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neprialo ani účinkujúcim a ani divákom. Počas hodinového programu sa
ale mračná rozostúpili a diváci si mohli vychutnať idylku zvykov, ktoré sa
tradujú v našej obci. Po programe sa mohli návštevníci občerstviť dobrotami, ktoré sú typické počas týchto sviatkov a ktoré im ponúkali členky
miestneho Klubu dôchodcov. O vynikajúci ovčí syr so žinčicou sa nám
postaral ovčiarsky spolok, začo im veľmi pekne ďakujeme.

Veľkonočné sviatky
Folklórny súbor Heľpan, mužská spevácka skupina pod vedením Lukáča
Kukuľu a DFS Heľpančok, pripravili pre obyvateľov obce ale aj pre návštevníkov v poradí už 2. ročník kalendárnych zvykosloví týkajúcich sa
Veľkonočných sviatkov v areáli starej fary. Počasie vo Veľkonočnú nedeľu

Úspechy našich najmenších

V apríli sa DFS zúčastnil dvoch súťaží. Jednou
z nich bola súťaž detských choreografií
v Polomke, v ktorej sa umiestnil v zlatom pásme.
Trocha nás mrzí, že sme nepostúpili na krajskú

váčky – sestry Giničové, Lucku Kukuľovú, Peťku
Babeľovú, Julianku Lilkovú, Bibku Hrončekovú,
Viku Oravkinovú a Sárku Varšovú – tá bude našu
súťaž, tanečníčky výborne zvládli obec reprezentovať aj na Hronseckej lipovej ratonacvičenú choreografiu ale vieme, lesti, za ich vynikajúce výkony.
kde máme zapracovať a čo vylepVynikajúcou oporou celej našej výpravy boli
šiť, aby sme mohli
odprezentovať
náš
detský folklór aj na
vyšších súťažiach.
Úspešnejší sme
boli na súťaži –
o Horehronskú valašku, kde sme získali
taký počet bodov, že
valaška je u nás už
druhý krát. Tu by som
chcela poďakovať všetkým malým
účinkujúcim, ktorí naozaj vynikajúco
odprezentovali svoje nacvičené naše hudobníčky, ktoré pod vedením I. Vlacha
piesne a dali do spevu získali 1. Miesto v hudobných skupinách, ale aj
aj svoje malé srdiečka. doprevádzali takmer všetky spevácke talenty.
Radosť bola pozerať na Dostali veľkú pochvalu od hodnotiacej poroty za
všetky spevácke skupi- ich hudobný výkon. Predníčkou našich mladých
ny – prezentovali sme muzikantiek je Bibka Hrončeková.
sa štyrmi skupinami,
Detský spevácky zbor Felix zo ZUŠ Heľpa, pod
medzi ktorými boli aj dirigentskou taktovkou Bc. A. Kirschovej sa zúchlapci a ktorí pod tak- častnil krajskej súťaže Mládež spieva, na ktorej
tovkou svojho predspe- získali Zlaté pásmo s pochvalou, čím si zabezpeváka Peťka Feleja svoje čili vstupenku na celoslovenskú súťaž detských
číslo bravúrne zvládli. speváckych zborov do Prievidze.
Nemožno
nespome- Všetci im budeme držať palce, aby sa im darilo
núť naše nádejné spe- na najvyššej súťaži v rámci Slovenska.
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Výpis zo zápisnice z 26. zasadnutia OZ v Heľpe konaného 13. marca 2017
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov, ospravedlnená bola Mgr. Hyriaková, ďalej starosta Peter
Hyriak, kontrolórka Ing. Beráková a pracovníci OcÚ. Bol prijatý 13 bodový program, na ktorom
poslanci
vzali na vedomie
a financovanie z vlastných zdrojov vo výške 5%
- kontrolu plnia uznesení, ktorú previedla Ing. z oprávnených výdavkov vo výške 6 969,84 €
Beráková. Doplnenú informáciami od starostu - zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.
a Dr. Ďurčovej
2/2017
- informácie starostu zo stretnutia s ministrom - žiadosť poslanca Milana Málika o podporu
vnútra Róbertom Kaliňákom o zapojení sa do akcie Deň detí na štadióne vo výške 200 €
projektov – auto IVECO, protipovodňový vozík, - dodatok č. 1 k zmluve o prenájme ubytovarekonštrukcia hasične
cích priestorov pre Denné centrum Impulz, kde
sa mení sídlo a štatutárny orgán
schválili
- dodatok č.1 k zmluve o predĺžení nájmu ne- zámer predaja nehnuteľného majetku rím- bytových priestorov na Školskej ul. 598/1 s OBK
skokatolíckej cirkvi, Farnosti Heľpa - časť pozem- Heľpa s.r.o. do 31.12.2023
ku parcela 1860/1, ktorú tvorí priľahlá časť k po- - kúpnu zmluvu s dodávateľom Stredoslozemku vo vlastníctve žiadateľa
venská energetika Žilina na dodávku elektrickej
- žiadosť Jaroslava Baťka, Krížna u. 242, o zníže- energie
nie platby za stočné za 2. polrok 2016 z dôvodu - zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej školy,
poruchy na vodovodnej prípojke
ul. Školská 590/3.
- žiadosť Železníc SR OR Zvolen o doplnenie - Po rozprave schválili poplatky na prenájom
trvalého dopravného značenia na nezabezpe- verejných priestranstiev počas HDSaT v r. 2017.
čených železničných priecestiach podľa návrhu
v katastri obce
Rôzne
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie - Kukuľa Mikuláš navrhol vyzvať občanov na
na zvýšenie energetickej účinnosti v budove Ma- vyčistenie ulíc a verejných priestranstiev.
terskej školy, zabezpečenie realizácie projektu - Ing. Oravkin prečítal Deklaráciu poslancov
a financovanie z vlastných zdrojov vo výške 6% podpísanú 7 poslancami ako reakciu na predz oprávnených výdavkov a to 13 079, 04 €
chádzajúce, opakujúce sa obviňujúce vystúpe- predloženie žiadosti o poskytnutie nenávrat- nia starostu k poslancom.
ného finančného príspevku na projekt Zníženie - Starosta reagoval.
energetickej náročnosti budovy Obecného úra- - Deklaráciu, aj reakciu starostu si môžete v pldu v Heľpe, zabezpečenie realizácie projektu nom znení prečítať alebo vypočuť na zvukovom

zázname na www.helpa.sk.
- Odložili schvaľovanie Štatútu obce, aby mohol byť ešte dopracovaný a prerokovaný na pracovnom stretnutí.
- Ján Kukuľa poukázal na skutočnosť, že ešte
v minulom roku sa hovorilo o získavaní financií na prekrytie štadióna a aktivizovaní starostu
o získanie financií. Nič sa zatiaľ neurobilo.
2% z daní bude použitých na rekonštrukciu spoločenskej miestnosti, ale je potrebné, aby starosta oslovil hlavných sponzorov.
Navrhol vyčistenie povodia Hrona v chotári
obce.
- Starosta informoval o plánovanom zbere veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu pred
Veľkou nocou.
- Pokračovaním snahy o objektívne informovanie občanov o dianí v obci a práci zvolených
zástupcov sú do 1.januára 2017 zverejňované aj
zvukové záznamy z rokovaní OZ. Záujemcovia
o toto dianie si preto všetko môžu vypočuť na
zvukových záznamoch v pokoji svojich domovov na www.helpa.sk.
Výpis zo zápisnice spracovala:
Mária Fedorová

27. zasadnutie OZ bolo zvolané na 27. apríla
t.r. Nakoľko pri schvaľovaní programu zasadnutia sa poslanci Fedorová, Málik, Ing. Oravkin
a Ján Kukuľa hlasovania zdržali, program nebol
schválený a zasadnutie bolo následne ukončené.

Pozvánka na kultúrne podujatia v našej obci
14. máj – Deň matiek – prírodný amfiteáter o 14.oo hod.
23. – 25. jún 52. ročník Horehronských dní spevu a tanca

Výberové konania
Obec Heľpa, zastúpená starostom obce Petrom Hyriakom
vyhlasuje výberové konanie
na funkciu riaditeľa/ľky
Materskej školy, Hronská 104/15 Heľpa,
s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2017
...
Obec Heľpa, zastúpená starostom obce Petrom Hyriakom
vyhlasuje výberové konanie
na funkciu riaditeľa/ľky
Základnej umeleckej školy, Školská 590/3, Heľpa,
s predpokladaným nástupom od 1. 7. 2017.
Informácie nájdete na webovej stránke obce www.helpa.sk
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N aša EKOT RIE DA
Keď prekročím prah našej školy, na
pravej strane až vzadu vidím našu
ekotriedu. Podídem bližšie a naskytne sa mi pohľad na krásnu, čistú
a zelenú prírodu, kde dominujú rozkvitnuté kvety sťa by ich čarovnou
vodou Matka Zem poliala. Môžeme si

sadnúť aj do dreveného altánku, postaveného na pravom kraji ekotriedy.
Ušiam mi lichotí spev vtákov, ktoré
tu majú svoje príbytky. Keď podídem
o čosi vyššie, do oka mi padne zaujímavý chodník vykladaný drevom,
pieskom, štrkom a šiškami pod názvom „pocitový chodník“, na ktorý sa
môžem postaviť a skúmať rôzne pocity z týchto prírodných materiálov.
Nielen bylinkári, ale aj všetci ostatní
sa môžu pokochať pohľadom na stočenú špirálku, ktorá ponúka rôzne
druhy liečivých bylín. Využívame ich
aj v živote – posedíme si pri bylinkovom čaji a bylinkových nátierkach.
Nachádza sa tu aj meteorologická stanica, ktorá nám podáva informácie o smere a rýchlosti vetra, ale
aj o teplote ovzdušia a o zrážkach.
Večery si tu môžeme spríjemniť pri
ohni s kamarátmi a urobiť si niečo
dobré pod zub.
Súčasťou tejto ekotriedy je aj náučný chodník s tabuľami, ktorými je

Deň sv. Floriána

Tento deň si pripomenuli naši hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v nedeľu 7.
mája v našom rímskokatolíckom kostole. Slávnostnú svätú 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.

POZVÁNKA
NA DEŇ DETÍ
Tak ako po minulé roky, Vás týmto srdečne pozývam dňa 2. júna 2017 (piatok) o 10.00 hod.
do areálu športového štadióna v Heľpe, kde
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravujeme kultúrno-športový deň venovaný
najmä deťom. Deťom sa predstavia s ukážkami príslušníci jednotlivých zložiek Policajného
zboru SR, Hasičského a záchranného zboru
SR, Dobrovoľného hasičského zboru Heľpa,
Horský záchranári Chopok –Juh a nebude chýbať ani Zdravotná záchranná služba
Brezno. Pre deti sú pripravené ukážky výzbroje a výstroje jednotlivých zložiek,
rôzne súťaže, výstavy a športový program. Deti si budú môcť vyskúšať streľbu
zo vzduchových a paintballových pištolí. Pre každé dieťa je pripravené sladké
prekvapenie a Šport bar sa určite postará o občerstvenie pre Vás všetkých. Už
len dúfať, že nám počasie vydrží .
Milan Málik

označený v areáli našej školy i mimo
nej. Približuje nám faunu a flóru našej
lokality.
Každé leto k nám do ekotriedy tiež
zavíta školský denný tábor „Mydlík“.
Robia tu aktivity, pri ktorých spoznávajú rôzne účinky liečivých bylín
a učia sa spoznávať rastliny. Kraj ekotriedy lemujú ihličnany, ktoré zvýrazňujú pestrosť krásy našej ekotriedy.
Získali sme niektoré od LZ Beňuš, ostatné sú zakúpené. Cez voľné hodiny
a teplé dni sa o toto všetko chodíme

s radosťou postarať. Týmto sa chceme tiež poďakovať obecnému úradu
za pomoc pri vybudovaní tých častí
ekotriedy, ktoré by sme sami nezvládli.
Ekotriedu sa nám podarilo vybudovať v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA,
do ktorého sme sa zapojili v školskom
roku 2015/2016 a tento rok už finišujeme a spĺňame posledné úlohy.
Srdečne Vás pozývame na exkurziu
do ekotriedy.
Žiaci 9.A triedy

Z činnosti Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Heľpe

Dňa 19. apríla sme boli pozvaní na spomienku Katolíckej akcie do Banskej
Bystrice.Tradičný 67.ročník sa začal svätou omšou v Kostole svätej Alžbetky,kde
nás duchovný otec oboznámil,čo sa stalo pred 67 rokmi, že boli pozatvárané
kláštory na Slovensku a mnoho rehoľníkov si aj veľa vytrpelo. Takže svätá omša
bola obetovaná za tychto ľudí.My sme spríjemnili spevmi sväté prijimanie a
taktiež aj na námesti Banskej Bystrice,boli položené vence. Naše členky zahájili
spevom tento spomienkový akt
a aj ukončili.Poobliekali sme sa
do našich pekných krojov ktoré
nám obdivovali,lebo tam boli
zídení ľudia z celého Slovenska.
Bol to príjemný deň, za ktorý
dakujeme organizátorom,ako aj
za pohostenie a príjemnú spoločnosť.
výbor SZZP v Heľpe
Obrovské „ ĎAKUJEM“ chcem vysloviť všetkým
darcom, ktorí prišli na OcÚ v Heľpe a darovali krv.
Určite sme prispeli na dobrú vec. Som rád, že sme
pokorili «štyridsiatku» a dúfam, že počet darcov sa
bude len zvyšovať. Odber tradične zabezpečovala
Národná transfúzna službe SR Banská Bystrica .
Verím, že tradíciu zachováme a nezabudnite ,
stretneme sa pri „ jesennej kvapke krvi „ v pondelok 11. septembra 2017.
Už teraz sa na Vás teší Milan Málik
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Futbalový trávnik sa opäť prebúdza zo zimného spánku
Aj keď tohtoročný apríl nám stále
prináša veľké prekvapenia, najmä čo
sa týka počasia, naše futbalové družstvá mužov aj dorastencov už naplno „zarezávajú“ vo svojich futbalo-

vých súťažiach. Mužstvo dospelých
sa rozbiehalo ťažšie a to na ihrisku
Pohronskej Polhory, kde nastúpili
vo veľmi oklieštenej zostave. Naši
muži prehrávali už 2:0, no nakoniec

V priestoroch obecnej klubovne
sa dňa 3. 3. 2017 konalo riadne
Valné zhromaždenie
Športového klubu Heľpa
Valné zhromaždenie členov sa koná každoročne začiatkom
roka . V zmysle stanov sa bilancuje uplynulé obdobie a stanovujú sa zámery a hlavné úlohy na ďalší rok. Po úvodnom
príhovore predsedu výboru ŠK Rudolfa Riapoša, postupne
odzneli príspevky predsedov jednotlivých oddielov . Za futbalový oddiel vystúpil Milan Málik, za turistický oddiel Jozef
Fiľo, za hokejový oddiel Jaroslav Baťko a nakoniec za kynologický oddiel Rastislav Čupka. V závere sa prijala správa
o financovaní ŠK Heľpa a stanovil sa rozpočet na rok 2017.
Tohtoročné zhromaždenie bolo výnimočné v tom, že okrem
bilancovania, delegáti prijali rezignáciu predsedu výboru
ŠK Heľpa Rudolf Riapoša.
Z tohto dôvodu bolo zvolané mimoriadne VZ ŠK dňa
28.04.2017, ktoré malo za úlohu zvoliť nového predsedu
výboru a výbor ŠK. Na post predsedu výboru ŠK boli nominovaní dvaja kandidáti a to Jozef Fiľo a Rastislav Čupka.
Po riadnom hlasovaní bol novým predsedom Výboru ŠK
Heľpa jednoznačne zvolený Rastislav Čupka. Podpredsedom sa stal Milan Málik. Výbor ŠK Heľpa bude pracovať
v nasledujúcom období v tomto zložení : Milan Málik, Jozef
Klimko, Ján Babeľa a Jozef Kukuľa ml. za futbalový oddiel,
Vladimír Kysucký a Jozef Fiľo za turistický oddiel, Jaroslav
Baťko a Ladislav Ďurica ml. za hokejový oddiel a za kynologický oddiel Václav Riapoš ml. a Erik Baláž.
Po voľbe a potvrdení hlasovania, Rudolf Riapoš poďakoval
všetkým za spoluprácu a posledné slovo na valnom zhromaždení už patrilo novozvolenému predsedovi. Rastislav
Čupka sa vyjadril, že si váži, že sa mu dostalo takej veľkej
pocty byť predsedom ŠK a poďakoval v mene ŠK Rudolfovi
Riapošovi za prácu, ktorú odviedol pre klub. Prisľúbil, že urobí všetko preto, aby bol prínosom pre športový klub a bude
robiť všetko pre to, aby klub napredoval. Ako uviedol, na
začiatok chce viesť samostatne rozhovor s každým predsedom o fungovaní jednotlivých klubov, prevezme si agendu
a následne zvolá valné zhromaždenie ŠK, kde predloží svoje
plány a zámery ako aj fungovanie ŠK Heľpa.
Milan Málik

pozbierali svoje sily a zápas dokázali aspoň vyrovnať. Dôležité bolo, že
sme neprehrali a tak sme si viezli z
Polhory aspoň jeden „bodík“. Druhý
zápas mal byť ešte o niečo ťažší, na
trávniku ešte kvalitnejšieho súpera z
Polomky. Ten sa pre nás vyvíjal sľubne, pretože sme už od 10. minúty vyhrávali. Trochu nám to chcel skomplikovať pán rozhodca, ale ukázali
sme, že sme kvalitným a súdržným
mužstvom a tak sme si z Polomky
odniesli plný bodový zisk. Verím, že
svojimi výkonmi budeme priťahovať
na tribúny nášho štadióna čoraz viac
divákov. To je náš cieľ, hrať atraktívny, kombinačný futbal, ktorým by
sme chceli uspokojiť oko nejedného
priaznivca futbalu na Heľpe. Sezóna
pokračuje a my máme ešte relatívne
veľa dôležitých zápasov, kde sa ešte
pobijeme o prvé priečky v tabuľke.
Týmto chcem vyzvať ľudí k podpore

Z jarných pranostík
Názov mesiaca máj bol odvodený od mena Maia, ktorého
nositeľkou bola rímska bohyňa rastlinstva. V staroslovenčine je to kveten.
Začiatok mája charakterizujú floriánske /4.5./ chladné dni,
je potrebné rátať s mrazíkmi. Okolo 7.5. prichádza príjemná a púpavami rozkvitnutá stanislavovská jar. Často ju surovo sfúknu traja zamrznutí /Pankrác, Servác a Bonifác 12.
- 14. 5./ a ich kuchárka Žofia /15.5./. Májový pôžitok často
maria aj ľadoví muži Urban /25.5./, Filip /26.5./ a Beda
27.5./, poslední dvaja zo starých kalendárov.
- Máj otvára raj.
- Keď sa v máji blýska, to si sedliak výska.
- Po chladnom máji je v sadoch ako v raji.
- Májová tráva najviac úžitku dáva.
- Roj, ktorý sa v máji rojí, za plný voz sena stojí.
- Májové blato pre hospodára zlato.
- Májové mrazy naháňajú slzy.
- Máj prináša zdravým mnohé slasti a chorým na neduhy
lieky a masti.
Jún je odvodený od mena Juno, rímskej bohyne, ktorá
bola ochrankyňou zeme a zrodu. Staroslovensky: červeň
/červené plody/.
Podľa oslávenca Medarda /8.6./ nesie názov najpopulárnejšej počasie vrcholiacej jari, medardovské dažde. Spolu
s Medardom fungujú aj zmrzloši Norbert /6.6./ a Róbert
/7.6./. Medardová kvapka kvapká 40 dní v niekoľkých vlnách, niekedy až do augusta. Tieto niekedy preruší alojzovské leto /21.6./, ktoré odplavia svätojánske /24.6./ dažde, tie často trvajú až do konca mesiaca. Petrovi a Pavlovi
sa niekedy zadarí pavlovské leto.
- Keď v úvode júna vetrík pofukuje, to on potom plných
osem dní duje.
- V júni mnoho rýb, málo vína.
- Keď hrmí v júni žito, bude mať hrubé zrno.
- Jún studený, sedliak krčí rameny.
- Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí najmä.
- Keď jún teplom žiari, teplý bude aj september.
- Jún vonia dažďom.
- Do Jána sa deň dĺži, a po Jáne sa kráti.
Zdroj: Pupiš, J. : Z našich pranostík, r. 2008
podáva Mária Fedorová

a aby si čoraz častejšie našli cestu
na heľpiansky štadión. Radosť nám
robia aj naši dorastenci, u ktorých
vidieť značný progres vo všetkých
aspektoch hry. Každý jeden sa posunul vo svojich schopnostiach
vpred. Nás to veľmi teší, pretože sú
dostatočne pripravení pre mužstvo
mužov. Dorastenci hrajú takisto
oku lahodiaci, atraktívny futbal a
posúvajú sa vyššie aj v tabuľke. Sú
schopní sa vyrovnať každému mužstvu vo svojej súťaži. Chcel by som
ešte raz vyzvať všetkých fanúšikov
nášho futbalu, prosím Vás príďte nás
podporiť vždy, keď sa Vám bude dať.
Nám sa hrá oveľa lepšie pred plnými
tribúnami a za mňa Vám sľubujem,
že vždy urobíme všetko pre to, aby
ste boli spokojní.
S pozdravom hráč „A“ mužstva
a asistent trénera dorastencov
Milan Jankov

Spoločenská
kronika
Mesiac február a marec 2017
Jubilanti
70. rokov
Margita Svošová
Vlasta Černáková
František Oravkin
Jolana Baťková
Ján Krajč
Jozef Klimko
Mária Skladaná
Juraj Rusnák
Mária Jánošíková
75. rokov
Margita Bošeľová
Michal Pribylina
Martin Koreň
Tomáš Kukuľa
80. rokov
Pavol Oravkin
Jozefína Babeľová
Anna Skladaná
Rozália Giničová
85. rokov
Paulína Koreňová
Narodení:
Nina Koreňová
Zosnulí:
Mária Škutová – 78 rokov
Valéria Zajaková – 65 rokov
Ján Ďurajda – 72 rokov
Lukáš Šuľko – 78 rokov
Mária Bošeľová – 95 rokov
Sobáše:
Matej Murín a Alena Kukuľová
Prihlásených: 7
Odhlásených: 3
Počet obyvateľov k 31.3.2017
bolo 2604.

HEĽPIANSKE ZVESTI, Obecný úrad, Farská 588/2, 976 68 Heľpa, IČO - 00313424. Redakčná rada: Bc. Mária Fedorová, Mgr. Andrea Oravkinová, Mgr. Jozef Pupiš, Milan Jankov, Mgr. Mária Kemková. Grafická úprava: Ivor
Páleník - I.P.PRESS Brezno. Redakčná rada nezodpovedá za gramatickú správnosť a štylizáciu textov. Kontakt: 048/6186150, helpa@helpa.sk. Vychádza štvrťročne. Obecné noviny Heľpianske zvesti boli zaregistrované
na MK SR pod registračným číslom EV 4295/11., ISSN 1339-1917 .

