2018 začal turistický oddiel tradične organizovaním Krnačkových pretekov, ktoré sa konali na Dolinkách pri lyžiarskom vleku dňa 28.1.2018. Zúčastnilo sa ich celkovo 33posádok, z toho
bolo 25 mužských, 4 ženské a 4 zmiešané posádky. Celé podujatie sprevádzala dobrá nálada
podporená ľudovou hudbou a výborným počasím. Pre účastníkov pretekov bol pripravený chutný guľáš a hodnotné ceny. Z našich posádok sa najlepšie umiestnila ženská posádka Magdaléna
Ninisová a Beáta Belanová – 2.miesto
Ďalšou tradičnou a veľmi obľúbenou akciou, ktorú KST organizuje, je Výstup na Veľký Bok.
Konal sa 4.8.2018 a to 43.ročník, zúčastnilo sa ho 98 turistov z celého Slovenska -Sereď, Levice, Zvolen, Revúca, Košice, Podbrezová, Brezno , ale aj veľa mládeže z Heľpy. Naši sponzori
nám pri chate pod V. Bokom pripravili
chutné občerstvenie v podobe chlebíkov s chutnou paštétou a čapovaného
piva. Ale najväčšou odmenou je vždy
výhľad z vrcholu Veľkého Boku, z ktorého sú turisti nadšení a taktiež výstupový odznak. Všetci turisti sa zapísali
do vrcholovej kroniky, ktorú každý rok
vynesieme na vrchol.
Na záver roka organizuje KST ďalšiu
tradičnú akciu, Silvestrovský Výstup
na Veľkú Vápenicu. Bolo tomu tak aj
31.12.2018, konal sa už 33.ročník toh-

to podujatia. Za sťažených snehových podmienok a premenlivého počasia, hlavne studeného
vetra, na vrchol vystúpilo 60 turistov, čo nás teší aj veľa mladých z Heľpy, niektorí dokonca v botaskách. „Zatrénovať“ si prišli aj naši mladí futbalisti, len nerátali s takou zimou na vrchole. Pre
všetkých účastníkov sme pripravili občerstvenie na chate pri lyžiarskom vleku v podobe teplého
čaju a rôznych mäsových špecialít. Na zahriatie nám zahrala naša dievčenská ľudová hudba, pri
ktorej sme zabudli na boľavé a mokré nohy.
Hokejový oddiel pri ŠK Heľpa má 35 členov a pripravuje ľadovú plochu pre občanov Heľpy a širokého okolia. Samotní členovia hrávajú pravidelne hokejové zápasy na zimnom štadióne v Brezne
spoločne s hokejistami okolitých obcí, nakoľko sa počet hokejistov znižuje. Teší nás však skutočnosť, že ľadové ihrisko sa počas sezóny využíva občanmi všetkých vekových kategórii nie len
z Heľpy, ale aj z okolitých dedín. Členovia klubu už po 4.krát zorganizovali hokejový turnaj WINTER CLASSIC Heľpa, ktorý ako vždy dopadol nad očakávanie. Turnaja sa zúčastnili 4 mužstvá.
Juniori a seniori z Heľpy, hokejisti z Pohorelej a Banskej Bystrice. Po dramatických a vyrovnaných zápasoch turnaj vyhrali hokejisti z Pohorelej. Tento turnaj by sa bez štedrých sponzorov určite nekonal, nakoľko príspevok z obce ledva postačuje na prípravu a udržiavanie ľadovej plochy.
Pochvala sa od účastníkov turnaja ušla členom klubu za kvalitu ľadovej plochy, ktorá je najlepšia
z prírodných ihrísk v širokom okolí. Tohtoročná sezóna bola o to náročnejšia, že ŠK opustil obetavý správca areálu, ktorý si samostatne vedel organizovať členov pri prevádzkovaní ľadovej plochy a bol veľkou oporou pri organizovaní podujatí hokejovým oddielom. Do novej sezóny, by sme
chceli dať priestor mladým a zvoliť si nové vedenie oddielu. Zabezpečiť sponzorov, zorganizovať
turnaj a udržať tradíciu zimného športu v obci Heľpa.
Priaznivci športovej kynológie svoje aktivity vykonávali svoju činnosť už niekoľko desiatok rokov.
Ako Kynologický klub Heľpa (KKH) bol založený v roku 2015, pod Športovým klubom v Heľpe. V
súčasnosti KKH má 9 členov. Medzi hlavné úlohy KK Heľpa patrí riadiť, organizovať, a napomáhať
pri rozvoji športovej kynológie, vychovávať talenty športovej kynológie najmä z radov detí a mládeže, zúčastňovať sa pretekov a bonitácii psov organizovaných v rámci celej SR, organizovať súťaže, preteky a akcie masového, výkonnostného a vrcholového charakteru športovej kynológie
a rozvoji športovej kynológie. Výcvik psov
sa vykonáva 4 krát do týždňa na kynologickom cvičisku pri futbalovom štadióne.
V roku 2018:
- sa zúčastnili na sústredení pri výcviku
psov v Lukavici, Košiciach a Krupine,
- na skúškach SVV1 sa zúčastnili bonitácií, kde sme celkom dobre obstáli,
- podieľali sa na príprave a výcviku člena
KKH, ktorý v terajšej dobe slúži v Zbore
väzenskej a justičnej stráži,
- počas športových a kultúrnych podujatí
organizovaných obcou, vykonávali stráženie objektov
a zariadení potrebných pri ich organizovaní.
V roku 2018 sme obdŕžali finančne prostriedky z 2% daní z ktorých boli zakúpené kynologické
pomôcky potrebné na výcvik psov a krovinorez, ktorý je potrebný na úpravu a udržiavanie terénu
na kynologickom cvičisku.

Kulturistický oddiel - v priestoroch Barbar klubu
Klub získal vynovené a zväčšené priestory pre svoju činnosť, kde sú umiestnené nové stroje
v hodnote cca 5000 €, ktoré podaroval sponzor.Týmto Barbar klub Heľpa získal nové lavičky,
veľkú sadu jednoručných činiek, posilňovaciu vežu, stacionárny bicykel, olympijskú os so závažiami a mnoho ďalšieho. Zrušila sa aj nefunkčná sprcha, ktorú sme za pomoci členov prerobili na
umývadlo so skrinkou a drezom, starý priestor šatne sa občalúnil novým kobercom a pôvodná
plocha kolkárskej dráhy sa vybetónovala. Ďalej sa dokúpil profesionálny stroj (multipress) a profesionálny stroj na veslovanie, veľké jednoručné činky. Barbar klub ma v pláne tento rok vymeniť
plastové dvere, ktoré sú už zakúpene a do priestorov namontovať kamerový systém z dôvodu
sporného dokazovania poškodzovania majetku prevádzkarov návštevníkmi barbar klubu. Čo sa
týka návštev máme vysokú účasť do cca 50 ľudí mužov aj žien. Veľký záujem registrujeme aj z
okolitých obcí, avšak priestory poskytujú len obmedzený počet členov.
OCENENIA PRE OBEC ZA ROK 2018
Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom
Obec Heľpa získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017, ktoré udeľuje Nadácia pre deti Slovenska spoločne s partnermi KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group a Združenie miest a obcí Slovenska. Samosprávu na toto ocenenie nominovala Dedinská únia
heľpianskych aktivistov o.z. Ocenenie sa udeľuje samosprávam, ktoré v predchádzajúcom roku
systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do
verejného života. Získali sme finančný príspevok 3 000 Eur na ďalší rozvoj aktivít s deťmi a mladými
ľuďmi ako aj s organizáciami a inštitúciami, ktoré s nami pracujú. Slávnostné udeľovanie ocenenia
Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017 sa uskutočnila na 29. sneme ZMOS v termíne 23. - 24. mája 2018 počas sprievodného večerného programu – Ocenenia OSKAR BEZ BARIÉR.
Spoločnosť ENVI-PAK vyhodnotila zber a separáciu triedeného odpadu za rok 2017 v samosprávach
s počtom obyvateľov menej ako 5000. Z celkového počtu 1464 hodnotených obcí sa obec Heľpa
umiestnila na 115 mieste. V roku 2017 sa v našej obci vyzbieralo 101 ton triedeného odpadu v komoditách – plasty, sklo, papier, kovy a VKM (tetrapaky), v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 sa
zber triedeného odpadu zvýšil o 6 ton a v porovnaní s rokom 2015 o 7 ton. Napriek zvyšujúcemu sa
zberu triedeného odpadu v obci stúpa aj zber netriedeného komunálneho odpadu (kukanádoby).
Zatiaľ čo v roku 2015 sa vyzbieralo 185 ton zmesového komunálneho odpadu v roku 2016 to bolo 222
ton, a v roku 2017 sa vyzbieralo 224 ton zmesového komunálneho odpadu. Vzhľadom k uvedeným
údajom, žiadame obyvateľov, aby si dali záležať a pri ukladaní komunálnych odpadov rozlišovali či
ide o triedený komunálny odpad na ktoré sú určené arebné kukanádoby rozmiestnené po obci, alebo o netriedený komunálny odpad, na ktorý slúžia kukanádoby, ktoré máme vo svojom vlastníctve
doma
Naša obec sa zaradila medzi 168 obcí, ktoré veľkou mierou prispievajú k chráneniu životného prostredia Inštitút environmentálnej politiky uverejnil novú štatistiku ohľadom obcí a triedenia odpadu,
podľa ktorej len 6 percent obcí motivuje ľudí triediť. Obyvatelia 168 slovenských obcí, medzi ktoré
patrí aj naša obec, majú motiváciu byť ekologickejší – platia len za toľko odpadu, koľko sami vyprodukujú. Vďaka systému separovania odpadu v našej obci obyvatelia platia za odvoz komunálneho
odpadu výraznejšie menej ako v susedných obciach.
Obec napriek týmto úspechom, pracuje aj naďalej na tom, aby sme boli ešte ekologickejší a náš folklórny festival Horehronských dní spevu a tanca sa zapojí do aktivity šírenia myšlienky „Zero Waste“
Našou úlohou bude zredukovanie komunálneho odpadu počas troch festivalových dní na minimum
a priniesť osvetu medzi návštevníkov festivalu.

Obec Heľpa bola úspešná v grantovom programe Športujem rád a bezpečne 2018. Z Nadácie
pre deti Slovenska získala 2.300 €.
Zámerom projektu je vytvoriť v škole priestor pre aktívny a bezpečný pohyb pre všetky deti, ktorý
im dá možnosť „vybiť“ si energiu. Fyzickou aktivitou zabezpečiť radosť z pohybu, veselšiu myseľ
detí, rozvoj spolupatričnosti a vytváranie nových priateľstiev. V neposlednom rade prispieť k
lepšiemu zdravotnému stavu detí. Neformálnymi, športovými aktivitami chceme pozvať do školy rodičov, kde budú tráviť voľný čas so svojimi deťmi aj s učiteľmi. Projektom chceme z našej
školy vytvoriť vedomostnú ustanovizeň s kopou športových a pohybových aktivít.
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