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Slovo na úvod

Na začiatku nového roka 2019 a nového volebného obdobia 2018-2022 mi dovoľte pár slov.
Úvodom mi dovoľte popriať všetkým obyvateľom
našej obce, podnikateľom, pedagógom, členom záujmových a dobrovoľných združení, ale aj všetkým
ktorí v minulom roku s obcou akokoľvek spolupracovali pevné zdravie a veľmi veľa energie do nového
roka 2019.
Začiatkom novembra 2018 sa v Slovenskej republike
konali komunálne voľby a preto mi dovoľte vysloviť
úprimné poďakovanie všetkým obyvateľom obce
Heľpa zato, že sa zúčastnili komunálnych volieb
a svojim hlasom rozhodli o zložení vedenia našej
obce vo volebnom období 2018-2022. Zároveň mi
dovoľte poďakovať aj kandidátom, ktorí v týchto voľbách neuspeli za ich odvahu podieľať sa na správe
vecí verejných čo je v súčasnosti veľmi náročná úloha.
Volebný výsledok, teda rozhodnutie občanov obce
prijímam s Veľkou pokorou, zodpovednosťou a rešpektom a predpokladám, že tak isto rozhodnutie
vnímajú aj poslanci nového obecného zastupiteľstva
ktorí sú taktiež volení.
Rozvoj našej krásnej Heľpy nie je len povinnosťou a
zodpovednosťou starostu, ale všetkých poslancov
obce, ktorí v procese riadenia obce držia v rukách
pomyselný „PIN“- kód od verejných financií a tým
rozhodujú čo sa v obci rozvíjať bude, a čo sa na
druhej strane rozvíjať nebude. Vždy sa snažme, aby
sme spoločne zabezpečili vyvážené rozdeľovanie
verejných zdrojov pre celú komunitu obce, ktorú ja
vnímam ako veľkú rodinu. Určite mi väčšina z Vás
dá za pravdu, že je to nevyhnutné pre zabezpečenie
spokojného života všetkých obyvateľov v našej obci.
Stojíme na začiatku, ale intenzívna príprava minulých rokov nám dáva dobrý základ, aby sme nezačínali od nuly.
Rozpracované projekty, ktoré sa budeme snažiť zrealizovať v roku 2019:
- Rekonštrukcia obecného úradu vrátane bezbarierového prístupu
- Celková výmena vysoko emisných kotlov na spaľovanie uhlia za kotly na drevnú štiepku v budove
materská škola
- Rekonštrukcia budovy pošty – oprava vstupnej terasy a vybudovanie bezbarierového prístupu, výmena okien, celkové zateplenie objektu
- Obnova kríža na Holom vrchu
Čaká nás veľmi veľa práce či už realizačnej, ale aj na
úrovni množstva rokovaní k rozvoju našej Heľpy, tak
ako ju vidia novozvolení poslanci. Pevne verím, že už
v krátkom čase sa nám podarí nastaviť plán rozvoja
na najbližšie volebné obdobie, aby sme mohli spoločne s poslancami postupovať v jeho naplnení.
Nastavenie reálnych cieľov zabezpečenie zdrojov financovania a manažérske riadenie pre ich naplnenie
zrealizované včas a v požadovanej kvalite sú základné atribúty rozvoja obce v nasledovnom období.
V závere mi dovoľte vysloviť poďakovanie Vám občanom za Vašu snaživosť v tomto neľahkom zimnom
období. Aj tu vidíme spolupatričnosť a ochotu riešiť
problémy pri čistení chodníkov a komunikácií od snehu. Som hrdý na to, že môžem byť starostom obyvateľom, ktorí sami vedia priložiť ruku k dielu pri tejto
namáhavej a ťažkej práci.
S úctou pre Vás pripravil Peter Hyriak,
starosta obce Heľpa

74. výročie oslobodenia
obce Heľpa
27. januára sme si pripomenuli slávnostným pietnym aktom 74. výročie oslobodenia našej obce v II. sv. vojne.
Príhovor starostu obce sa niesol v duchu – neustále si pripomínať a nikdy nezabudnúť na najhorší odkaz
nacizmu, ktorý dal ľudstvu.
Vdp. Václav Galo – dekan heľpianskej farnosti modlitbou zakončil pietny akt. Akciu spríjemnili svojimi spevmi
Chlopi z Heľpy a cirkevný spevácky zbor Benedictus. Slovenský zväz zdravotne postihnutých. Poďakovanie
patrí aj Dobrovoľnému hasičskému zboru za účasť na pietnom akte.
/mk/

Zvolení zástupcovia OBCE HEĽPA
vo volebnom období 2018 – 2022
Starosta obce
Peter Hyriak, NEKA, Heľpa, Potočná 296/2
Zástupkyňa starostu obce

Mgr. art. Andrea Kirschová
Pod Pustinou, Krížna od zdarvotného strediska po
Burkovanú, Mierová

Mgr. Andrea Oravkinová, NEKA, Heľpa, Furtačka
42/40
Mgr. Andrea Oravkinová
Poslanci Obecného zastupiteľstva
Záhradná, Štúrova, Strmá,
Furtačka, Poľná
Mgr. Milan Bošeľa, SNS, Heľpa Čaneckého 758/51

Sama

Chalúpku,

Mgr.art Andrea Kirschová, SPOLU Občianska deMgr. Milan Bošeľa
mokracia, Heľpa, Mierová 865/5
Partizánska – smer od Hlavnej cesty po poštu,
Ing. Michal Košťál, NEKA, Heľpa, Alexyho 693/1
Potočná, Rovná, Krížna od Burkovanej po
Jozef Kukuľa, NEKA, Heľpa, J.C.Hronského 945/9
Mikuláš Kukuľa, SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA Mikuláš Kukuľa
Jánošíkova, Murgašova, Plickova, Pri štadióne,
STR., Heľpa, Murgašová 827/8
Studničná, Alexyho
Miroslav Lilko, NEKA, Heľpa, Jánošíková 660/34
Milan Málik, NEKA, Heľpa, Čaneckého 769/43
Rudolf Mešťan, NEKA, Heľpa Mierová 867/7

Rudolf Mešťan
Partizánska – smer od pošty ku Jarmočisku,
Cintorínska

Rozdelenie poslaneckých obvodov
Ing. Michal Košťál
Jozef Kukuľa
Furmanská, Hronská, Krátka, Tichá, Mládežnícka, Hlavná v smere od predajne COOP Jednota ku žeHlavná v smere od Pohorelej po predajňu COOP lezničnej stanici, Mlynská
Jednota, J.C.Hronského
Miroslav Lilko
Za školou, Školská, Hviezdoslavova, Burkovaná,
Milan Málik
Hurbanova
Čaneckého, Farská
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Z 2. zasadnutia OZ v Heľpe 18. januára 2019
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 poslancov (ospravedlnený bol Rudolf Mešťan), starosta obce Peter
Hyriak a pracovníci obecného úradu. Poslanci
schválili navrhnutý 11 bodový program zasadnutia, na ktorom
schválili
- Žiadosť Doxxbet s.r.o. Žilina o umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na prevádzke Anna
Pribylinová – U Šmajtáka
- odloženie prerokovania žiadosti p. Pavla Fiľu,
Hlavná 1/1, Heľpa v termíne do 30. 10. 2019
- výšku úhrady za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby 0,90 €, na základe pozmeňujúceho návrhu Mgr. art. Andrey Kirschovej
- Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb
a o spôsobe úhrady a výške úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu na území obce Heľpa
s upravenou výšky úhrady za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby na 0,90 €
- rozdelenie poslaneckých obvodov v obci Heľpa
- Zmluvu o poskytovaní služieb č 1/1/2019 so
spoločnosťou KARMAN s.r.o., Mýtna
- Rámcovú dohodu o dodaní tovarov a služieb
uzatvorenú s dodávateľom JASPI s.r.o., Revúca
- Zmluvu o dočasnom užívaní nehnuteľnosti – pre
spoločnosť Hybox Slovakia s.r.o., Banská Bystrica
na prenájom ľadovej plochy
- Členov Krízového štábu obce Heľpa: Zástupca
predsedu: Mikuláš Kukuľa, členovia: Miroslav Lilko,
Ing. Michal Košťál, Mgr. Andrea Oravkinová
- člena do Rady školy Materská škola: Jozef Kukuľa
- člena do Rady školy Základná škola: Mikuláš Kukuľa
- člena do Rady školy Základná umelecká škola:
Miroslav Lilko
- člena redakčnej rady Heľpianskych zvestí: Mgr.
art. Andrea Kirschová
- Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov a volených orgánov obce Heľpa
- Zrušenie Uznesenia č. 573/2017: Realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa pre stavebný objekt SO 01 – spoločenská sála v predpokladanej hodnote 741 025, 62 Eur bez DPH podľa
vypracovaného rozpočtu a výkazu výmeru autorizovaným projektom a technického popisu podľa
platnej projektovej dokumentácie.

- zrušenie Uznesenia č. 712/2018: Vypracovanie
projektovej dokumentácie na výstavbu spoločenskej miestnosti v priestoroch budovy Ramex na
Školskom vŕšku
- Podporu dopracovania interných smerníc podľa
uznesenia 178/2016 s možnosťou prijatia externého právneho poradcu za odplatu maximálne
v sume 500 €. Právne poradenstvo v dĺžke trvania a časovo sa rozdelí medzi Obecný úrad Heľpa
a Obecné zastupiteľstvo v Heľpe.
- Realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa pre stavbu „Rekonštrukcia pošty“
- Realizáciu Verejného obstarávania na výber
projektanta na projekt rekonštrukcia interiéru
obecného úradu a rekonštrukcie elektroinštalácie
a ústredného kúrenia v telocvični.
- Strategický dokument pre oblasť mládeže
- Podanie projektu na Ministerstvo školstva SR –
Komunita III vo výške 6.000 € a so spoluúčasťou
obce 6.000 €.
neschválili
- Člena do Rady školy Základná umelecká škola:
Mgr. Andrea Oravkinová
- Vypracovanie dokumentu realizačného projektu
výsadby v zmysle projektu Podpora biodiverzity
prvkami zelenej infraštruktúry – Zelené obce Slovenska.
- Vypracovanie znaleckých posudkov na nákup
pozemkov
- členstvo obce v oblastnej organizácii cestovného ruchu
zvolili
- členov komisie finančnej a obecného majetku:
Mikuláš Kukuľa, Martina Melková, Mgr. Zuzana
Štúberová, Anna Bošeľová, Mgr. Andrea Tkáčiková
- členov komisie ochrany verejného poriadku a
vybavovania sťažností v podmienkach obce: PhDr.
Vladimír Babeľa, Bc. Rudolf Riapoš, Cyril Mešťan,
Vojtech Kysucký, Anna Babeľová
- členov komisie mládeže a športu: Ing. Rastislav
Čupka, Milan Málik, Ján Kukuľa, Jaroslav Baťko, Marián Oravkin, Ing. Ľubica Oravkinová
- členov komisie obchodu, služieb, cestovného
ruchu a podnikania: Ing. Pavol Mak, Ing. Janka
Oravkinová, Martina Barčiaková, Mariana Latináková

Od Lucii
do Viliji

Krásne predvianočné a vianočné zvykoslovia mohli
návštevníci vidieť v priestoroch starej fary 9. decembra
v podaní , Ľudovej hudby, FS Heľpan, Chlopov z Heľpy
a DFS Heľpančok. Hosťom akcie bol poľský súbor Hajduky z Vyšných Lápš. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov Fondu
na podporu umenia.
/mk/

- členov komisie školstva, vzdelávania a kultúry:
Mgr. Alena Milanová, Mgr. art. Andrea Kirschová,
Jozef Vilim, Mgr. Mária Kemková
- členov komisie sociálnej: PhDr. Andrea Ďurčová,
Ing. Anna Kirschová, Katarína Skladaná, Mgr. Ivana
Jankurová
- členov komisie životného prostredia, poľnohospodárstva: Ing. Milan Oravkin, Bc. Mária Fedorová,
Rudolf Mešťan, Ing. Martina Turčinová
- členov komisie územného plánovania a investičnej výstavby: Miroslav Lilko, Juraj Mak, Zdenko
Krahulec, Anna Rúfusová
- členov komisie verejného obstarávania: Mgr. Milan Bošeľa, PhDr. Andrea Ďurčová
poverili
- starostu obce o zvolanie pracovného stretnutia
vo veci vyriešenia žiadosti fi MAJK s.r.o. Heľpa o vybudovanie autobusovej zastávky v zložení konateľ
spoločnosti, predsedovia stavebnej a finančnej
komisie, poslanci OZ v termíne do konca februára
- členov komisie životného prostredia, poľnohospodárstva prešetriť sťažnosť na úseku životného
prostredia
vzali na vedomie
- Žiadosť Nemocnice s poliklinikou n.o. Brezno –
prijatie systémového riešenia starostlivosti o nevládne osoby po poskytnutí potrebnej zdravotnej
starostlivosti
- Informácie o stave Klubu pre dobrovoľné organizácie a stanovenie zodpovednej osoby, ktorá by
sa o klub starala
- Informácie o zimnej údržbe miestnych komunikácií
- Informácie o postupe verejného obstarávania
- Informácie o správe revízií ihrísk
- Informácie o anonymných trestných oznámeniach
- Informácie o podnetoch na denný stacionár
- Informácie o spore ohľadne budovy na ulici
Partizánska
- Informácie o fungovaní Verejno-súkromného
partnerstva
- Informácie o bezplatnom darovaní krvi
- Informácie o pietnom akte kladenia vencov –
Oslobodenie obce Heľpa v II. sv.vojne
- Informácie o Fašiangoch na Heľpe
Spracovala: Mgr. art. A. Kirschová

Advent a Vianoce v materskej škole
Adventné obdobie sme s deťmi v materskej škole prežívali v radostnom očakávaní narodenia malého Ježiška. Vyzdobili sme si v triedach vianočné stromčeky, piekli medovníčky, zhotovovali vianočné pozdravy, nacvičovali sme koledy,
vinše a piesne. Na spoločnom posedení sme toto krásne predvianočné obdobie
slávili spolu s rodičmi a starými rodičmi, pre ktorých sme si pripravili program,
ktorý sa niesol v kresťanskom duchu a v duchu regionálnych zvykov a tradícií.
Boží syn prišiel na tento svet v podobe malého dieťatka. Aj naše deti vinšami a koledami, pozdravili malého Ježiška v jasličkách na Vianočnom koncerte v kostole.
Kolektív detí a zamestnancov Materskej školy Heľpa
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Silvestrovská noc v znamení pomoci

Medzinárodný festival Souznění

Tak, ako po minulé roky, aj v posledný
deň roka 2018 sa na športovom štadióne v Heľpe stretli všetci tí, ktorí sa
chceli nielen zabaviť a rozlúčiť sa so
starým rokom, ale hlavne pomôcť tým,
ktorí pomoc potrebujú. Charitatívny
silvestrovský večer organizovaný futbalovým oddielom ŠK Heľpa, prvýkrát
aj v spolupráci s Obecným mládežníckym parlamentom Heľpa, a pánom
Milanom Málikom, zaujal rekordný
počet obyvateľov Heľpy, ktorí aj napriek studeným mrazom prišli podporiť
myšlienku pomoci iným. Charitatívna
zbierka, v ktorej sa tento rok vyzbieralo
skvelých 1802€, poputuje do rúk rodi-

nám detí s Downovým syndrómom z
našej Heľpy. Sme veľmi radi, že ľudia
prispeli na letný liečebný pobyt pre
Terezku Turčinovú, Peťka Latináka a
Peťka Roľka v Liptovskom Jáne ktorý,
veríme, bude pre tieto detičky nezabudnuteľným, a hlavne osožným. V
mene organizátorov by sme sa chceli
poďakovať sponzorom ako aj všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o to, aby sa táto pekná tradícia v zmysle solidarity a pomoci, mohla uskutočniť, a v neposlednom rade samozrejme
aj obyvateľom Heľpy, ktorí prišli, zabavili sa, no hlavne pomohli.
Milan Jankov

radosť seniorom susedného denného stacionára v Heľpe.
V predvianočnom období naši žiaci
rozdávali radosť a svojimi tónmi potešili mnohých divákov. Zorganizovali
sme koncerty v Domove dôchodcov Luna v Brezne, v Materskej škole
Heľpa a v Materskej škole Pohorelá.
Nesmel chýbať náš tradičný Vianočný
koncert v priestoroch koncertnej
sály ZUŠ, a okrem neho sme sa s radosťou podieľali na koncerte v réžii
Obecného mládežníckeho parlamentu Heľpa 29. 12. 2018 v kostole.
Naši žiaci prostredníctvom účinkovania na rôznych podujatiach v regióne
reprezentujú seba, školu a obec. Aj
v druhom polroku sa tešíme na spoločné stretnutia s vami a srdečne vás
pozývame na naše koncerty.

MAGICKÉ
VIANOCE

FS Heľpan, Chlopi z Heľpy, ľudová hudba a členky Klubu dôchodcov účinkovali
v dňoch 14. – 16. decembra na medzinárodnom festivale adventných a vianočných zvykov kolied a remesiel – Souznění v Českej republike. Heľpianske
zvykoslovné pásma obohatili celý festival. Počas festivalu náš súbor účinkoval
v siedmych programových blokoch.Okrem našich zvykov sme sa našim susedom predstavili našou úžasnou ľudovou kuchyňou a nechýbal ani náš rezbár
Janko Pindiak so svojimi obrazmi.
/mk/

V penzióne MAJK opäť tiekla krv !
V Heľpe sme 24.01.2019 úspešne začali druhú desiatku odberov a opäť
sme atakovali s počtom darcov číslo štyridsať. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým 37 darcom, ktorí prišli dnes do penziónu M A J K a bezplatne
darovali krv. Ďakujem aj za tých, ktorým ste možno práve teraz zachránili svojou „kvapkou krvi“život.
Moje úprimné poďakovanie patrí predovšetkým pánovi Jánovi Kukuľovi , ako aj zamestnancom penziónu
MAJK a to nielen za príjemne prostredie, občerstvenie,
skvelé buchty, ale predovšetkým za nesmiernu ochotu!
Poďakovanie tiež patrí Národnej transfúznej službe SR v
Banskej Bystrici a jej pracovníkom za zrealizovaný mobilný výjazd, za ústretový a profesionálny prístup. Verím, že tradíciu zachováme a
na jeseň sa opäť stretneme.
Milan Málik

1. polrok v našej umeleckej škole
Začiatok školského roka 2018/2019
bol pre nás veľmi pekný a slávnostný.
V predvečer medzinárodných leteckých dní SIAF 31. 8. 2018 sa na leteckej
základni na Sliači konalo oceňovanie
nominovaných v prestížnej ankete
Zlaté krídla – 100 rokov československého letectva, pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Ing.
Petra Pellegriniho a ministra dopravy
a výstavby SR PaedDr. Arpáda Érseka.
Súčasťou slávnostného galaprogramu bol aj náš Detský spevácky zbor
Felix pod vedením Mgr. art. Andrey
Kirschovej, ktorého vystúpenie malo
u prítomných veľký úspech. O pár dní
na to, 16. septembra 2018, DSZ Felix
oslávil svoje piate narodeniny slávnostným programom vo farskej záhrade v Heľpe, nad ktorým prevzal záštitu
predseda BBSK Ján Lunter. Okrem
neho prijal pozvanie na koncert aj
hudobný skladateľ a uznávaný pedagóg prof. Belo Felix, ktorého piesňový cyklus „Kočičí písne“ mal svoju
premiéru priamo na našom koncerte.
Zbor a žiaci literárno-dramatického
odboru v novembri prijali pozvanie
Katedry hudobnej výchovy PF UMB a
Stredoslovenského osvetového strediska odprezentovať najnovšie dielo
Bela Felixa aj v Banskej Bystrici.

Žiaci výtvarného odboru so svojimi pani učiteľkami pripravili sypané
obrazy, ktoré boli súčasťou výzdoby
rímskokatolíckeho kostola v Heľpe
od 29. 9. do 22. 10. 2018, pri príležitosti poďakovania za tohtoročnú
úrodu. Výzdobu z darov zeme priamo na mieste zrealizovali akad. mal.
Erika Šándorová a Mgr. art. Zuzana
Šajgalíková Tirindová. V súčasnosti je
časť obrazov umiestnená v priestoroch ZUŠ a niektoré z obrazov robia

s Obecným mládežníckym
parlamentom
Po mnohých úspešných letných akciách prišla
zima a my v OMP sme sa rozhodli obnoviť tradíciu vianočných koncertov u nás v Heľpe. A tak
sme spojili sily so Základnou umeleckou školou
Heľpa, absolventmi, Materskou školou Heľpa,
Detským speváckym zborom Felix, FS Priehyba a
Chlopmi z Heľpy, aby sme spoločne 29. decembra
uviedli svoj prvý sviatočný koncert pod taktovkou
OMP. Mesiace práce, komunikácie s účinkujúcimi,
ale aj organizácie, ktoré sme mali za sebou, sa v
priebehu dvoch hodín pretavili do nezabudnuteľného hudobného zážitku, ktorý si spolu s nami
užili všetci ľudia v úplne plnom priestore nášho
krásneho heľpianskeho kostola, priestory ktorého vo všetkých prítomných umocnili slávnostnú
atmosféru tohto dňa. V mene OMP Heľpa by sme
sa radi poďakovali spoluorganizátorovi - ZUŠ
Heľpa, Farskému úradu v Heľpe, pánovi dekanovi
Václavovi Galovi, MŠ Heľpa, FS Priehyba, Chlopom
z Heľpy, ako aj všetkým ostatným účinkujúcim.
Ako kolektív OMP by sme radi vyjadrili veľkú
vďaku aj tým, ktorí priložili ruku k dielu - k tomu,
aby sme spoločne mohli v čase Vianoc prežiť túto
nezabudnuteľnú udalosť.
Kolektív OMP Heľpa
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Zo života Klubu dôchodcov Heľpa
Ľudský život je zložitý a jedinečný. Detstvo zväčša bezstarostné a krásne.
Dospelosť, rodina, deti. Minú sa roky. S radosťami i starosťami. A príde staroba.. Jeseň... Jeseň v prírode je naozaj krásny čas. Pestrofarebné stromy, ostré
slnečné lúče i chladné daždivé dni. Príroda sa pripravuje na oddych. I jeseň
života by mala byť krásna, človek by mal užívať plody svojej celoživotnej námahy a tešiť sa nielen v kruhu svojej rodiny, ale žiť plnohodnotný život.. I keď
vlas zošedivel, zrak sa zakaľuje, myseľ už nie je taká bystrá, krok sa spomalil.
Vedenie Klubu dôchodcov Heľpa pripravilo pre svojich členov v Mesiaci
úcty k starším slávnostné posedenie s občerstvením v Hoteli Heľpa. V kolektíve klubu dôchodcov máme radi ľudové pesničky, radi ich spievame a tak
ako vždy sa i toto stretnutie nieslo v duchu ľudových piesní, sprevádzanými harmonikárom R. Riapošom, bez ktorého si to už nevieme ani predstaviť.
Na tomto stretnutí boli prítomní i vzácni hostia: pán dekan vdp. Mgr. Václav
Galo, pán starosta Peter Hyriak, naša obľúbená stála mentorka Marka
Kemková.
Začiatok tohoto roku oslávili členovia klubu dôchodcov tiež slávnostným stretnutím v družnej a príjemnej atmosfére s občerstvením za
hojnej účasti svojich členov a našej akoby patrónky Marky Kemkovej.
Začali sme nový rok uvedomujúc si, že staroba neustále prináša nové starosti
i choroby. Všetci vieme, že staroba je pre každého , človeka, ktorý sa jej dožije
neodvratná. Každý toto starnutie prijíma a nesie po svojom. Najväčšie umenie je starnúť s radosťou v srdci.
A taký je návod: - odpočívaj, keď by si chcel pracovať
- mlč, keď druhí neznášajú tvoju múdrosť
- poslušne a ticho nes svoj kríž

- verne kráčaj cestou, ktorou ťa vedie Boh
- prijímaj pomoc iných, ktorým si predtým pomáhal sám
- pokorne príjmi to, že už tak nevládzeš
Potom príde to najkrajšie: Boh pre teba vybral tú najužitočnejšiu prácu.
Môžeš mať stále zopäté ruky a zvolávať Božie požehnanie na celý svet.
Milí spoluobčania, Klub dôchodcov v Heľpe Vám všetkým želá v tomto roku nošu zdravia, náruč šťastia a plno lásky nielen od všetkých vašich drahých.
Za Klub dôchodcov Heľpa - Ďuricová Paulína Marta

Za krásou a umením do galérie SIMANART
Jednou z prvých akcií v tomto roku
bol výlet na Hrebienok, kde sme
obdivovali nádherné ľadové sochy
v prírode aj ďalšie v ľadovej kupole
a tiež nádhernú repliku katedrály sv.
Petra v Ríme. Tu sme si potom urobili
aj turistickú vychádzku k Rainerovej
chate, kde sme si prezreli snehový
betlehem a aj sochu nosiča zo snehu.
Naša cesta pokračovala do Popradu,
do obchodného centra Zóna, kde sa
v pasáži nachádza galéria SIMANART.
V tomto výstavnom priestore, ktorý
dýcha krásou, umením a duchovnom, sme si boli pozrieť umelecké
diela nášho rodáka Pavla SIMANA.
Jedinečné drevené vyrezávané a ko-

lorované obrazy, busta jeho starej
mamy, olejomaľby, vosková technika,
miniatúrne perokresby skomponované do obrazu, drevené plastiky a
úžitkové predmety sa nám nielenže
páčili, ale nás aj očarili. Každý z nás
si odniesol mimoriadny zážitok z tejto prehliadky. O tomto sa dá hovoriť,
ale niečo iné je toto umenie precítiť a
vidieť na vlastné oči.
Želáme nášmu vzácnemu umelcovi
pánovi Pavlovi SIMANOVI veľa ďalších tvorivých nápadov pretavených
do ďalších krásnych diel a aj veľa obdivovateľov jeho unikátnej tvorby.
Mária Fedorová

Klub 3x P – pohyb príroda pamiatky hodnotí svoju činnosť v roku 2018
Náš Klub sa na svojich podujatiach
stretal pravidelne celý rok a uskutočnili sme ich spolu 51. Obsah podujatí
bol rôznorodý, ale vždy obohacujúci
o poznanie nových lokalít Slovenska,
s ich raritami, s pohybom za zdravím v
prírode a aj s krásnymi zážitkami. A tu
je malá rekapitulácia našej činnosti.
V uplynulom roku sa uskutočnilo
desať celodenných turistických podujatí. Jedným z tých kam chodíme
opakovane a veľmi radi, je výstup na
Muránsky hrad. Obľúbená je aj naša
spolupráca s turistami z Čierneho
Balogu, kde sme sa aktívne zúčastňovali ich podujatí. Nasledovali vychádzky do okolia, športová súťaže v
Braväcove a na našich klubových akciách. Cestovali sme vlakmi za pamiatkami v rámci Slovenska, napr. kaštieľ
a hrad v Divíne, poklady Banskej
Štiavnice, či Markušovský kaštieľ aj
Šikľavá skala a mnohé ďalšie. Ďalej
sme uskutočnili dva zaujímavé celodenné autobusové výlety. Obdivovali
sme drevený most a vodný mlyn v
Kolárove, Nitru s jej pamätihodnosťami, vojenská pevnosť v Komárne a

románsky kostolík v Dražovciach. Na
druhom výlete to bol na programe
Trenčiansky a Beckovský hrad a miniatúry v Podolí. Krásne výlety sme si urobili na Liptov k priehrade Neznáma,
do Demänovskej jaskyne, Liptovskej
Tepličky a Liptovského Mikuláša.
Pravidelne, každý mesiac, sme chodili
získavať energiu kúpaním sa v wellnes-u Kováčová. Vyčistili sme a osadili nový tzv. „obrázik“ v Krivuli, upratali
sme okolie prístrešku za Tŕním v Kline
a upravili okolie okolo skaly s krížom
pod Holým vrchom. Boli sme na divadelnom predstavení vo Zvolene,
na výstave Zlatý vek Peterburgu na
Bratislavskom hrade a vo Zvolenskom
zámku na výstave Dedičstvo Karola
Veľkého. Mali sme aj doplnkové
stretnutia pri pampúšikoch, pri guľáši aj kapustnici. Na mnohé podujatia
chodili aj deti a tak si vychovávame nasledovníkov. Príspevok nášho obecného úradu na činnosť sme v plnej výške
200 € venovali deťom základnej školy
na poznávací výlet so Starej Ľubovne.
Dlhoročne vedieme kroniku klubu
spolu s fotodokumentáciou. Naše ak-

tivity prezentujeme aj na Facebooku
a tým ponúkame aj možnosť poznávať
nové lokality a pamiatky ďalším záujemcom.
Krátke zhrnutie - bohatá činnosť,
bohatá náplň, množstvo nádher-

ných objavov a zážitkov, ktoré sme
absolvovali v dobrom zdraví. V našej
činnosti v takomto duchu budeme
pokračovať aj v tomto roku, na čo sa
už všetci tešíme.
Mária Fedorová
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Obec Heľpa
Vás srdečne
pozýva na

FAŠIANGY
v Helpe
2. marca 2019

Námestie obce
Od 10.oo hod. živá pozvánka
ulicami obce
Od 13.oo hod.
Fašiangový program
Ochutnávky miestnych špecialít
Od 18.oo. hod.
Obecná fašiangová veselica v Hoteli
Heľpa s pochovaním basy
Cena vstupenky na Obecnú fašiangovú
veselicu v Hoteli Heľpa s večerou
a s kultúrnym programom pochovania
basy je 15,-euro
Predpredaj vstupeniek na Obecnom
úrade v Heľpe.

Hrá ľudová hudba pod vedením
Viktora Tešlára
Tešia sa na Vás: Folklórne súbory z Heľpy,
Poľovníci, Ovčiari, Učitelia, Podnikatelia,
Klub dôchodcov, SZZP, kolektív 3P,
kolektív športovcov, Obecný mládežnícky
parlament, Červeného kríža, príslušníci
Dobrovoľného hasičského zboru a
pracovníčky školskej jedálne

Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí 2019

Naša obec sa zaradila medzi 168
obcí, ktoré veľkou mierou prispievajú k chráneniu životného prostredia

Inštitút environmentálnej politiky uverejnil novú
štatistiku ohľadom obcí a triedenia odpadu, podľa ktorej len 6 percent obcí motivuje ľudí triediť
(https://www.facebook.com/iep.mzp/photos
/a.1816857928544136/2299336956962895/?type=3&theater).
Obyvatelia 168 slovenských obcí, medzi ktoré
patrí aj naša obec, majú motiváciu byť ekologickejší – platia len za toľko odpadu, koľko sami vyprodukujú. Vďaka systému separovania odpadu
v našej obci obyvatelia platia za odvoz komunálneho odpadu výraznejšie menej ako v susedných
obciach.
Obec napriek týmto úspechom, pracuje aj naďalej na tom, aby sme boli ešte ekologickejší
a náš folklórny festival Horehronských dní spevu
a tanca sa zapojí do aktivity šírenia myšlienky
„Zero Waste“ Našou úlohou bude zredukovanie
komunálneho odpadu počas troch festivalových
dní na minimum a priniesť osvetu medzi návštevníkov festivalu.
/mk/

Kŕmidlá pre vtáčiky
– kde- kto - ako ?

Máme konečne zimu ako bývala kedysi a ako sa
patrí. Okrem snehu ktorý potrebujú deti pre radosť
a šport, príroda ako perinu a zdroj vody na budúcu jar, prináša zima aj sťažené podmienky pre živú
prírodu - zvieratá. Preto poľovníci a dobrovoľníci
zásobujú kŕmidlá v prírode senom a mnohí z nás
sypú doma do búdok vtáčkom slnečnicu či vtáčí
zob. Je to dobré a potrebné, veď už aj tých vtáčikov
aj v našom dedinskom prostredí je oveľa menej
ako kedysi. Pre každého z nás je dôležitý kontakt
a spolunažívanie s prírodou.
Ale vtáčiky v prírode mimo ľudských obydlí to
majú ťažšie. Bolo preto veľmi príjemné vidieť ako
naši mladí ľudia zakladajú vtáčie búdky po ceste za
Tŕnie smerom na susednú Pohorelú, aj priebežne
ich dopĺňajú krmivom. Tu ich na prechádzkach našou krásnou zimnou prírodou môžete aj vy vidieť
a pokochať sa. Môžete prípadne vy aj s vašimi deťmi alebo vnúčatami nasypať semienka do troch
zaujímavých, veľmi pekne urobených kŕmidiel po
pravej strane cesty.
Tieto kŕmidlá ktoré sú každé iné, z vlastnej iniciatívy vyrobil a spolu s kamarátmi založil Peter Bošeľa
z Mierovej ulice s Janom Bošeľom spod Pustiny
a Jurom Makom. Priatelia prírody, ste super, pokračujte v tejto peknej činnosti, nech sa vám darí,
zaslúžite si zato uznanie a podporu. Nech budete
mať ďalších pomocníkov a pokračovateľov, aby ste
aj takto pomáhali v dnešnej náročnej dobe našej
ťažko skúšanej prírode.
Mária Fedorová
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Obec Heľpa bola úspešná v grantovom
programe Športujem rád a bezpečne
2018. Z Nadácie pre deti Slovenska získala 2.300 €.

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

Spod vysokej siete ...
Volejbalové mužstvo Heľpy sa opäť koncom
roku 2018 zúčastnilo už na ôsmom pokračovaní
Vianočného turnaja v Polomke. Ako vždy, mužstvu
sa v Polomke darilo a vo vyrovnaných zápasoch sme
skončili na prvom mieste. Potvrdili sme, že sme TOP
TEAM nielen na palubovke , ale i mimo nej, čo nás teší
najviac.
Poďakovanie patrí Jankovi Černákovi za pozvanie a
dobre zvládnuté prípravy a priebeh turnaja. Vyhrali
vlastne všetci tí, ktorí si prišli zahrať v priateľskej atmosfére, či na stretnutie s priateľmi.
Opäť spokojní a nachystaný na tento rok. Ďakujeme
Polomka , Závadka ! Bolo ako vždy super.

4. ročník „Winter Classic-u“
priniesol opäť vyššiu úroveň
Heľpiansky klasický hokejový turnaj
pod holým nebom, ktorý sa tento rok
dožil už štvrtého ročníka, bol tento rok
opäť na veľmi vysokej úrovni. Tento
ročník sa náš organizačný výbor rozšíril o šikovných chlapcov a dobrú
spoluprácu bolo vidieť. Na 4. ročník
sme pozvali opäť 4 mužstvá. Tento
rok sa už klasicky zúčastnili dva tímy
z Heľpy, čiže áčko a béčko. Pozvali
sme aj minuloročných účastníkov
z Hokejového klubu Pohorelej a o malé
spestrenie sa nám postarali chalani
z Banskej Bystrice, ktorí sa prebojovali
až do finále, tam ale podľahli mužstvu
z Pohorelej. Gratulujeme susedom
z Pohorelej za víťazstvo na tomto ročníku. Celý turnaj prebehol bez väčších
komplikácií a veľmi sa tešíme, že sme

veľkou mierou pomohla pri organizácií turnaja. Veľká vďaka aj „Chlopom
z Heľpy“ a krasokorčuliarkam z klubu
z Brezna. Obidva tieto umelecké súnemuseli riešiť starosti a s preklada- bory respektíve kluby veľmi spríjemnili
ním turnaja ako tomu bolo minulý
rok. Chcel by som veľmi poďakovať
a vyzdvihnúť najmä generálneho
sponzora, spoločnosť Hybox Slovakia
s.r.o a taktiež sponzora Nadácia
Heľpa- šport a vzdelanie, ale aj všetkých menších ale skvelých sponzorov,
bez ktorých by sme sa tak jednoducho
nezaobišli. Ďakujeme aj mediálnemu
partnerovi TV Hronka za propagáciu.
Tento ročník opäť náš turnaj navštívilo
veľmi veľa ľudí , čo z roka na rok rastie
a veľmi sa preto tešíme. Robíme to najmä pre ľudí a každý rok to ma obrovský zmysel, keď vidíme spokojnosť ľudí
a pozitívnu spätnú väzbu. Ďalej v rámci organizačného výboru chcem poďakovať aj obci Heľpa, ktorá nám taktiež

turnaj kultúrnou vložkou. Na záver
len „Sláva víťazom, česť porazeným“.
Dúfajme , že sa vidíme o rok už na piatom ročníku.
Za organizačný výbor Milan Jankov
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