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Podarí sa nám vytvoriť v Heľpe
40 nových pracovných miest?
Vážení spoluobčania, dovoľte mi
informovať vás o možnosti rozvoja našej obce, ktorú dnes máme
možnosť posunúť k realite. Tak, ako
som uviedol aj v mojom volebnom
programe v roku 2014, vyhľadávanie
ponúk pracovných príležitostí v našej obci je jednou z mojich priorít.
S radosťou vám oznamujem, že do
našej obce sa mi podarilo získať investora, ktorý je pripravený v Heľpe
preinvestovať 3,2 milióna eur a vytvoriť pritom až 40 nových pracovných miest. Investíciou je postavenie
nového domova sociálnych služieb
na mieste bývalého detského domova na Mládežníckej ulici. Investor je
pripravený na svoje náklady odstrániť
starú rokmi schátranú budovu a na jej
mieste vybudovať moderné 4-poschodové zariadenie s kapacitou 96 lôžok.
V prízemnej časti budovy by sa navyše
nachádzali ambulancie centralizovaného integrovaného systému, vďaka
ktorému by sme mali v Heľpe odbornú zdravotnú starostlivosť neustále na
dosah. Pre porovnanie, zariadenie podobného charakteru LUNA, ktoré sa nachádza v Brezne, má kapacitu 120 lôžok
a pre ich získanie existujú poradovníky.
Prácu v tomto zariadení by si našli ľudia
od tých so základným vzdelaním, cez
medicínsky personál, až po vysokoškolákov obsadzujúcich manažérske pozície. Opatrovateľky, ktoré dnes z našej
obce odchádzajú za prácou do zahraničia, by tu mohli nájsť uplatnenie bez potreby cestovať. Navyše, nadštandardne
by sme pokryli potreby starostlivosti o
starých a odkázaných ľudí z našej obce
Heľpa, ktorých neustále pribúda.
Náklady na tieto benefity pre našu
obec by pritom v plnej výške pokryl samotný súkromný investor. Investíciou
zo strany obce by bol prevod pozemku
a súčasnej chátrajúcej stavby za symbo-

lickú sumu 1 euro.
Samotný prevod obecného majetku by pritom nastal až po zrealizovaní hrubej stavby, a teda až po zhruba
polovici preinvestovaných nákladov.
S investorom som sa osobne niekoľkokrát stretol, Heľpu sám navštívil a
prostredím pod Hájnicou bol nadšený. Posudzovanie jeho kredibility však
samozrejme nie je subjektívna záležitosť – existujú jasne definované kritériá využívané napriek EÚ, našťastie sa
teda vieme spoľahnúť na odborníkov.
Získaniu tejto investície som venoval
posledných 6 mesiacov a som nesmierne rád, že sa mi ju podarilo dotiahnuť
až do reálnej žiadosti investora o povolenie pre ďalšie kroky. Časový horizont
realizácie celého projektu je plánovaný
na 36 mesiacov od vydaného stavebného povolenia.
Totiž, podľa zákonného postupu pri
schvaľovaní takejto investície, momentálne máme na stole schvaľovanie “rozhodnutia o zámere na odpredaj majetku osobitný zreteľom.” Až v ďalšej fáze
sa schvaľujú presné podmienky, ktoré
budú zakotvené v zmluve.
Garantujem vám, že urobím všetko
preto, aby sme do nich ukotvili take
podmienky, ktoré maximálne ochránia
záujmy našej obce. Už dnes napríklad
vieme, že investor nemôže zneužiť investíciu, keďže prevod majetku by nastal až po preinvestovaní asi polovice
nákladov. Teda, až do chvíle, kým neinvestuje do našej obce výrazne viac ako 1
mil. eur, bude majiteľom pozemku stále
naša obec.
Zároveň, zmena účelu stavby je možná len so súhlasným stanoviskom poslancov OZ Heľpa, ktorí by túto zmenu
museli prijať schválením zmeny územného plánu obce. To znamená, že ak by
investor zmenil názor a chcel by budovu
namiesto domova sociálnych služieb

využívať na iný účel, nemôže tak urobiť
bez nášho schválenia.
Prečo vás o týchto detailoch informujem aj prostredníctvom Heľpianskych
zvestí je ten, že poslanci obecného zastupiteľstva v Heľpe na 31. zasadnutí
dňa 25.8.2017 túto investíciu zmietli zo
stola tým, že sa polovica prítomných poslancov zdržala hlasovania.
Ja, tak ako aj poslanci, sme boli zvolení Vami na to, aby sme zastupovali Vaše
záujmy. Keď však ide o rozhodnutie,
ktoré môže pozitívne ovplyvniť každú
rodinu v Heľpe, nedá mi neobrátiť sa
priamo na Vás. Snáď každý regionálny
politik dnes robí všetko možné preto,
aby do svojej obce prilákal investíciu,
aby vytvoril nové pracovné miesta a
zvýšil kvalitu života ľudí, ktorí v nej žijú.
Máme to šťastie, že v Heľpe sa nám to
podarilo. A je len nás, či ju využijeme.
Ako starosta obce mám právo nepodpísať uznesenie obecného zastupiteľstva.
Dovoľte mi oznámiť Vám, že tento raz
ho využijem po prvý raz a zvolám nové
zastupiteľstvo. Pre schválenie investície
nám stačí 6 hlasov. 2 hlasy máme a teda
stačia 4 hlasy pre 40 nových pracovných
miest.
Ja verím, že ich v Heľpe nájdeme.
Peter Hyriak, starosta obce

K informáciám starostu Petra Hyriaka ohľadom
investície domova dôchodcov
Keďže ja som tá ,ktorá hlasovala proti „výhodnej“, ľúbivej (nespisovný ale výstižný
výraz) investícii a zabránila som vytvoreniu
40 pracovných miest v obci, dovoľujem si
Vám všetkým, ktorí ste za investíciu alebo
aj proti, predložiť dôvody tohto môjho vážneho rozhodnutia:
1.kapacita zariadenia
2.neoverený investor.
Verte mi, že som veľmi dôkladne analyzovala a zvažovala všetky pre a proti, ale...
Budovu bývalého detského domova odkúpila obec pred cca 8 rokmi za 35 tisíc
eur, aby sa tam vraj nenasťahovali bezdomovci či neplatiči. Nič také sa nestalo ani
u nás, ani nikde inde. Predať budovu na
lukratívnom mieste za 1 euro a nechať tam

postaviť megalomanskú 4 poschodovú
budovu s víziou, že raz bude slúžiť ako domov dôchodcov s kapacitou 96 klientov, je
sci-fi. Takéto veľkokapacitné zariadenie nebude prevádzkovať ani verejný sektor teda
samosprávny kraj, ani obec, ani cirkev, ani
súkromník. Dnes sa zriaďujú malé rodinné
domovy dôchodcov s cca 20 miestami. A
keď sa budova prípadne postaví, KDE JE
ZÁRUKA, ŽE V NEJ BUDE NAOZAJ DOMOV
DOCHODCOV? A ak nie, čo potom s tým
kolosom? Všetky plány, vízie, zmluvy, záväzky... sa dajú po čase prehodnotiť, preklasifikovať a zmeniť vrátane územného
plánu. A čo keď tam potom majiteľ zriadi
napr. nájomné byty pre nízkopríjmové skupiny???

Bolo by určite múdre a prospešné pozrieť si
na internete v obchodnom registri, čo je to
za investor. Keďže spoločnosť bola zaregistrovaná až v roku 2015, bolo by treba overiť, aké má výsledky, referencie, teda či ide
o dôveryhodného investora, pretože dnes
viac ako kedykoľvek predtým platí: “Keď
vtáčka lapajú pekne mu spievajú.“
Aj ja ako poslankyňa OZ cítim veľkú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, nehlasujem
bez zrelej úvahy, nechcem sklamať svojich
voličov. Práve preto som v súlade so svojim
vedomím a svedomím hlasovala PROTI a aj
na budúcom zasadnutí OZ pri hlasovaní
o tejto investícii budem proti opäť.
Mária Fedorová,
poslankyňa OZ v Heľpe

Druhý septembrový
víkend opäť patrí
krosovému behu
Leto nám ubehlo ako voda a so septembrom vítame nielen začiatok školského
roka, ale aj druhý ročník Heľpianskeho
krosu, ktorý organizátori opäť naplánovali
na druhú septembrovú sobotu.
Preteky sú venované pamiatke pána
Štefana Bošeľu, ktorý počas svojho pôsobenia v našej obci výrazne prispel k
rozvoju športu, a to predovšetkým medzi
mladými ľuďmi. Rovnako ako minulý rok,
aj súčasný ročník bude mať svojho čestného hosťa, ktorý 9. septembra na futbalovom štadióne ŠK Heľpa odštartuje beh
na osem kilometrov. Pozvanie prijal pán
Dušan TITTEL, bývalý futbalový reprezentant Slovenska, ktorý dlhé roky pôsobil v
štruktúrach Slovana Bratislava a zároveň
zastával funkciu Delegáta FIFA a UEFA.
V súčasnosti pôsobí ako športový a marketingový riaditeľ MFK Ružomberok a je
poslancom NR SR.
Všetci bežci sa môžu tešiť na starostlivo
pripravenú a značenú trať, občerstvenie
počas pretekov a v cieli (jedlo, ovocie,
nápoje), účastnícku medailu a prvých
sto registrovaných bežcov si domov odnesie štartovacie balíčky, ktoré okrem
iného budú obsahovať bufku s potlačou
Heľpianskeho krosu a iné prekvapenia.
Registrácia bežcov bude možná aj na
mieste pred pretekmi, no z dôvodu vysokej
účasti v minulom roku organizátori odporúčajú registráciu vopred prostredníctvom
internetu.
Pre malých návštevníkov do pätnásť rokov budú pripravené detské behy a rôzne
sprievodné akcie, z ktorých je nepochybne
najatraktívnejšie maľovanie na tvár.
O dobrú atmosféru nielen počas behu sa
postará bubnová show Batida, ktorá, ako
veríme, vyburcuje športovcov k čo najlepším výkonom.
Príďte si zašportovať a stráviť príjemnú sobotu pohybom v kruhu rodiny a známych.
Stretneme sa ráno 9. 9. 2017 na futbalovom štadióne ŠK Heľpa.
Organizátori Heľpianskeho krosu !
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Priamy prenos z odpustovej slávnosti
Nanebovzatia Panny Márie - TV LUX
otcovi, ktorého pričinením bola zvidiNanebovzatie Panny Márie má pre nás neopísateľná atmosféra plná pokoja,
teľnená duchovná krása našej Heľpy.
veriacich veľký význam. Upevňuje nás radosti a rodinnej atmosféry.
v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkrie- Veľká vďaka patrí nášmu duchovnému 			 /mk/
sené. Nebeská Matka nám vyprosuje
mnoho milostí, aby sme tak ako ona
boli vzkriesení na večnú slávu, aby sme
prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista,
ktorý každému z nás pripravil v nebi
miesto. (por.Jn14,1-14).
V nedeľu 13. augusta sme v našom chráme oslávili Pannu Máriu
Nanebovzatú – patrónku nášho kostola a našej farnosti slávnostnou svätou
omšou, ktorá bola vysielaná priamym
prenosom TV LUX. Hlavným celebrantom bol Štefan Vitko, farár zo Svitu,
koncelebroval Vladimír Vojtašák, farár
z Heľpy. Sv. omše sa zúčastnili aj farári
z nášho dekanátu. V kostole panovala

Výpis zo zápisnice z 29. zasadania OZ v Heľpe
konaného 21. júna 2017
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov, starosta obce Peter Hyriak a pracovníci OcÚ. Ospravedlnený bol poslanec
Dr. Vladimír Babeľa. Poslanci schválili 18 bodový program zasadnutia ,na ktorom
vzali na vedomie
- zmluvu o zabezpečení prezentácie tradičnej kuchyne
uzatvorenú s NOC
- dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorenú s Implementačnou agentúrou
- zmluvu o spolupráci uzatvorenú s Komunálnou poisťovňou a.s., Vienna InsuranceGroup
- dohodu o poskytnutí sponzorského daru uzatvorenú
s OZ Heľpa – šport a vzdelanie
- dohodu o skončení nájmu s Nikolou Putnokovou
k 31.5.2017
- zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú
s Annou Putnokovou od 1.6.2017
- žiadosť Nemocnice s poliklinikou Brezno n. o. o prijatie
systémového riešenia pohospitalizačnej starostlivosti o nevládne osoby
- informácie od dodávateľa stavby IBV Teplica II Petra
Mlynárika
- informácie od stavebného dozoru stavby IBV Teplica II.
Ing. Mariána Jánošíka
- informácie o postupe prác na rekonštrukciu kultúrneho
domu
- informácie o prípravách HDSaT
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
obce Heľpa za rok 2016
- správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej
závierky a hospodárenia obce Heľpa za rok 2016
- plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017
schválili
- Ivete Jagerčíkovej, bytom Tichá, o predĺženie nájomnej
zmluvy na jednoizbový byt do 31.12.2022
- Márie Šuľkovej, bytom Krížna 709/1, o odkúpenie pozemku parcely KN C č. 704
- riaditeľky ZŠ o pridelenie kapitálových prostriedkov na zakúpenie šplhacej zostavy vo výške 3759,20 €
- Klubu športovej streľby OZ Slavien z Banskej Bystrice odpustenie dlžného nájomného za nehnuteľnosť vo výške
1484,60 €
- Annu Turčinovú za riaditeľku Materskej školy v Heľpe na
základe výberového konania a odporučenia Rady MŠ
- akademickú maliarku Eriku Šandorovú za riaditeľku ZUŠ
v Heľpe na základe výberového konania a odporučenia
Rady ZUŠ
- osadenie dopravných značiek podľa platného pasportu
obce

- záverečný účet obce Heľpa za rok 2016
- zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2017
- zámer Kultúrneho leta v mesiacoch júl a august na každý
piatok v priestoroch námestia a starej fary, ktorý predložil
poslanec Ján Kukuľa
- zmluvu o dielo s fa Strabag Bratislava na vyhotovenie ľadovej plochy na štadióne vo výške 51 725,11 €
- dobudovanie miestnej komunikácie IBV Teplica II.
- zakúpenie ozvučovacej aparatúry pre ZUŠ
- zmluvu o dielo medzi obcou a FARADY s.r.o., Lieskovec
616, na dodávku a inštaláciu kamerového systému vo výške
12 478,80 €
- použitie miestnych a účelových komunikácií pre 2. roč.
Heľpiansky kros
- dofinancovanie Medzinárodného dňa detí vo výške 70 €
- zmluvu o poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský
zbor v Heľpe
neschválili
- žiadosť Me-Ta s.r.o., bytom Farská ul. 565/12 ,na stavebné
úpravy Sport baru na štadióne
- žiadosť Roberta Fiľa s manž., bytom Hlavná ,o odpredaj
majetku vo výške 2 € za m2
- žiadosť Jána Ševca s manž., bytom Hlavná 908/141, o odkúpenie majetku
- nákup knihy Horehronie z neba

Modlitba k Panne Márii

Panna Mária nanebovzatá, Matka
naša, prosíme Ťa prihováraj sa u svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby
premenil našu obec.
Vrúcne prosíme:
1. Za nášho starostu a poslancov: „Pane,
požehnaj našich vodcov. Pomáhaj im
vládnuť pokorne, spravodlivo a slúžiť núdznym. Veď ich, aby zavádzali opatrenia,
ktoré chránia slabých a bezmocných.“
2. Za školu v našej obci: „ Otče, požehnávaj všetkých učiteľov. Daj im múdrosť a
cit pri výchove našich detí. Pomáhaj študentom, aby sa učili a dospievali k zrelosti. Ochraňuj ich a veď bližšie k sebe.“
3. Za našich susedov: „ Ježišu, požehnaj
každú domácnosť na našej ulici a napĺň ju svojím pokojom. Daj, aby sa každá rodina stala malou cirkvou, v ktorej sa
rodičia a deti navzájom milujú a obetujú
svoj život jeden pre druhého. Nech sa
každá domácnosť stane útočiskom pred
pokušením a ublížením.“
4. Za našu miestnu cirkev: „ Duchu Svätý,
požehnávaj nášho biskupa Stanislava,
nášho duchovného otca Vladimíra aj
všetkých našich farníkov. Pomáhaj nám,
aby sme sa navzájom milovali. Posilňuj
nás, aby sme sa stali svedkami Tvojej lásky pre našu obec. Daruj nám múdrosť a
odvahu hovoriť ľuďom o Tebe.“
5. Za pokoj: „Pane, daruj našej obci jednotu a pokoj. Naprav škodu spôsobenú
diskrimináciou, chudobou, kriminalitou,
násilím. Uzdrav rozdelenia, Pane. Daj,
nech Tvoja láska prenikne aj tie najtemnejšie miesta.“
Pane Ježišu, pomôž nám modliť sa za
našu obec každý deň. Amen.
podáva Pavlína Marta Ďuricová

UPOZORNENIE !
S poľutovaním Vám oznamujem, že darovanie krvi
naplánované na 11.09.2017
bolo NTS z dôvodu výskytu
žltačky v našej obci
Z R U Š E N É !!!
Najbližší možný termín pre
odber krvi v Heľpe,na ktorý
Vás už teraz pozývam, bude
19.2.2018.
Milan Málik

Výpis zo zápisnice z 30. zasadnutia OZ
v Heľpe konaného 20.júla 2017
Zasadnutia sa zúčastnilo 7 poslancov, starosta obce Peter Hyriak a pracovníci OcÚ.
Ospravedlnení :Mgr. Iveta Hyriaková a Vojtech Kysucký. Poslanci schválili 6 bodový program,
na ktorom
vzali na vedomie
občianske partnerstvá
- Informáciu predsedu Pozemkového spolo- - zmluvu o dielo na vypracovanie projektu
čenstva pašienkárov a urbarialistov ohľadne Európa pre občanov Emílii Ringošovej, Nová
budovy na ul. Partizánska 362
Lesná
- informáciu o uskladnení potravinového ma- - zrušenie uznesenia 427/2017 - Štatút obce
teriálu pre obyvateľov v hmotnej núdzi v bu- Heľpa
dove Ramexu
- nový Štatút obce Heľpa podľa pokynov pro- monitorovaciu správu obce Heľpa za 1. pol- kurátora.
rok 2017
Výpisy zo zápisníc spracovala
schválili
Mária Fedorová
- podanie projektu z programu Európa pre
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Horehron. 2. septembra členovia súboru spríjemnili
svadbu nášmu rodákovi, ktorý dlhé roky žije v zahraničí a ktorý si prišiel k nám do Heľpy obnoviť svoj
manželský sľub.
Do konca roka nás čaká ešte množstvo vystúpení –
v Čičmanoch, v Banskej Bystrici, v Zrkadlovom háji
v Bratislave. Putovanie tohto roka zakončíme vianočnými programami v Banskej Bystrici a v Českom
Vsetíne. Našich mladých hudobníkov a spevákov
ešte čaká náročná práca – projekt nahratia CD nosiča, ktorý bol podporený Fondom na podporu umenia. Tiež aktívne pripravujeme vianočný program
„Od Lucii do Viliji“.
Klobúk dolu pred našimi folkloristami, ktorí svojou
neúnavnou prácou každý týždeň spríjemňovali chvíle na festivaloch. Svojím nadšením, entuziazmom
a profesionalitou zviditeľňovali našu obec v tom
najpozitívnejšom svetle. Všetky vystúpenia robili
nezištne, z lásky k tradíciám a folklóru.
/mk/

Letná „šnúra“
nášho FS Heľpan
Členovia FS Heľpan nezaháľali celé leto a prebrázdili
svojimi vystúpeniami veľkú časť nášho Slovenska.
Týždeň po našich slávnostiach už zarezávali vo
Východnej, kde naše kuchárky ponúkali našu tradičnú kuchyňu a mladí hudobníci a speváci spríjemňovali chvíle pri ohnisku. 15. júla sme na dňoch obce
Čičmany predstavovali náš folklór v tejto krásnej, rázovitej obci. 5.-6. augusta sme putovali na dvojdňovku do Kokavy nad Rimavicou, kde sme prezentovali
našu tradičnú kuchyňu a našimi heľpianskymi piesňami a tancami sme obohatili festival Koliesko. 12.

Kultúrne

V mesiacoch júl a august sa konala premiéra kultúrneho leta Heľpa 2017. Počas
piatkových večerov sa predstavovali
jednotlivé kolektívy pôsobiace v obci
a spríjemňovali chvíle nielen našim
obyvateľom ale aj návštevníkom obce
Heľpa.
Do programovej skladby sa zapojili detský spevácky zbor Felix pod vedením
A. Kirschovej, pedagógovia ZUŠ – Igor
Vlach a Natália Lema, Jozef Harvan spolu so svojim žiakom. Veľký úspech mali
heligonkári, ktorí si do svojho programu
zaradili aj svojich najmladších rodinných
príslušníkov. Veľmi zaujímavé, zábavné
a úsmevné podujatie pripravili členovia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a klubu dôchodcov a po tri večery
sa predstavili jednotlivé zložky folklór-

augusta naša cesta smerovala do
Vlachova na dni obce Vlachovo
a 19. augusta sme boli súčasťou
veľkolepého programu Od vrch
Hrona, ktorý pripravoval Martin
Urban na festivale v Hrušove. 25.
augusta naši folkloristi cestovali
do Rejdovej, kde účinkovali na
44. ročníku festivalu. V sobotu
26. augusta naši chlapi účinkovali v Polomke v programe

leto

Z jesenných pranostík
k jednotlivým menám
od Jozefa Pupiša

neho súboru Heľpan.
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili o nové podujatie v našej obci. V prvom rade všetkým účinkujúcim, ktorí svoj voľný čas
venovali tomu, aby naša obec bola ešte
viac príťažlivá či už pre domácich ale
aj pre návštevníkov. Tvorcovi nápadu
Jánovi Kukuľovi, ktorý bol zároveň aj
sponzorom pre niektoré vystúpenia.
Poďakovanie patrí technickej obsluhe
Jánovi Bošeľovi a Romanovi Oláhovi,
ktorí sa starali o technické zabezpečenie
podujatia.
Ďalej veľká vďaka patrí sponzorom podujatia – Jánovi Chalupkovi, ktorý poskytol bezplatné ozvučenie a moderátorské umenie jedného z podujatí, Jurajovi
Jonásovi, Cyrilovi Mihňákovi a Jánovi
Riapošovi.
/mk/

Keď Rozália /4.9./kvety slnkom hladí,
Lucia ich mrazom schladí.
Panny Márie narodenie /8.9./, lastovičiek rozlúčenie.
Od panny Márie Sedembolestnej
/15.9./ teplota rýchlejšie poklesne.
Na svätého Václava /28.9./ nám les
ešte huby dáva ale aj mráz nastáva.
Michal zimou dýchal.
Michal všetko spichal, chotáre sú pusté, len kapusta hustne, okolo pivnice
klasov na tisíce.
Svätý František /4.10./ ženie ľudí do
chyžiek.
Svätý František – na poludnie košeľa,
ráno kožuštek.
O svätej Tereze mráz za nechty a po
strechách lezie.
Na svätého Lukáša nechýba nikde
chlieb a kaša.
Keď na Demetera /26.10./ vietor duje,
bača s ovcami sa sťahuje.
Na svätého Šimona babie leto dokoná.
Na Šimona, Júdu čakaj sneh a zamrznutú v poli hrudu.
Šimonské ochladenie končí 30. októbra, po ňom nasleduje leto Všechsvätých.
Zdroj: Pupiš, J.:
Z našich pranostík, 2003
podáva Mária Fedorová
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Za pokladmi svetového kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku
Klub 3x P už druhý raz v tomto roku usporiadal s finančnou pomocou nášho
obecného úradu poznávací zájazd.
Tento krát to bolo za pamiatkami UNESCO na Spiši. Prezreli sme si Spišskú Kapitulu s katedrálou sv. Martina, dominantu Spiša - Spišský hrad, kostolík sv. Ducha
v Žehre, pamiatky Levoče a to baziliku sv. Jakuba, radnicu s múzeom, dom Majstra Pavla s múzeom a celé nádherné radničné námestie.
Navštívili sme aj zaujímavú lokalitu pod Spišským
hradom a to travertínový
pahorok Sivá Brada na ktorom je unikátny výver (pred
20 rokmi to bol gejzír, ktorý
striekal do výšky 2 m). Je to
lokalita európskeho významu vo 4. stupni ochrany.
Celý program bol pre nás
účastníkov bohatým kultúrnym zážitkom aj duchovným obohatením.
Mária Fedorová

Spomienky na výstup

Ako tradične každý rok, aj tohto roku, 1.augustovú sobotu
5.8.2017 sme zorganizovali už 42.ročník Výstupu na Veľký
Bok. Za krásneho počasia sa ho zúčastnilo 97 turistov, nielen
domácich, ale aj z okolitých obcí, Brezna, Banskej Bystrice,
Serede, Revúcej a početná skupina prišla zo Spišskej Novej
Vsi. Tí vytrvalejší si zvolili trasu A z námestia našej obce,
ostatní vyrazili na trasu B zo sedla Priehyba. Pekný slnečný
deň poskytol účastníkom nádherné výhľady na prírodné
scenérie. Prekvapením tohto ročníka bola p. redaktorka
Sylvia Hoffmannová z RTVS, ktorá nahrávala rozhovory pre
Televíkend (odvysielaný dňa12.8.2017na Rádiu Slovensko).
Najstarším účastníkom, ktorý vystúpil na vrchol, bol p.S.Kester, 77rokov a najmladšia účastníčka mala 6rokov. Námaha
účastníkov bola odmenená pamätným odznakom na vrchole V. Boku, podpisom do vrcholovej kroniky a na záver chutným poľovníckym guľášom v Pizzerii u Brčka, ktorý sponzoroval p. starosta Peter Hyriak. Na záver chcem v mojom mene
poďakovať všetkým zúčastneným, organizačnému výboru a
p. starostovi obce.
Jozef Fiľo
Predseda turistického oddielu

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku
Dúfam , že táto ľudová múdrosť, ktorú
som použil pre nadpis , bude platiť počas našej celej futbalovej sezóny. Ďalšia
ťažká letná príprava pod taktovkou trénera pána Chudíka je v plnom prúde, ba
už sa pomaličky blíži aj opäť ďalšia futbalová sezóna. Karty sú rozdané a družstvo mužov sa určite bude snažiť urobiť ,
čo najlepší výsledok. Nová sezóna bude
ešte náročnejšia, čo sa týka obsadenia
mužstiev, čiže budeme musieť pracovať
veľmi tvrdo. Ciele máme každú sezónu
tie najvyššie ale v predchádzajúcich
sezónach sa nám ich v podstate nepodarilo naplniť. Očakávania sú veľké a ja
môžem za celý tím povedať , že urobíme
maximum pre to aby bolo spokojné vedenie , realizačný tím a v neposlednom
rade aj diváci. V príprave sme, myslím si
, že urobili všetko, čo sme mohli preto,
aby sme v sezóne mohli zo seba vydať
tie najlepšie výkony. Odohrali sme pár
kvalitných prípravných stretnutí, s mužstvami z vyšších futbalových súťaží.
Prvý zápas sme odohrali proti súperovi
z Ťahanoviec , ktorý sa nachádza v 5.
Lige. Zápas sme síce prehrali v pomere
4:6 ale myslím si , že sme sa nemali za

čo hanbiť. Ďalší zápas sme odohrali na
pôde Nemeckej , ktorá sa momentálne
nachádza v 1. Triede , u tohto súpera
sa nám podarilo vyhrať v pomere 3:2
a mali sme ešte zápas u ťažkého súpera v Osrblí , kde sme prehrali rozdielom
triedy a to 3:0. Zápasy s ťažšími supermi nám toho dajú ale oveľa viac. Prvé
majstrovské futbalové stretnutie muži
odohrajú 27.08. 2017 o 10:30 na ihrisku
Beňuša. Chcel by som Vás ale srdečne
pozvať na prvé stretnutie mužov na do-

mácej pôde proti súperovi z Michalovej
a to 03.09.2017. Na ďalšiu sezónu v 4.
Lige sa tešia ale aj naši dorastenci.
Cieľom dorastencov je pohybovať sa
v tabuľke v pokojných vodách a to konkrétnejšie v strede tabuľky. Verím , že
dorastenci sú taktiež skvele pripravený
na ďalšiu sezónu a budú nás svojimi výkonmi tešiť. Pozývam Vás srdečne všetkých aj na prvé stretnutie dorastencov
, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2017 na
domácom ihrisku. Ďakujem Vám a pozdravujem všetkých čitateľov.
Milan Jankov

Spoločenská
kronika
Jubilanti
70 rokov
Marta Dubajová
Pavol Kubanda
Marta Kukuľová
75 rokov
Anna Bošeľová
Jaroslava Ševcová
Ondrej Martinec
80 rokov
Anna Blažečková
Rozália Fiľová
85 rokov
František Bošeľa
Mária Babeľová
90 rokov
Mária Franková
Narodení:
Lilien Skladaná
Zosnulí:
František Turčin – 81 rokov
Anna Bohušová – 93 rokov
Pavol Berák – 60 rokov
Paulína Fiľová – 74 rokov
Michal Koreň – 84 rokov
Sobáše:
Miroslav Takács
a Jana Mešťanová
Matej Hančin
a Mgr. Andrea Ďuricová
Róbert Fiľo
a Mgr. art. Miroslava Ďuricová
Prihlásených: 3
Odhlásených: 6
Počet obyvateľov k 31.7.2017
bolo 2596.
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