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Prvý polrok roku 2018 máme úspešne za sebou
Ciele stanovené na tento rok sú opäť 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. Verím, že budeme úspešní. 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 pripravujeme zapojenie našej obce 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.
Každý jeden z nás má svoje predstavy a názory, ako by
mala obec napredovať, preto neváhajte osloviť Vášho
starostu a kedykoľvek ho kontaktovať na emailovej adrese starosta@helpa.sk , telefonicky na 0905651122, prípadne správou na FB, resp. osobnou návštevou v kancelárii starostu na Obecnom úrade v Heľpe, kde určite
spoločne nájdeme riešenia.
S úctou Peter Hyriak, starosta obce Heľpa

Poďakovanie Mons. ThLic. Vladimírovi Vojtašákovi

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.
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Vitajte medzi nami

STRANA 2

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.

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 sa stal minulosťou
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
covníci 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 technické zabezpečenie sa staralo takmer päťdesiat osôb.
Ďakujeme všetkým, 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.
Horehronského múzea z Brezna,
Slovenského múzea z Banskej Bystrice,
fotografické postrehy učiteľa Kolomana
p Weissa, obrazy Moniky Vozárovej,
ukážky prác v dennom stacionári Inpulz
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 kúdel-

nej 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 pra-

Vážení občania,
V súčasnej dobe, kedy slovenská spoločnosť hľadá spôsoby ako zabezpečiť základné potreby pre obyvateľstvo, chceme aj my, ako nezisková organizácia svojou činnosťou prispieť
ku skvalitneniu života v obci prostredníctvom zabezpečenia prevádzky
ambulancie všeobecného lekára.
Uvedomujeme si, že je to malý krok
v rámci celej našej spoločnosti, ale nedostatok lekárov sa dotýka každého
z nás. V rámci spolupráce s obecným
úradom, obecným zastupiteľstvom
na čele ktorého je pán starosta, nám
bola ponúknutá výzva na pomoc
obci formou opätovného fungovania
ambulancie. Za krátky čas sa nám
podarilo obnoviť zrušený zdravotný
obvod. Pre úspešné opätovné fungovanie ambulancie všeobecného
lekára sme vynaložili enormné úsilie,
ale s úspešným koncom, kedy sme
získali kladné rozhodnutie uvedenia do prevádzky z Úradu verejného
zdravotníctva so sídlom v Banskej
Bystrici následne prešli sme úspešne
registráciou na odbore zdravotníctva
Banskobystrického samosprávneho
kraja aj pridelením kódov poskytovateľa Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V súčasnej dobe
je v procese riešenia uznania vzdelania lekárky zapojené Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR,
ktoré na základe predložených dokladov v zákonnej lehote, rozhodne
o uznaní jej vzdelania. Do ambulancie nastúpi pani lekárka, vtedy, keď
dostaneme vyjadrenie o uznaní dokladov. Veríme, že to bude v krátkej
dobe.
Vieme, čo všetko je spojené s budovaním si dôvery medzi ľuďmi a preto
sme sa rozhodli aby v ambulancii
pracovala zdravotná sestra, ktorú Vy,
občania, pacienti poznáte a veríme že
si získame Vašu dôveru.
Veríme, že tak ako všetko nové prináša so sebou určité obavy, tak sa prekonajú pri profesionálnej spolupráci
starostu obce, obecného zastupiteľstva, a nás neziskovej organizácie
Merci so sídlom v Trebišove, ktorá sa
podujala na tento veľmi zodpovedný
krok akým je prevádzkovanie ambulancie.
S pozdravom a želaním príjemných
letných dní v nádhernom horskom
prostredí Národného parku Nízke
Tatry, za kolektív pracovníkov neziskovej organizácie Merci, n.o. PhDr.
Ján Holonič, PhD. riaditeľ neziskovej
organizácie, MUDr. Oxana Labíková,
garant odbornej činnosti všeobecnej
ambulancie.
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ÚSPECHY NAŠICH HASIČOV
V okresnej súťaži Hry plameň v Braväcove– sa stali naše deti víťazmi a postúpili
na krajskú súťaž do Poník. V ťažkej konkurencii obsadili 7 miesto, čo je veľmi pekné z dôvodu, že deti sa takejto náročnej súťaže zúčastnili po prvý krát.

7. júla sa naši hasiči – deti ale aj dospelí, zúčastnili hasičskej súťaže – Memoriál
Michala Oceľa v Polomke. Naši šikovní malí hasiči si odtiaľ doniesli dve prvé miesta – v útoku s vodou a taktiež v skrátenom útoku s vodou. V nočnej súťaži sa nedali zahanbiť ani naši dospeláci – nad 35 rokov, ktorí získali 3. miesto.
14. júla si znova zasúťažili muži v Šumiaci o Pohár starostu obce, kde získali 2.
miesto.

Výpis zo zápisnice z 39.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Heľpe

vaní všetci poslanci, čo sa nestalo. Čo
sa týka informovanie poslancov toto
sa rieši pozvaním riaditeľa zariadenia
na zasadnutie OZ. Keďže na stretnutí
skupina vystupovala ako poslanci, teda
zástupcovia vedenie obce musia byť
o stretnutí informovaní všetci poslanci
a nie vybraná skupina.
Viac na webovej stránke obce v textovom aj zvukovom zázname
výpis spracovala Mária Fedorová

Zasadnutie sa konalo 24.mája 2018 a zúčastnili sa ho 7 poslanci, ospravedlnená tie skupiny poslancov s pracovníkmi
bola Mgr. Hyriaková a Pavel Zibrík. Ďalej sa zasadnutia zúčastnil starosta obce ZUŠ kde sme sa navzájom informovali
a pracovníci úradu. Poslanci schválili navrhnutý 14 bodový program na ktorom o svojej činnosti, čo je v súlade s ustanoveniami platného Zákona o obecschválili
priestorov amfiteátra na poduja- nom zriadení a toto stretnutie sa nedá
- zámer nájmu majetku ovce a to časti tia Horehronské mecheche, Ander kvalifikovať ako kontrola hospodárenia.
- Starosta reagoval, že poslanci OZ sú
budova zdravotného strediska za úče- a Ščamba a Malý a veľký muž
lom poskytovania primárnej zdravot- - Martina Turčina za člena komisie mlá- kolektívny orgán, ktorý tvorí 9 členov
a o takejto aktivite musia byť informonej starostlivosti v odbore všeobecné deže a športu
lekárstvo pre dospelých
- zmenu rozpočtu obce Rozpočtovým
Zo 41. zasadnutia OZ v Heľpe konaného 26.júna 2018
- žiadosť ZŠ k organizácii vybraných opatrením č. 3/2018
tried a ročníkov v šk. roku 2018/2019
- zmluvu o dielo „Rekonštrukcia schoOZ schválilo
- žiadosť Mgr. Michala Bošeľu, Burko- žiadosť o úpravu príjazdového vcho- diska domu smútku“ so zhotoviteľom - žiadosť MERCI n.o Trebišov o prená- vaná 115 Heľpa o odkúpenie obecného
du do dvora Milana Maka, Hlavná č. 199 Dušanom Bošeľom z Polomky v sume jom priestorov ambulancie všeobecné- majetku
- na žiadosť Slovenského zväzu proti- 3 846,70 €
ho lekára pre dospelých
- žiadosť Športového klubu v Heľpe
fašistických bojovníkov oblastný výbor
neschválili
- zmluvu o nájme nebytových priesto- o predĺženie nájmu v obytnom dome a
v Brezne poskytnutie finančného prí- - žiadosť SYNOT TIP a.s. z Popradu rov v budove zdravotného strediska to bytu č. 1 na Alexyho ul. č.1
spevku vo výške 100 € na zabezpečenie o umiestnenie stávkovej kancelárie
Krížna 812 Heľpa za účelom zriadenia - vybudovanie náučného chodníka
regionálnych osláv SNP na Krpačove
- návrh na zosobnenie nákladov staros- ambulancie všeobecného lekára pre chotárom obce z vlastných finančných
- otvorenie prevádzky Chovateľské po- tovi za vypracovanie právnej analýzy dospelých s nájomcom MERCI n.o. Tre- zdrojov
treby - Martina Hrdá, Burkovaná č. 326 ku kontrole skupiny poslancov v zlože- bišov
vzali na vedomie
aj prevádzkovú dobu
ní: Bc. Fedorová, Málik, PhDr. Babeľa, J. - nájomnú zmluvu a to prenájom bytu - Stanovisko hlavného kontrolóra k zá- žiadosť Anny Berákovej R.B. cyklo- Kukuľa, Ing. Oravkin v ZUŠ k financiám č.1 v obytnom dome Alexyho č.1 Heľpa verečnému účtu obce Heľpa za rok 2017
šport o predĺženie nájmu na dočasné
poverili
- správu nezávislého audítora z overes prenajímateľom MERCI n.o. Trebišov
užívanie pozemku pod budovou cyklo- - starostu obce Petra Hyriaka vykona- - žiadosť a následne aj zámer odpred- nia ročnej účtovnej závierky a hospodášportu do 1.6.2023
ním potrebných úkonov súvisiacich so aja obecného majetku z dôvodu oso- renia obce Heľpa za rok 2017
- VZN č. 4/2018 o poskytovaní sociál- zriadením denného stacionára ako or- bitného zreteľa a to parcely KN C č. 439 - Informácia o žiadosti vedúcej pošty
nych služieb a výšky úhrady za sociálne ganizačného útvaru obce s účinnosťou vo výmere 3m2 a parcely KN C č.448 vo v Heľpe ohľadom odstránenia havarijslužby v dennom stacionári s účinnos- do 1.1.2019
výmere 77m2 Jánovi Lilkovi Mierová ul. ného stavu na budove pošty
ťou od 1.1.2019
interpelácie
- Informácie o zmluvách - zmluvy
č. 864 Heľpa
- zriadenie zariadenia sociálnych slu- - poslankyňa Fedorová sa pýtala sta- - žiadosť MEaTA s.r.o. S. Chalupku č. o spracovaní osobných údajov – Galileo,
žieb denný stacionár ako organizačný rostu ako funguje multifunkčné ihrisko 248 Heľpa o stavebné úpravy priestorov Komenský s.r.o., Pyrobos, ZUŠ, Lesy SR –
útvar obce od 1.1.2019
v areáli materskej školy, na otváracie baru na športovom štadióne
príspevok – dotácia 7000 Eur, Zmluva
- predloženie žiadosti o nenávrat- hodiny, správcu a prevádzkový poria- - zmluvu o bezodplatného zapoži- o výpožičke – Kofola, Sponzorské zmluný finančný príspevok v rámci výzvy dok, nakoľko nikde verejne nie sú k dis- čania majetku denného stacionára vy Šport a vzdelanie – 3000, Brantner
Ministerstva poľnohospodárstva SR na pozícii žiadne inštrukcie a má informá- s požičiavateľom Ing. Marekom Nik- 550,--€
podporu sociálnych služieb s názvom cie, že ihrisko je nevyužívané
lom z Bacúcha na obdobie 1.1.2019 až - Informácie ohľadom žiadosti Urbárnej
„Rekonštrukcia denného stacionára v
rôzne
spoločnosti o vrátenie budovy na ulici
31.12.2020
obci Heľpa“
- starosta informoval, že obec dostala - zmenu rozpočtu obce č. 4/2018 pod- Partizánska
- smernicu verejného obstarávania ocenenie za r. 2017 a odmenu vo výške ľa ekonomickej a programovej štruktú- - informácia o odpovedi Lesov SR na žiao postupe pri zadávaní zákaziek s níz- 3 000 € ako Komunita priateľská deťom ry
dosť ohľadom odstránenia havarijného
kou hodnotou
a mladým ľuďom
- Záverečný účet obce Heľpa za rok stavu na miestnom potoku
- nájomnú zmluvu s nájomcom - prebehla rozprava o parkovaní áut 2017
- informácie o zrušenie Pohotovostnej
Pozemkové spoločenstvo urbaristov na chodníkoch v obci a využívaní ve- - na návrh Rady ZŠ v Heľpe vymeno- služby v Závadke nad Hronom
v Heľpe pre nehnuteľnosť na ktorom je rejných priestranstiev. Budú výzvy ob- vania na základe výberového konania - informácia o odstúpení od Zmluvy –
umiestnený kríž
čanom písomné aj cez miestny rozhlas za riaditeľku ZŠ v Heľpe Mgr. Alenu Mi- Spoločná úradovňa ZŠ Šumiac a Telgárt
- zmluvu o dielo so zhotoviteľom OBK a Zvesti.
lanovú
stavebno-obchodná spoločnosť s.r.o. - Poslankyňa Fedorová reagovala na - komunikačný plán sociálnych služieb Podrobné informácie zo 41. zasadnutia
na zhotovenie diela „Rekonštrukcia právnu analýzu ku kontrole hospodáOZ na www.helpa.sk v textovej a zvuneschválilo
budovy hasičskej zbrojnice v Heľpe“ vo renia v ZUŠ. Táto právna analýza bola - žiadosť MUDr. Petra Kukuľu o prená- kovej forme
výške 76 359,13 €
zbytočná a neodôvodnená, pretože jom priestorov ambulancie všeobecnéMária Fedorová
- zmluvy o nájmoch nebytových to nebola žiadna kontrola len stretnu- ho lekára
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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.
Do konca roka majú pred sebou účinkovania v
Špačinciach, Krompachoch a v decembri sa zúčastnia festivalu Souznění na medzinárodnom festivale
v Čechách.
Detský súbor Heľpančok čakajú vystúpenia v Hrušove
a v Partizánskom.
Prajeme im veľa chuti do nácvikov, ktoré sú potrebné
pre zdarnú prezentáciu našej obce.

STRANA 4

Klub 3xP deťom našej základnej školy
V našej obci sa v rozpočte každoročne pamätá okrem iného aj na spoločenské organizácie a tak tieto
dostávajú finančný príspevok na svoju činnosť. Stalo sa tak aj v tomto roku.
Členky Klubu 3xP (pohyb, príroda, pamiatky) v Heľpe sa na svojom výročnom zasadnutí rozhodli venovať príspevok ktorý dostanú na svoju činnosť pre rok 2018 v plnej výške 200 € deťom z našej
Základnej školy v Heľpe. Keďže jedným z cieľov nášho klubu je tiež návšteva pamiatok, umožnili sme
takto našim deťom urobiť si poznávací výlet a prezrieť si aj pokochať sa krásnymi pamiatkami Spiša,
ako je hrad Stará Ľubovňa a skanzen ľudovej architektúry tohto regiónu.
Výlet bol obsahovo bohatý, účastníci spokojní a všetci žiaci boli super. Veríme, že sme našim deťom
týmto nielen urobili radosť, ale im aj umožnili ešte viac rozšíriť svoje poznanie, aj obohatenie o neopakovateľné zážitky a tiež v časoch globalizácie posilnenie ich národného povedomia.
za Klub 3xP Mária Fedorová

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.

Z činnosti Obecného mládežníckeho parlamentu
To, že u nás v Heľpe je mládež naozaj aktívna, je už dobre známa vec. Najnovšie
si to však všimli aj zástupcovia Nadácie pre deti Slovenska, ktorí začiatkom
júna obci Heľpa udelili ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM
ĽUĎOM. Slávnostného preberania ocenenia sa spolu s pánom starostom
Petrom Hyriakom a pani Kemkovou zúčastnili aj členovia OMP. Ocenenie bolo
udelené za úspešnú implementáciu kompetencií mladých ľudí a ich samotných v komunite obce, ako aj za efektívne reflektovanie potrieb deti a mládeže vo fungovaní samosprávy. Začiatkom júna ste mali možnosť niektorých z
nás stretnúť nielen v uliciach Heľpy, kde sme boli nápomocní pri monitorovaní
záujmu o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale taktiež aj ako spoluorganizátorov Medzinárodného dňa detí, ktorý bol organizovaný pánom Milanom
Malíkom a jeho tímom na športovom štadióne. So športom sme ostali prepojení aj počas Medzinárodného mierového behu (Peace Run), ktorý prebieha cez
viac ako 140 krajín sveta. Heľpa sa stala jednou z jeho zastávok a príležitosť
odbehnúť si kilometre v znamení mieru a harmónie využili aj členovia OMP. Tím

Obecného mládežníckeho parlamentu spoločne reprezentoval našu mládež
aj na natáčaní programu RTVS, počas ktorého sme nielen členov štábu, ale aj
gazdinky presvedčili o tom, že s prípravou tradičných heľpianskych guliek nemáme najmenšie problémy. V rovnaký deň sme spolu absolvovali aj návštevu
našich šikovných seniorov v dennom stacionári IMPULZ, ktorá nám dodala nielen energiu, ale zároveň aj radosť zo stretnutia generácií. Preto veríme, že sa na
toto miesto v budúcnosti v nejakej peknej akcií ešte vrátime. Z návštevy sme sa
presunuli na školenie Vidieckeho parlamentu Slovensko na tému diskriminácia
a získali ďalšie teoretické poznatky prospešné pre našu činnosť. 16. júna večer
sa ŠportBar v Heľpe zaplnil nielen divákmi, ale aj súťažiacimi v 1. kvíze OMP s
kvíz majstrom Slávom Hlásnym, v ktorom bojovalo osem vyrovnaných a súťaživých tímov. Víťazom sa však mohol stať len jeden tím - dokázalo to družstvo v
zložení Andrej Mak, Tomáš Mak a Branko Patin, ktorí sa mohli pochváliť nielen
vynikajúcou úrovňou vedomostí, ale aj skvelou prvou cenou, ktorú im všetci v
dobrom závideli.
Naše členky hneď prvé júlové dni absolvovali školenie pod zaujímavým názvom NALIEVÁREŇ, organizované slovenským inštitútom pre mládež IUVENTA,
ktorého predmetom bolo využívanie
neformálneho vzdelávania v procese
tvorby a realizácie projektov prospešných pre komunitu obce. A keďže
mládež v Heľpe je účastná všetkých
udalostí ktoré sa v obci dejú, spolu
sme zavítali aj na farský úrad, kde sme
v mene OMP privítali nášho nového
pána farára Mgr. Václava Gala, ktorému sme nielen popriali všetko dobré
v jeho činnosti v novej farnosti, ale
aj prisľúbili pomoc s chodom farskej
činnosti zo strany mládeže. Na záver
by sme sa veľmi radi poďakovali menovite Janke a Mirovi Takácsovcom za
pomoc pri organizovaní kvízu OMP,
sponzorovi Milanovi Bošeľovi, ako aj
všetkým ostatným, ktorí nás podporovali a podporujú v našej činnosti. A
aj napriek čoraz teplejšiemu počasiu a
letným prázdninám my, členovia OMP,
vo svojom snažení nepoľavujeme,
práve naopak - už teraz pre Vás pripravujeme ďalšie skvelé akcie. Najbližšie
sa na Vás všetkých tešíme na premietaní filmu v letnom kine pod hviezdami! Tento zážitok bude stáť za to.
Za obecný mládežnícky parlament
Fero Latinák.
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STRANA 5

MDD V HEĽPE

Grécky filozof Platón už 300 rokov p. n. l. povedal :
„Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale
na celej obci ako sa dieťa vyvíja.“

Keďže nám, športovcom záleží na našich deťoch a na tom, ako sa vyvíjajú, preto sme nielen pre ne
už po 6. krát pripravili športový deň pri príležitosti MDD.
Som rád, že tradícia MDD v Heľpe stále žije. Tiež som rád, že sa mi vždy podarí spojiť skvelých
ľudí do jedného celku, pre skvelý cieľ a spoločne stvoriť niečo, ako ste mali možnosť vidieť v areáli
športového štadióna v Heľpe. Veď detský smiech a radosť v detských očiach je jeden z najkrajších
darov, ktorý v živote môžeme dostať.
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, Matej 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 Berčíkovi, 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“

Heľpa krásnie pod šikovnými rukami našich obyvateľov
Už v minulom čísle sme písali o aktívnych obyvateľoch
našej obce, pod rukami ktorých sa naša obec stáva
krajšou a atraktívnejšom.
A nebude tomu inak ani v tomto čísle. Veľká vďaka
patrí obetavým ľuďom, ktorí sa celoročne starajú
o areál nášho krásneho kostola a fary. Ich neúnavná
práca počas všetkých ročných období prináša svoje

sprístupnení širokej verejnosti, nezabúdajú na prírodu
u nás doma. Upravili okolie „obráziku“ v Krivuli.
Klub dôchodcov vyčistil, pokosil a pohrabal areál za
Tŕním a tak vytvoril ideálne oddychové miesto pre
širokú verejnosť pre načerpanie nových síl v lone prírody.
Starosta obce Heľpa vyslovuje veľké poďakovaovocie. Jar, leto, jeseň je v znamení krásnych rozkvit- nia všetkým, ktorým nie je ľahostajné prostredie
nutých záhonov a upravených trávnikov. V zime je to v akom žijú so svojimi deťmi a vnúčatami.
ťažká práca v odpratávaní snehu. Ďakujeme Vám, že
pri návšteve nášho kostolíka naša duša pookrieva nielen duchovným slovom, ale aj pohľadom na „ovocie“
Vašej pravidelnej práce.
Členovia protifašistických bojovníkov sa chopili činu
a vyčistili, opravili studničku a jej areál v Krivuli. Čistá
a chutná voda v nej osvieži nielen našich obyvateľov
ale aj turistov, ktorí sa pri nej často zastavujú pri objavovaní krás nášho chotára.
Členovia Klubu 3 P sa taktiež nedajú zahanbiť a okrem
spoznávania krás nášho Slovenska a ich fotografickom

Dúha v srdci
- „ Aby ten, kto miluje Boha,
miloval aj svojho blížneho“
Vážení a milí spoluobčania,
žijeme v náročnej dobe, ktorá sa točí hlavne okolo peňazí, financie sú hlavným záujmom väčšiny
ľudí, bohužiaľ bez nich je človek v dnešnom čase
stratený a ešte k tomu ak je chorý. Je to veľmi ťažké a náročné, zvlášť ak je odkázaný finančne iba
na malý invalidný dôchodok.
Ako definovať lásku k blížnemu? Láska k blížnemu znamená podať tomu slabšiemu pomocnú
ruku, povedať mu, že je dôležitý, že si ho vážime,
že ho máme radi, že má i on nám čo dať. Pretože
láska je najkrajší výmenný dar. V tejto dobe, v našej spoločnosti, a čo je smutné, musí byť človek
niekým, musí podávať výkony aby bol milovaný
a vážený, musí mať k tomu dosť peňazí. Stráca sa
schopnosť nezištne milovať a pomáhať núdznym,
všímať si tých, ktorí potrebujú pomoc.
Našťastie medzi nami žijú ľudia, ktorým osud
slabších nie je ľahostajný, vidia ich starosti, potreby, nemohúcnosť i zraniteľnosť. Jeden z takýchto
ľudí zistil, že náš spoluobčan Milan potrebuje od
nás pomoc, že jeho zdravotný stav je veľmi vážny
a potrebuje špeciálnu liečbu.
Vážení a milí spoluobčania,
ako určite viete, v mesiaci apríl- máj prebehla v našej obci zbierka na túto liečbu. Milan trpí približne
20 rokou ťažkou chorobou Sklerózou multiplex,
ktorá ho už paralyzovala tak, že je odkázaný na vozík a službu, ktorú mu prostredníctvom opatrovateľky zabezpečuje náš obecný úrad. Nemocnému
by mohol veľmi pomôcť pobyt v špeciálnom rehabilitačnom zariadení,známom ako Adeli medical Center v Piešťanoch. Rehabilitačné cvičenia sú
tu však finančne veľmi náročné. Bohu známy spoluobčan vyvinul veľkú aktivitu na zabezpečenie
finančných prostriedkov. Počnúc príspevkami od
členov celej svojej rodiny, oslovil úspešne starostu našej obce,podnikateľov väčších i menších,
učiteľov i prakticky všetky inštitúcie v našej obci.
Príspevky do pokladníčky v jednej predajni doniesli i niektorí milí občania, niektorí zasielali eurá
priamo na účet nemocného ,vieme, že prispela i
jeho rodina. Všetkým týmto ďakujeme. Dobrá vec
sa podarila a Milan sa zúčastnil trojtýždňového
liečenia v tomto rehabilitačnom zariadení, kde
ho počas služobnej cesty navštívil aj pán starosta,
aby sa presvedčil o oprávnenosti liečby. Videl, že
tu nastalo zlepšenie jeho zdravotného stavu, zlepšili sa motorické funkcie, nadobudol svalovú silu
a hmotu a tiež nastalo u neho výrazné psychické
zlepšenie. Na liečebnom pobyte ho sprevádzala ako povinná asistentka jeho opatrovateľka na
úkor vlastnej dovolenky, čo bolo od nej pekný čin.
Podľa vyjadrenia lekárov, bolo by potrebné toto
liečenie do konca roka ešte raz opakovať. Veríme,
že sa nájdu dobrí ľudia, finančne zabezpečení,
ktorí na túto rehabilitáciu ešte prispejú. A tí, ktorí
na to nemajú, môžu nahradiť peniaze vzácnymi
modlitbami za jeho uzdravenie. Veď sme veriaci
a vieme, že Ježiš má tu naše ruky, nohy, oči, uši,
ústa, naše srdcia, ktoré mu s láskou dávame k
dispozícii. Sme tu určitá komunita, spoločnosť
veriacich ľudí, milujúcich Pána Boha a ako sa mu
najviac poďakujeme za všetko čo nám dáva, že pri
nás neochvejne stojí ? Tak, že tú lásku premeníme
na lásku k blížnemu. Pomoc slabším, tieto skutky
lásky, to je to najkrajšie a najvzácnejšie čo môžeme vlastniť naveky, bez časového či dimenzného
obmedzenia. Preto majme dúhu v srdci a pamätajme na to, že :„Kto miluje Boha, musí milovať
aj svojho brata.“!
Paulína Ďuricová
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POĎAKOVANIE
V mene detí DeD SLNIEČKO
v Polomke, chcem týmto verejne
poďakovať starostovi obce Heľpa,
p. Petrovi Hyriakovi za zvýhodnené vstupné pre deti z detského domova na kultúrne podujatie ANDER A ŠČAMBA. Deti mali
z predstavenia nezabudnuteľný
zážitok, na ktorý budú určite často
s úsmevom spomínať.
Ďakujeme za Vašu ústretovosť.
Anna Kubandová za DeD Slniečko
v Polomke.

STRANA 6

Spoločenská kronika
Narodení:
Maroš Blažečka
Patrik Jonás
Zosnulí:
Katarína Klimková
Mária Fiľová
Sobáše:
Milan Koreň a Lucia Košťálová
Maroš Štuber a Andrea Zemanová
Prihlásených: 4
Odhlásených: 2
Počet obyvateľov k 30.6.2018
bolo 2589.
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