ROČNÍK X.

DOBA KOVIDOVÁ
Čas, ktorý v súčasnosti prežívame, nie
je jednoduchý pre nikoho z nás. Dlhé
obmedzenie spoločných stretnutí
v nás zanecháva zvláštnu stopu. V minulosti sme takéto obdobie nikdy
nezažili, a preto sme všetci v neistote
a strachu, čo nás v budúcnosti čaká.
Naše plány musíme neustále meniť
v návale meniacich sa podmienok a
epidemiologických opatrení.
Ako spoločnosť sme sa nachádzali
v komfortnej zóne, ktorá pramenila
z istôt, na ktorých sme vedeli plánovať
a stavať. Dnes sme zavretí a nevieme
či po ďalšom víkende budeme môcť
ísť do práce, do obchodu alebo na
ulicu. Doba kovidová si vyberá svoju
daň. Mnohí z nás by urobili čokoľvek
preto, aby ich otec, mama, manžel,
manželka boli ešte medzi nami.
Áno, aj rozhodovanie v obci je poznačené obdobím, ktoré prežívame.
Na jar roku 2020 som v Heľpianskych
zvestiach ubezpečoval, že obec Heľpa
je ekonomicky silná a pripravená na
ťažké obdobie. Neboli to slová do
vetra, ale fakty, na ktorých môžeme aj
v tejto dobe budovať to, čo naši obyvatelia od obce očakávajú. V neposlednom rade môžem uviesť, že Obec
Heľpa dosiahla za rok 2020 výsledok
rozpočtového hospodárenia vo výške
+ 325636,39 Eur. Finančné prostriedky nám síce zostali na účte, no opatrenia prijaté v apríli 2020 nám zastavili
skoro všetky pripravované investičné
zámery. Postupné uvoľňovanie opat-

rení v septembri prispeli k rozhodnutiu o začatí štyroch aktivít, ktoré sme
začali realizovať v roku 2020.
1. Oprava strechy na dome smútku
(zrealizované v roku 2020)
2. Vybudovanie chodníka na ul.
Hlavná od Pohorelej (začaté v roku
2020 dokončenie presunuté na rok
2021)
3. Vybudovanie prečerpávacej kanalizačnej stanice CS 3 na križovatke ul.
Hlavná – ul. Furmanská (začaté v roku
2020, dokončenie presunuté na rok
2021)
4. Oprava miestnych komunikácií
v obci Heľpa (presunuté do roku 2021)
Dokončenie stavieb presunutých do
roku 2021 bolo spôsobené procesmi
verejného obstarávania a klimatickými podmienkami pre dodržanie technologických procesov. Na niektorých
stavbách sme už začali s realizáciou
a postupne ich budeme viesť k dokončeniu.
Čo obec plánuje pre rok 2021
- Dokončiť stavby z roku 2020
- Po ukončení stavebného povolenia
a verejného obstarávania začať s výstavbou kultúrneho domu v Heľpe
- Po schválení verejného obstarávanie začať s prácami na rekonštrukcii
denného stacionára
- Po schválení projektovej dokumentácie zrealizovať oddychovú zónu
v cintoríne
- Pripravujeme rekonštrukciu studne
a okolia na ul. Tichá

ČÍSLO 1 - MAREC 2020
Zoznam aktivít dopĺňam o ďalšie, ktoré sa budú pripravovať. Pracujeme
na riešení domova dôchodcov
v Heľpe, vybudovaniu chodníka na ul.
Burkovaná od Coop Jednoty smerom
k bývalému Detskému domovu.
Toto je plán, ktorý si vždy na začiatku
roku stanovíme a snažíme sa ho spoločne s poslancami naplniť. Pevne
verím, že odvážne plány sa dostanú
do realizácie, aj keď nás pre ich napl-

nenie čaká mnoho rozhodnutí a tieto
rozhodnutia neovplyvní pandemická
situácia.
Prajem Vám pevné zdravie a pokoj
v tomto neistom období. Obec Heľpa
a jej pracovníci pracujú pre Vás aj
v týchto neľahkých časoch, preto sa
môžete na nás s Vašimi potrebami
obrátiť.
S úctou
Peter Hyriak starosta obce Heľpa

Pomoc pri zabezpečovaní základných
životných potrieb
Epidémia koronavírusu Covid-19, priniesla mimoriadne opatrenia,
ktoré sa dotýkajú každodenného života všetkých obyvateľov, ale
najmä odkázaných osôb, ktorí sú pozitívne testovaní na ochorenie
COvid-19. Od stredy 3. marca 2021, majú pozitívne testované osoby
zákaz vychádzania z povinnej domácej karantény.
Obec Heľpa bude zabezpečovať základné životné potreby, (základné
potraviny, hygienické potreby a lieky) pre odkázané osoby, ktoré sú
pozitívne na ochorenie Covid-19.
Táto pomoc je určená osamelým ľuďom, ktorí ochoreli na COVID-19, preukážu sa pred nákupom pozitívnym testom a sú odkázaní iba sami na seba,
bez možností zabezpečiť tieto potreby blízkymi osobami.
Občania, ktorí potrebujú pomoc so zabezpečením základných životných potrieb počas ochorenia COVID-19, môžu kontaktovať:
Obecný úrad: 0486186150, 0486700944, 0905651122.
Občan si pripraví nákupný zoznam, v prípade nákupu liekov aj kartičku
poistenca a hotovosť v približnej cene nákupu a vloží ju do obálky alebo
igelitového vrecka. Pracovníkovi, ktorý si túto požiadavku príde v dohodnutom čase vyzdvihnúť sa občan preukáže pozitívnym testom. Pri vybavení objednávky vám spolu s nákupom bude odovzdaný aj pokladničný doklad a zvyšné peniaze. Odporúčame občanom, aby si svoj nákupný zoznam
spísali a mysleli pritom na viac dní vopred.
Pri preberaní nákupu dodržiavajte prísne hygienické opatrenia a
chráňte si tvár respirátorom a použite rukavice.

Kompostovanie biologicky rozložiteľného
odpadu z domácnosti
Obec Heľpa, ako aj ostatné samosprávy v rámci SR, je povinná podľa
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
povinná zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu.
Splnenie tejto zákonnej povinnosti
je pre obec z technického, ale hlavne
finančného hľadiska náročná, a preto
Vás žiadame o spoluprácu.
V tejto súvislosti obec zavádza systém
likvidácie odpadu v zmysle uvedeného zákona kompostovaním obyvateľmi obce priamo pri rodinnom dome,
čo v súčasnosti prevažnej väčšine
praktizujeme.
Pre splnenie tejto povinnosti obce

po legislatívnej stránke sme pre Vás
pripravili čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného
odpadu z domácnosti, ktoré sa nachádza na internetovej stránke www.
helpa.sk, v sekcii OBČAN – ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO alebo na podateľni
obecného úradu.
V záujme nás všetkých Vás prosíme
o jeho vyplnenie, podpísanie a doručenie na obecný úrad.
Ďakujeme Vám za zodpovednosť,
s ktorou pristupujete k triedeniu,
čím šetríte finančné prostriedky sebe,
obci, ale hlavne takýmto konaním
prispievate k znižovaniu skládkovania odpadu, čo je naším spoločným
cieľom.
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Z Heľpianskeho
nárečia

Nárečie typické pre našu Heľpu je
pre domácich ľahko rozpoznateľné,
hoci súčasné mladé generácie už
nárečím nielenže nerozprávajú, ale
v mnohých prípadoch mu, žiaľ, už
takmer vôbec nerozumejú. Ľudia,
ktorí z našej obce nepochádzajú,
charakterizujú heľpiansku vravu ako
mäkkú, melodickú reč, čo potvrdzujú aj národopisné záznamy a práce
zaoberajúce sa naším nárečím. V
zápise sa uplatňuje známe pravidlo
píš ako počuješ. Typickou pre zápis v
našom nárečí je snaha písať všetky
dvojhlásky literami – teda ia, ie, iu, uo
(ô). Spoluhlásky u nás vyslovované
mäkko sú v tradičnom heľpianskom
nárečí zapisované s mäkkými znakmi – príznačné je teda písanie slov
ako ďeťi, ňeviem či ľuďia. V neposlednom rade je špecifikom nášho
nárečia aj krátka a úsečná výslovnosť
samohlások, pozorovať ju môžeme
vo výslovnosti slov ako koľisanka,
habi, radosňik či trava. Celkovo sa
však dá naše nárečie charakterizovať
ako zrozumiteľné aj pre tých, ktorí
nie sú rodenými heľpianmi. Na záver
máme (nielen pre mladú generáciu) pripravenú menšiu zaujímavosť
– vybrali sme desať ľahších, ale aj
náročnejších, nárečových slov, pokúste sa ich preložiť do slovenčiny.
Správne odpovede nájdete na poslednej strane Heľpianskych zvestí.
Tak, nech sa páči:
heľpik
chibaj
borsuk
frišťik
bars
chodzaki
juhas
mulatovať
zňišťeťi
pruši

Viete, že...?
...presne v tomto období pred 15
rokmi populárny taiwanský hudobný
skladateľ Zhou Chuan Xiong predstavil
svetu ázijskú verziu našej ľudovej piesne Tota Heľpa pod názvom Hasayaki?
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Osobnosti, ktoré sa dotkli Heľpy
Jozef Kemko – výročie narodenia známeho rodáka
z Heľpy sa viaže k mesiacu marec
Osobnosť nášho rodáka Jozefa
Kemka by sa dala charakterizovať
ako stelesnenie talentu, kombinované s dávkou precíznosti a odbornosti podčiarknutou skromnosťou.
Jozef Kemko bol našim najznámejším ľudovým rezbárom, ktorý bol svojmu poslaniu skutočne
oddaný. Narodil sa 19. marca roku
pána 1887, bol roľníkom, bačom a
živil sa aj ako železničný robotník.
Azda najznámejšou konotáciou,
ktorá sa mnohým v spojitosti s Jozefom Kemkom vybaví, je práve
ľudové rezbárstvo. Tomu venoval
všetok svoj voľný čas – vyrezával
pastiersky riad, soľničky, črpáky,
ale aj krásne hudobné nástroje,
predovšetkým píšťalky. Presahy
jeho umeleckej tvorby možno
pozorovať vo viacerých rovinách,
pracoval aj na monumentalizovanom stvárnení Jánošíka vo forme
voľnej plastiky. Jeho sochy sú charakteristické veľkorysým chápaním
tvaru strnulo pózujúcich figúr čo
im dodáva monumentalitu. Spôsob tvorby jeho umeleckých diel
naznačoval, že je to rezbár s neobyčajnou invenciou. Vypestoval si cit
pre technické i výtvarné vlastnosti
dreva, ale neváhal ho kombinovať
ani s inými materiálmi ako kov či
kožušina. Práce Jozefa Kemka sú
umiestnené v zbierkach Historického ústavu Slovenského národného
múzea, v Slovenskej národnej galérii,
v Etnografickom ústave Slovenského
národného múzea v Martine, aj v
Ústredí slovenskej umeleckej výroby
Samotná melódia piesne bola upravená, zmodernizovaná, ale ústredný hudobný motív je jasne rozoznateľný. Avšak samotný text piesne je diametrálne
odlišný od toho nášho. V čínskej verzii
piesne sa spieva o láske k dievčaťu z Kazachstanu. Našu melodickú linku tvorcom údajne odporúčal istý slovenský
hudobník pôsobiaci v Číne, ktorému sa
mimoriadne páčila, rýchlo si ju osvojili
aj miestni v tejto exotickej krajine.
Počas mnohých rokov vzniklo veľmi
veľa variácií našej piesne Tota Heľpa,
od šansónovej verzie speváčky Hany
Hegerovej až po rockovú verziu kapely
DORA, prespievali ju v poľštine, učili sa
ju deti v ďalekej Ugande a dočkala sa aj
operného aranžmánu. Melódia našej
ľudovky poslúžila aj ako podklad pre
zvučku reality show Farma v TV Markíza. Aj tieto úpravy našej ľudovky svedčia o tom, že Tota Heľpa je skutočným
diamantom kultúry nielen v lokálnom
význame, ale aj v celosvetovom kultúrnom merítku. Isté však je, že pravá a jedinečná Tota Heľpa je tá, ktorú nás učili
spievať naše staré mamy.

v Bratislave. K jeho najznámejším
dielam patria Tanec, Detvan s valaškou, Milý s milou, Traja muži, Maska, Sedliak či korpus Ukrižovaného.
Jeho sochy výtvarnými kvalitami
a významom patria na popredné

miesto v ľudovej tvorbe druhej
polovice 20. storočia. Ako prvé
reprezentovali slovenskú neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v dreve
na výstavách umenia doma i v za-

hraničí. V roku 1959 získal osvedčenie o kvalifikácii majster ľudovej
umeleckej výroby v odvetví výroby
z dreva. Jozef Kemko zomrel 25. júla
1960 vo veku 87 rokov.

kuchárky patria neRecepty starej matere Heľpianske
sporne k tým najvychýrenejším

gazdinám široko – ďaleko. Rozhodli sme sa vás v tomto čísle inšpirovať tradičným horehronským jedlom, ktoré je
upravené do modernejšej verzie.
Horehronský hubový paprikáš
Jedlo pochádza z: Heľpa – Gemerská župa
Potrebné suroviny :
250g húb (najlepšie kuriatok)
Soľ
1 menšia cibuľa
20 g hladkej múky
2 PL masti
½ lyžičky horčice
3 dl mlieka
Štipka mletej červenej papriky
1 dl vody
1 PL masla
3 dl kyslej smotany
Štipka mletého čierneho korenia

Postup: Na masti orestujeme cibuľku, pridáme nakrájané, vodou obarené
a scedené huby, omastíme, okoreníme, pridáme červenú mletú papriku. Pražíme na miernom ohni, kým sa
nevyparí voda (asi dvadsať minút).
Medzitým si pripravíme zápražku
z mlieka, múky, horčice, zo štipky
soli, ktorú za neustáleho miešania
vlejeme do udusených húb. Keď
omáčka prevrie, pridáme rozmiešanú kyslú smotanu, necháme prejsť
varom a odstavíme. Pridáme maslo
a zľahka zamiešame.
Dobrú chuť!
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ZŠ HEĽPA - ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA
Naša škola nie je len obyčajnou základnou školou.
Naša škola je miestom, na ktorom nájde každý žiak
to, čo ho baví. Miestom, kde sa môže každý učiť, hrať,
rozvíjať, tvoriť, rásť, napredovať… Je tým miestom,
ktoré z malých ustráchaných prváčikov dokáže stvoriť odhodlaných mladých ľudí, ktorí sú pripravení

Svet nikdy nie je čiernoviely - projekt, žiaci 9. ročníka

ďalej úspešne študovať, reprezentovať, hájiť farby
našej obce. Z našich žiakov však nevyrastajú len
múdri učenci, ale na čo sme predovšetkým hrdí, aj
skvelí mladí ľudia s víziou a ambíciami. Naša škola je
školou plnou života.
Hoci prebiehajúca pandémia poznačila bežný život
v mnohých oblastiach, naši školáci, z ktorých niektorí zasadli do školských lavíc len na krátke dva mesiace, túto situáciu zvládajú skvelo.
V Základnej škole Heľpa sme začiatkom septembra
spoločne privítali 23 nových prváčikov, na ktorých sa
veľmi tešili ich nové pani učiteľky Mgr. Andrea Baťková a Mgr. Janka Kutliaková. Naši najmenší žiaci sa
museli naučiť všetky tradičné úkony prvákov – čítať,
písať, počítať a to aj napriek neľahkej situácii, no skutočne sa im to podarilo. Na opačnej strane školského
kompasu sa zasa nachádzajú naši deviataci, pre ktorých nastáva náročný čas, ktorý preverí ich pripravenosť na štúdium na strednej škole. V tomto školskom
roku sa rozlúčime s 28 žiakmi deviateho ročníka.
Za krátky čas strávený v školských laviciach sa nám

Škola v prírode Bystrá 2020

podarilo množstvo skvelých vecí, dosiahli sme nemalé úspechy. V tomto školskom roku sme sa stali
opätovnými držiteľmi medzinárodného certifikátu
„Zelená škola“. Je to projekt Centra environmentálnej
a etickej výchovy Živica a Špirála. Certifikát nám bol
udelený po úspešnom absolvovaní medzinárodnej
metodiky „7 krokov“ a environmentálnej výchovy
prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity v prioritnej téme Potraviny. S projektom pod
názvom „Tajomstvá nízkotatranských podhorských

lúk“ sme sa úspešne zapojili do výzvy vyhlásenej
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
s názvom ENVIROPROJEKT 2020.
Začiatkom jesene sa žiaci IV. a V. ročníka zúčastnili
nezabudnuteľného dobrodružstva v škole v prírode,
v Bystrej. Veľmi vydarenou akciou bol Európsky deň
jazykov, ktorý sa zameriaval nielen na jazykové, ale aj kultúrne reálie vybraných
krajín. Žiaci mali možnosť počas celodenného interaktívneho workshopu putovať
naprieč krajinami a kultúrami. Podporili
sme aj Európsky (nielen) týždeň mobility, v
rámci ktorého sme pravidelne bicyklovali, organizovali cyklotúry do okolia Heľpy,
aktívne žili pohybom, zapojili sa do celoslovenskej súťažnej výzvy Do školy na
bicykli. Začiatkom decembra sme v našej
škole privítali aj sv. Mikuláša, ktorý odmenil všetkých 197 šikovných žiakov.
So žiakmi 9. ročníka sme podporili taktiež aj výzvu Black & White: Svet nikdy nie
je čiernobiely – žiaci sa v tento deň obliekli
do bielej a čiernej farby, čím demonštrovali myšlienku, ktorá celému svetu pripomína Svetový deň duševného
zdravia a zároveň aj Európsky deň
prevencie depresie. Spoločne sme
viedli rozhovory na predmetnú
tému, zamýšľali sa nad opodstatnením týchto pamätných dní, ktoré žiakom pripomenuli, že všetky
problémy v živote sa dajú riešiť a
vždy sa majú na koho obrátiť.
Naša šikovná Rebeka Blažečková
(8.A) získala druhé miesto v celoštátnej súťaži Cesty za poznaním
minulosti, kde so svojim príbehom
na tému „Moje najkrajšie miesto na
svete“, ktorý ste si už mali možnosť
v Heľpianskych zvestiach prečítať,
dokázala osloviť široké publikum.
Rebeka nás zároveň reprezentovala v okresnom kole olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom obsadila
vynikajúce 1. miesto. Prvé miesto získala Rebeka aj
v okresnom kole olympiády z biológie.
Ďalší naši šikovní žiaci – Miriam
Ďuricová (5.A), Martina Roľková
(5.A), Martin Sabol (5.A), Martin
Pribylina (6.A), Veronika Sabolová
(7.A), Karolína Oravkinová (8.A),
Justína Ďuricová (9.A), Filip Rejdovian (9.A), Maroš Jánošík (9.A) nás
počas pár mesiacov stihli reprezentovať v olympiádach z anglického jazyka, biológie, matematiky, ale aj techniky.
Darilo sa aj výtvarným talentom
našej školy – Andrejke Babeľovej
(3.A), Natálii Poprovskej (7.A), Veronike Sabolovej (7.A), Karolíne Oravkinovej (8.A) a Jakubovi Koreňovi
(8.A), ktorí obsadili v súťaži Horehronie ako ho vidím ja popredné
priečky, získali uznania odbornej výtvarnej poroty.
Spoločne sme usporiadali niekoľko diskusií a online prednášok, počas ktorých sme so žiakmi hovorili
o dôležitých témach našej spoločnosti – pripomenuli sme si Svetový deň boja proti terorizmu a výročie
teroristických útokov v New Yorku, spomenuli sme si
aj na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu,
usporiadali sme online diskusiu na tému Kyberšikana ako globálny problém dnešného sveta, kde sme sa
venovali prejavom kyberšikany a jej prevencii.

Spoločne sme školským rokom 2020/2021 vstúpili
do jedenásteho roka existencie reprezentatívneho
spolku žiakov našej školy – Žiackej školskej rady, ktorého ciele a motivácie v sebe nesú hneď niekoľko
odkazov pracujúc ako orgán reprezentujúci, stmeľujúci, podporujúci, zároveň však ako orgán fungujúci
na základných princípoch demokracie rešpektujúc
zákonitosti spoločnosti, pre rozvoj ktorej bol zriadený. Naši zástupcovia pod vedením predsedníčky ŽŠR
Henriety Mihňákovej (9.A) aj napriek nepriaznivému
vývoju pandémie pripravili zdravý Deň jablka, usporiadali školskú súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu
triedy, ktorá preverila umelecké a výtvarné nadanie,
ale aj súťaživého ducha všetkých našich žiakov. V
predvianočnom čase sa reprezentanti ŽŠR zapojili aj
do celoslovenskej iniciatívy Koľko lásky sa vojde do
krabice od topánok a svojimi balíčkami tak potešili
tých najzraniteľnejších – dôchodcov v zariadeniach
sociálnych služieb a denných stacionároch v našom
okrese.
Tento školský rok je aj pre nás v základnej škole skutočne náročný, no zároveň aj plný výziev – tam, kde
je výzva, tam je aj priestor na zdokonaľovanie, rast,
získavanie. Naša škola bola jednou z prvých, ktoré už
v marci minulého roka rozbehli online vzdelávanie
prostredníctvom mnohých video konferenčných
platforiem. Uvedomujeme si, že hoci táto forma

Mikuláš v ZŠ 2020

vyučovania nedokáže bezvýhradne nahradiť tú klasickú, veríme, že naši žiaci a ich rodičia dokážu plne
pochopiť špecifiká danej neľahkej situácie, v ktorej
sa ako spoločnosť nachádzame.
Naša škola dbá na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj a výučbu čitateľskej a matematickej
gramotnosti, cudzích jazykov, environmentálnej
výchovy, posilňuje tradičné predmety novými extra
hodinami. Vyučovanie gramotnosti a jazykové vzdelávanie u nás spája najúčinnejšie metódy, inovatívne
techniky, najmodernejšie interaktívne vyučovacie
pomôcky v kombinácii s neformálnym vzdelávaním,
hrami a aktivitami.
Výchovno-vzdelávací program školy, ponuka širokej a rôznorodej záujmovej činnosti, projektové
vyučovanie, a moderné vybavenie školy oslovujú aj
žiakov z okolitých obcí. Každoročné nadpriemerné
výsledky TESTOVANIA 5 a TESTOVANIA 9, úspešné
umiestnenia na okresných, krajských kolách olympiád, a súťaží, vysoké hodnotenia neziskovej organizácie INEKO v oblasti vzdelávania, ako aj neustála
snaha rozvoja a napredovania, robia z našej školy
modernú a úspešnú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá dominuje v oblasti výchovy a vzdelávania v celom kraji.
Veríme, že môžeme byť príkladom pre mnohé iné
školy, pretože naša škola je školou plnou života. Nádejame sa, že v podobnom duchu bude pokračovať napĺňanie nášho poslania aj naďalej, a že sa už
čoskoro spoločne s našimi žiakmi stretneme v školských laviciach v plnom zdraví.
Za kolektív ZŠ Heľpa Fero Latinák
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ZUŠKA je ONLINE
Vyučovanie na školách sa presunulo
do online priestoru. Stále nám chýba
osobný kontakt, spoločnosť učiteľov
a spolužiakov, cenné rady a usmernenia „v priamom prenose“ v triede.
Žiaci ZUŠ Heľpa však naďalej svedomito pracujú a ich snaha prináša zaslúžené ovocie aj v podobe mnohých
ocenení.
V prvom polroku školského roka sme
sa vďaka videonahrávkam a fotografiám zapojili do viacerých online súťaží. Jednou z nich bola celoslovenská súťaž Modrý svet očami umenia
v Bardejove, kde porota udelila zlaté pásmo Lucke Škvarkovej (klavír),
bronzové pásmo Andrejke Babeľovej

Lucka Škvarková
(akordeón) a bronzové pásmo Sofii
Mešťanovej (klavír). Cez online
konkurz celoslovenskej speváckej
súťaže POP BB sa do májového finálového kola prebojovali a budú
ďalej súťažiť Alžbetka Bodnáriková,
Liliana Tkáčiková, Veronika Bodáková
a Juliana Lilková. Naši výtvarníci poslali do súťaží množstvo krásnych
prác a zaslané fotografie vymenili
za diplomy: Medzinárodná súťaž
Lidice ČR: Alena Kukuľová - čestné
uznanie. Dedina ako ju vidím ja:
1.kategória: 1.miesto: Matúš Ďurica,
2.kategória: 3.miesto: Filip Lilko.
Hodnotenie detí z detskej univerzity
PF PU: 1.kategória: 1.miesto: Matúš
Ďurica, 2.miesto: Veronika Fiľová,
2.kategória: 2.miesto: Andrejka
Babeľová. Súťaž Moje Horehronie
(Brezno): Kategória III ZUŠ 1.miesto: Ema Giničová, 2.miesto:
Tomáš Jánoška, 3.miesto: Boris
Baran, Kategória IV ZUŠ - 1.miesto:
Viktória Tomčíková, 2.miesto: Liliana
Tkáčiková, 3.miesto: Samuel Bartošík.
Zo súťaže Tekvičkovo (Bojnice) prišli
deťom tieto ceny: NAJ krajšia tekvička: Kristína Pribylinová, NAJ veselšia
tekvička: Nikola Bošeľová, Veronika
Fiľová, NAJ strašidelnejšia tekvička:
Nikola Parížová, NAJ väčšia a NAJ menšia tekvička: Sabína Kukuľová, tekvica vytvorená z NAJnetradičnejšieho
materiálu: Dávid Dundovič. Ocenená

bola aj spoločná práca súrodencov
Lucie, Pavla a Kristíny Kukuľových.
Vianočná pohľadnica (Dolný Kubín)
- medzinárodná súťaž: Michaela
Ďuricová - čestné uznanie. Petrohrad
očami detí (Lučenec) - medzinárodná súťaž: Margaréta Harvanová - ocenenie. Umenie zblízka (Bratislava)
- vzdelávací program, ktorý organizuje Galéria mesta Bratislavy: práce
Justíny Ďuricovej, Aleny Melkovej,
Jozefa Masaryka a Daniely Houškovej
budú uverejnené v katalógu Umenie
zblízka 8.

Druhý polrok školského roka sme
začali opatrne, v škole s tými najmenšími za dodržiavania prísnych hygienických pravidiel a so staršími dištančne. Všetci dúfame, že našu školu
čoskoro zaplní dav detí, rozdajú sa
štetce, rozozvučia sa nástroje ľudovej
hudby, rozoznie sa spev zboru a vy,
naši diváci a poslucháči, sa budete
môcť prísť potešiť našim umeleckým
výkonom. Dovtedy nás sledujte na
facebookovej stránke školy ONLINE.
(ab) Sofia Mešťanová

Andrejka Babeľová

Timea a Filip Naniašovci

Očami mladých
Keď raz vystúpime zo zaseknutého výťahu…
Obdobie, v ktorom sa naša spoločnosť nachádza, je nesporne ťažkou a
zložitou skúškou pre všetkých z nás.
Pre každého trochu inak, no v princípe
sme sa všetci do jedného ocitli „zaseknutí“ v pomyselnom výťahu, z ktorého
sa nebude dať vystúpiť do momentu,
kým sa porucha spôsobujúca tento
stav neopraví. Zrejme sa zhodneme
na tom, že už len pocit uviaznutia vo
výťahu v mnohých z nás vyvoláva nepríjemné emócie, nehovoriac o tých,
ktorí takéto niečo reálne prežili. Zvykne sa hovoriť, že každá neočakávaná,
alebo ak chcete krízová situácia ponúka možnosť prehodnotiť to, s čím sme
sa do oného momentu potýkali. A tak,
sadajúc si na podlahu „zaseknutého
výťahu“ premýšľam nad schopnosťou
nás ľudí vážiť si...iných ľudí.
Nádejam sa, že všetko zlé je svojím
spôsobom na niečo dobré, že vo všetkom zlom sa dá nájsť aj štipka toho
dobrého, čo si možno vážiť, za čo byť
vďačný, alebo prípadne nájsť cenu
vecí a snáh, ktorú sme doteraz akosi
prehliadali. A tak možno vnímať aj
tento čas našej existencie poznačený globálnou pandémiou. Sedíme
doma, okrem potravín a lekární či
pobytu v prírode nemôžeme ísť prakticky nikam. A vlastne, ani niet kam.
S nostalgiou spomíname na časy ne-

dávno minulé, na všetky tie akcie, ktoré
sa organizovali, na nekonečné zástupy
áut počas Horehronských dní spevu a
tanca, na preplnené reštaurácie, burácajúcu tribúnu športového štadióna,
energické zápolenia počas Winter Classic-u, magické vítanie nového roka, na
ľudové zábavy, barové kvízy, fašiangy...
Cnie sa nám za tým, čo sme mohli
zažiť, za tým, čo bolo vidieť. Čo ale vidieť až tak nebolo, boli ľudia, ktorí za
tým všetkým stáli. A možno sa o nich
nikdy ani veľa nehovorilo, alebo aspoň
nie toľko, koľko by sa hovoriť malo. Sú
to totiž ľudia, ktorí vždy veci robili, a
verím, že aj robiť budú, bez očakávaní
na pochvalné potľapkania po pleci či
ďakovné slová. Tí, ktorí sa častokrát
museli uspokojiť len s vlastným pocitom satisfakcie, nakoľko na gestá vďaky akosi neprišlo. Ba čo viac, našlo sa
aj zopár takých, ktorí radšej kritizovali,
znehodnocovali tieto snahy, poukazovali na pochybenia napriek tomu, že
sami ruku k dielu nijakým spôsobom
nepriložili. Nerád by som tento postoj
generalizoval, pretože sa tu taktiež nájde aj veľké množstvo prajných a dobrých ľudí so srdcom na dlani.
A tak, keď sa nám podarí vyslobodiť
sa z tohto „zaseknutého výťahu“, mali
by sme si oveľa viac vážiť tých, ktorých
máme okolo seba. Rovnako tak tých,

ktorí vymýšľajú, snažia sa, tvoria, ktorým záleží na tom, aby sa naše životy
u nás doma prežívali lepšie, veselšie,
naplno.
Prajem si, aby sme si dokázali viac
vážiť všetky športové a kultúrne podujatia, verím, že si opäť užijeme ďalší
filmový večer pod hviezdami, budeme našim futbalistom oduševnene
a s iskrou v srdci fandiť každú nedeľu
na futbalovom zápase, budeme mať
radosť z akcií aktívnych mládežníkov,
nevynecháme ani jeden koncert našich hudobných talentov, nenecháme
si ujsť Deň matiek v réžii našej školy,
zatancujeme si v tanečnom dome s
našimi folkloristami, navštívime našich starkých v stacionári, zdoláme
kopce v okolí na spoločných výstupoch turistov, zašportujeme si s našimi bežcami, zocelíme telo v posilňovni, podporíme tunajších podnikateľov,
užijeme si pekné večery v miestnych
baroch, a reštauráciách, naplno sa
zabavíme na plesoch a diskotékach,
no hlavne verím, že nezabudneme na
fakt, že nič z tohto nemôže byť považované za samozrejmosť.
Dúfam, že nám všetkým tento prechodný stav „zaseknutia“ naozaj pomôže uvedomiť si, že nič z toho čo tu
pred krízou bolo by nevzniklo, ak by
nebolo ľudí. Ľudí odhodlaných, ľudí
priebojných, oddaných, silných, kreatívnych – našich ľudí. Ľudí z Heľpy.
Myslite na to potom, čo vystúpite zo
„zaseknutého výťahu“…
(Latinák)
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Rozhovory s našimi

Sú nám všetkým dobre známi, sú úspešní a sú naši. V tejto rubrike vám prinesieme zaujímavé a obohacujúce rozhovory s tými, ktorých životný príbeh, názory a vyjadrenia by ste si rozhodne mali prečítať.

a z neúspechu sa čo najviac poučte. Čím viac podnikateľov, tým lepšie podmienky pre šport, folklór
a školu. Čím viac reprezentácie obec má, tým je
viac viditeľnejšia, má viac návštevníkov. MAJK s.r.o.
vyváža svoje výrobky do rôznych štátov, nielen do
Aké najväčšie zmeny v našej obci vnímate ako obyva- podnikateľa – ste v podstate unikátom. Prečo je podľa Európskej únie a o Heľpe všade tam vedia. Vedia, že
teľ Heľpy v horizonte posledných pár rokov? Sú z vášho vás u nás v Heľpe podnikateľov tak málo? Sú podľa vás nejaká Heľpa existuje a vedia, kde sa Heľpa nachápohľadu tieto zmeny pozitívne? Aký druh zmien by ste málo odvážni?
dza – a nielen vďaka nám.
uvítali?
Je pravda, že MAJK oslavuje výročie zápisu do obZmeny v našej obci za posledné volebné obdobia chodného registra, ale ja ako bývalý podnikateľ už Nie ste len podnikateľom, ale aj poslancom obecného
vnímam aj pozitívne, ale nájde sa aj veľa negatív- len pomáham, ako môžem. Firma prešla generač- zastupiteľstva, dokonca, niekoľkýkrát po sebe. Čo vás
neho. Mám pocit, že sa nerobia kroky, ktoré budú nou výmenou a vlastníctvo prešlo na moje deti. motivovalo k tomu, aby ste kandidovali na tento post?
vidieť aj moje vnúčatá, robí sa len “naoko”. Obec Osobne si myslím, že odvaha ľuďom až tak nechý- Poslednou oblasťou, v ktorej som sa realizoval, bola
však má šikovných, aktívnych poslancov, ktorí sa ve- ba, skôr je veľa ľudí, ktorí majú vidinu rýchleho pomoc prostredníctvom poslaneckého mandátu.
dia zapáliť pre dobrú vec. Čo je najdôležitejšie – sú zárobku a to sa nevypláca. Mojou stratégiou bolo, Mohol by som hodnotiť, ako ktorý starosta robil pre
zodpovední.
že pomaly ďalej zájdeš. Nechcel som všetko naraz rozmach Heľpy... Byť poslancom však nie je len o
a myslel som hlavne na moju rodinu a aj blízkych, tom, že dvíhate ruku... Je to o zodpovednosti, vízii
V ktorej oblasti vidíte vy ako bývalý podnikateľ naj- aby si mohli aj oni zarobiť v tomto regióne, nemu- niečo urobiť pre svoju komunitu, zabezpečiť pomoc
väčší potenciál a príležitosti pre rozvoj v našej obci, v seli cestovať za prácou. V prvom rade je podnikanie pre mladých a ukazovať im cestu, byť im príkladom.
našom regióne?
o vytrvalosti, húževnatosti, nie len o zárobku. Druhá Za obdobie starostovania p. Filla bolo množstvo háZ môjho pohľadu – ex podnikateľa by pomohlo, vec je umiestnenie našej obce, aj tu, žiaľ, naša časť dok a kriku, ale po skončení pléna si všetci spoločne
ak by čo najskôr viedli obec ľudia,
zašli na pivo. Každému šlo o dobro
ktorí nepozerajú len na seba a svoobce a každý si myslel, že ten jeho
je osobné uspokojenie. Nezhody
návrh je ten najlepší, no každý
medzi starostom a poslancami
sa s každým rozprával. Úprimne,
neriešia problémy, ale ich otvárajú.
byť dnes poslancom vnímam ako
Z pohľadu podnikateľa nemôžem
trest, bolo mi vyčítané, že som
povedať, že obec pre mňa niečo
neschopný. Nechcem rozoberať
pozitívne urobila, skôr naopak.
vzťah starosta vs. poslanci, ale ak
Ja osobne som presvedčený, že
majú poslanci byť len akýsi štatisti,
Heľpa má najväčší potenciál v cestak to nie je pozícia, s ktorou som
tovnom ruchu, prezentácii tradícií,
ja osobne stotožnený. Za poslanfolklóru a krásnej prírody v okolí
ca som kandidoval preto, lebo mi
obce. Žiaľ, chýba tu zainteresovazáleží na rozvoji obce, mám skúsenosť obce, vnímam slabú spolunosti v rôznych oblastiach a chcel
prácu medzi susednými dedinami,
som ich využiť v jej prospech. Veprepojenosť, chýbajú informačné
diem komisiu pre rekonštrukciu
letáky pre návštevníkov - turistov,
budovy bývalého Ramexu a dúčiže celý komplexný projekt. Určite Ján Kukuľa s rodinou
fam, že v marci sa uskutoční výber
je potrebné vybudovať nejaký „ťadodávateľa, pretože mojim snom
hák“, niečo, kvôli čomu tu budú chcieť ľudia prísť a regiónu ťahá za kratší koniec. Mám pocit, akoby sa je mať spoločenskú sálu – nie pre mňa, ale pre moje
chvíľu tu u nás aj pobudnúť.
za Breznom končil svet, infraštruktúra je biedna. Na vnúčatá. Máme pekný štadión, ľadovú plochu, no
Horehroní už dnes zostali len firmy, ktoré vedú deti aj pre folklór potrebujeme priestor na cvičenie, pre
V roku 1996 ste založili vlastnú spoločnosť MAJK s. r. po svojich rodičoch, alebo firmy, ktoré kúpili zahra- ZUŠ potrebujeme pódium na vystupovanie našich
o. Prezradíte nám, aké boli vaše začiatky v podnikaní? ničné spoločnosti.
talentovaných detí. Som presvedčený, že sa to poÁno, v roku 1996 som založil firmu ako s.r.o., ale už
darí, nakoľko financie sú momentálne schválené.
predtým som začínal od roku 1989 ako živnostník. Ak by ste mali tú možnosť, zmenili by ste niečo vo svo- Je to zrejme moja posledná méta, ktorú chcem doMoje začiatky by zrejme nebolo vhodné opisovať, jom doterajšom profesijnom živote?
tiahnuť na tomto poste. Vnímam však aj mieru istej
pretože tí, čo budú čítať tieto riadky, by tomu už Už som to vlastne urobil – odišiel som do dôchod- neprajnosti, čo ma mrzí. Na tomto mieste vnímam
dnes ani neverili. Pracovať od šiestej ráno a končiť ku a nechal som robiť „mladých“. Ja som mal vzde- priestor pre starostu, ktorý má ľudí stmeľovať a nie
o jedenástej, dvanástej večer, najazdiť stovky až ti- lanie – učňovku, dnes sú vo vedení vysokoškolsky rozdeľovať. Starosta je odvodené od slova starať sa.
sícky kilometrov týždenne, to bola veľká výzva, ale vzdelaní ľudia, čo dáva firme novú perspektívu na To znamená starať sa o občanov, ale aj podnikateaj obeť zároveň. Čo bolo najťažšie, bola platobná rozširovanie a hlavne rozvoj firmy do budúcna. Uni- ľov. Potom budú viditeľné aj výsledky úpravy okolia
neschopnosť spoločností, ktoré si tovar zobrali, ale verzálny recept na podnikanie neexistuje. V obci je kostola, úpravy námestia a iných. Nikomu nepomôakosi zaň zabudli zaplatiť. Na čo som obzvlášť pyš- množstvo šikovných ľudí, ktorí podnikajú. Ďalej sú že len rozprávať, ale treba vyhŕňať rukávy. Ako som
ný, z čoho mám skutočnú radosť je to, že si môžem naši rodáci, ktorí podnikajú „vo svete“ a nezabúdajú uviedol, ako podnikateľ som už skončil a do budúchrdo povedať, že od štátu firma MAJK nedostala ani na to, že sú z Heľpy, čo im slúži ku cti.
na zvažujem aj ukončenie môjho poslaneckého
cent. Všetko, čo je vo firme, je postavené cez úvery
mandátu, aby som prenechal možnosť ukázať sa
a pôžičky, ktoré si firma zobrala a poctivo ich spláca. Podnikanie je v dnešnej dobe pomerne neistou a ris- schopnejším, možno aj tým, ktorí moje schopnosti
kantnou vecou, ste však dôkazom toho, že je stále toľko zaznávajú.
Bolo pre vás náročné rozbehnúť vlastné podnikanie možné vybudovať spoločnosť na dobrom základe.
práve vo svojom rodisku? Ak áno, prečo?
Máte nejaký odkaz pre tých, ktorí uvažujú nad tým, že Pre nás – ľudí z Heľpy – je byť Heľpianom výsada, ktorú
Musím povedať, že ja som v obci nemal v mojich by začali podnikať?
si ceníme a korene, ktoré nás k tomuto miestu viažu, sú
začiatkoch veľké pochopenie, myslel som si, že Neviem povedať nejakú múdrosť, ale nazdávam silné. Čo pre vás znamená byť Heľpianom?
som urobil dosť aj pre podporu miestneho športu sa, že spoluobčania by mali vedieť, že za každou Veľmi veľa to pre mňa znamená. Ako rodákovi z Heľa folklóru, žiaľ stále sa nájdu ľudia, ktorí sú neprajní. kúpenou vecou, je drina, obetavosť. Ak chcete byť py mi na mene obce naozaj záleží a teším sa, ak o
Priestor, o ktorý som v začiatkoch požiadal, mi po- lepší, žiaľ, „okrádate svoju rodinu o čas, ktorý strá- Heľpe rozprávajú v dobrom. Ak turisti a návštevníslanci neschválili a začal som podnikať, paradoxne, vite v práci“. Musíte mať rodinné zázemie a aj po- ci rozprávajú, že sa v Heľpe dobre cítili. Tento pocit
v Pohorelej – v stodole u mojej tetky. Potom som chopenie. Heľpa je kresťanská obec, ale niektorí som zažil v Kladne, kde som stretol človeka neveprerobil dom po manželkiných starých rodičoch a ľudia obce majú pomýlené hodnoty, správanie voči diac, že bol v Heľpe. Sme Heľpiani a byť Heľpianom
keď som našetril pár koruniek, odkúpil som halu v iným ľuďom, nielen voči podnikateľom. Tu by som pre mňa značí hrdosť, ktorú sa nedá len tak kúpiť.
areáli bývalého družstva.
povedal, aby každý začal hodnotiť od seba. Rád by Vážme si jeden druhého ako spoluobčana. Je to
som aj mladým ľuďom venoval pár slov: nenechaj- ťažké, ale ak nechceme pomôcť, tak aspoň neubliV tomto roku spoločnosť MAJK s. r. o. oslávi 25. výro- te sa odradiť rečami a podnikajte. Majte odvahu a žujme.
čie úspešnej existencie. Vo svojej pozícii – lokálneho medzi sebou spolupracujte – to vám veľmi pomôže,
Ďakujeme za rozhovor.
Ján Kukuľa (66) – úspešný podnikateľ z Heľpy, ktorý začal v roku 1992 s výrobou profilov z mäkčeného
PVC, v roku 1996 založil spoločnosť MAJK s. r. o., ktorá zamestnáva mnoho ľudí nielen z našej obce. V
roku 2002 k výrobným halám spoločnosti pribudol aj penzión. Okrem podnikateľskej sféry je aktívny aj
v miestnej samospráve, v ktorej je niekoľkonásobným poslancom obecného zastupiteľstva.
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Potulky chotárom
Takto sa v minulosti volalo jedno z tradičných zimných turistických podujatí,
ktoré v dobe „zlatej éry“ turistiky v Heľpe
organizoval náš rodák, zanietený športovec Jozef Pupiš. Určite na ne doteraz
spomínajú mnohí účastníci strednej generácie. A teraz potulky po novom. Každý, koho potulky zaujmú, si ich vysvetlí
po svojom, ale jedno majú určite spoločné a to pohyb a pobyt v prírode. Potulky
môžu byť pre každého, kto má k pohybu
a prírode vzťah. Vie si zvoliť trasu, ktorá mu vyhovuje a potom mu prinesie
okrem pohybu aj potešenie, pokoj v duši,
či relax ako pridanú hodnotu. V dnešnej
hektickej „covidovej“ dobe, keď máme
obmedzený pohyb, je turistika vynikajúcim zdrojom zdravia nielen fyzického
ale aj psychického. Rovnako vynikajúcou
a potrebnou aktivitou sú takéto potulky
aj pre užívateľov rôznych informačných
technológií. Je pritom jedno, či ide o
potulky okolo dediny, dvojhodinové,
poldenné aj celodenné. Je pritom jedno,

či sú to rodiny s deťmi, mládežníci, dospelí a v neposlednom rade aj starší, čiže
dôchodcovia aj návštevníci našej obce.
A je jedno, či je leto, zima, svieti slniečko,
alebo prší.
Čo k tomu treba? Je to jedna z najlacnejších športových aktivít vôbec. Okrem
chuti nám stačí dobrá obuv, možno paličky, pršiplášť a fľaša vody.
V chotári Heľpy sa nachádza množstvo
poľných ciest, zvážnic a chodníkov. Je
len na nás, ktorým smerom sa vyberieme. A teraz to podstatné, kde na potulky
v Heľpe dnes. Tu vám ponúkam jeden
z možných tipov. Ak sa rozhodnete pre
vychádzku v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry – NaPaNT, ponúkam jednu príjemnú dvojhodinovku
pre všetky vekové kategórie. Začína poľnou cestou, ktorá vedie od zdravotného
strediska poza Tŕnie k potoku Hučanské.
Tu je možno obdivovať najvýchodnejšie
štíty Kráľovohoľskej časti Nízkych Tatier
od Andrejcovej na BOSK čiže Bartkovú,

Vážení občania!
Chcem sa Vám prihovoriť v mene poslancov obecného zastupiteľstva Heľpa, ale
aj ako občan našej obce prostredníctvom Heľpianských zvestí. Už je to rok, čo
pandémia Covid 19 zastavila naše denné rutiny a každodenné starosti. Život
sa zmenil a ocitli sme sa v situácii, v ktorej sme sa začali obávať, cítiť strach z
toho, čo príde. Je to skúška, ktorú nie je ľahké preklenúť, nová situácia pre nás
neznáma. Neboli sme na ňu pripravení, prišla nečakane. Okradla nás o mnoho
vecí, zážitkov, príležitostí. Rušili sa plánované akcie, či to už boli HDST, Mikuláš,
Fašiangy. Akcie, ktoré v našej obci majú trvalé miesto už mnoho rokov. Rovnako sme si museli zvyknúť na online prenosy svätej omše a stráviť tak najväčšie
cirkevné sviatky mimo kostola. Čo bolo náročné najmä pre našich starších občanov. Okrem toho, že sme stratili voľnosť, obmedzili nás v pohybe, v kontakte s
priateľmi, s rodinou, osvojili sme si nové spôsoby komunikácie na diaľku nielen
so svojími blízkymi, ale prešli sme aj na elektronickú komunikáciu s úradmi. Oveľa viac prežívame to čo sa deje vôkol nás a čakáme na zlepšenie. Chýbajú nám
pozitívne správy, čokoľvek, na čo by sa dalo tešiť, lebo každý plán je príliš odvážny a korona ho môže kedykoľvek zmeniť. Určite všetkým z vás chýbajú stretnutia
s odhalenou tvárou, dnes sa všetci stretávame ako ,,zlodeji“ pred prepadnutím,
s maskou na tvári. No ako sa vraví: ,,Každá minca má dve strany.“ Korone môžeme ,,ďakovať“ za viac času s blízkymi. Viac sa doma rozprávame, zrazu máme
veľa času na veci, ktoré sme doteraz zanedbávali. Korona nás naučila myslieť aj
na ostatných. Pozastaviť sa v našich ubehaných životoch a prehodnotiť priority.
Pomohla nám pochopiť aký je život krehký a zraniteľný. Mnohí z vás zažívajú
pocity osamelosti, sociálneho odlúčenia je to neľahký čas, kde nám neostáva nič
iné ako zvyknúť si na opatrenia a vydržať. Verím, že čoskoro prídu dobré správy
a my sa budeme môcť stretávať. Spomínať s ponaučením, rešpektom a úctou na
roky 2020 a 2021. Ja sám sa teším na obyčajné pivo s priateľmi. Vďaka pandémii vidíme, že treba mať radosť z maličkostí. Preto vytrvajme ešte v tejto zložitej
dobe, dodržujeme nariadené opatrenia nech nielen my, ale aj naši blízki a známi
ostaneme zdraví. Veď len spolu to zvládneme.
Miroslav Lilko, poslanec OZ v Heľpe

FOTO SÚŤAŽ
OBECNÝ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT HEĽPA
VYHLASUJE FOTO SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU OBCE ČI PRÍRODY V JEJ OKOLÍ. SVOJE
FOTOGRAFIE PODPÍŠTE SVOJÍM MENOM A POŠLITE ICH V ČO NAJLEPŠEJ KVALITE NA EMAIL:
mladezhelpa@gmail.com. TRI NAJLEPŠIE FOTKY
ODMENÍME ZAUJÍMAVÝMI CENAMI. FOTOGRAFIE S MENAMI VÝHERCOV UVEREJNÍME V NAJBLIŽŠOM ČÍSLE HEĽPIANSKYCH ZVESTÍ A NA
FACEBOOKOVOM PROFILE OBECNÉHO MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU HEĽPA.
TEŠÍME SA NA VAŠE ZÁBERY!

Orlovú, Strednú hoľu až po Kráľovu hoľu. Ďalej trasa pokračuje proti prúdu potoka Hučanské
okolo prístreška s ohniskom a
s dvoma prechodmi cez potok
až na Hutky, kde v prvej polovici 20. stor. boli skúšobné bane.
V tejto časti sa otvárajú nádherné pohľady na Heľpiansky
vrch a Veľkú Vápenicu. Vľavo
cesta pokračuje na Vyšné dolinky s odbočkou do Kolesa.
Tu opäť treba odbočiť vľavo
a odtiaľto vystúpiť na kopec
Stajňová. Znova nádherné výhľady na Tatry od Kolesárovej,
Oravcovej k Homôlke a ďalej na
západ. Pred sebou ako na dlani
sú ďalšie výhľady na dolnú časť
Horehronského podolia, na
obce Závadka, Polomka, ale na
obzore až na brezniansky Diel či
Ľubietovský Vepor. Príjemnou
lesnou cestou sa odtiaľto dá zísť
na Nižné dolinky. Tu sa znova
ukážu nádherné obrázky Tatier, ale už
z iného uhla pohľadu. Trasa pokračuje ďalej k bývalému lyžiarskemu vleku.
Tak, a s konečnou cestou domov máte

okrem všetkých už spomínaných benefitov aj krásnych 8 kilometrov „v nohách.“
A doma potom po takejto vychádzke
dobre padne zaslúžený čajík či káva.
Mária Fedorová

Heľpa v premenách času

Heľpa v roku 1937

Správne odpovede
zo str. 2
heľpik – porisko od sekery
chibaj – iba, len
borsuk – jazvec
frišťik – raňajky
bars – veľmi
chodzaki – všelijaký
juhas – pastier
mulatovať – zabávať sa
zňišťeťi – zničený
pruši – predtým

A takto vyzerala Heľpa v roku 1952
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