
APRÍL 2015

Milı	́ 	Seľania,	čitatelia	a	ostatnı,́	ktorým	sa	
dostali	do	rúk	Helcmanovské	zvesti.
Nový	rok	2015	priniesol	do	Helcmanoviec	
výrazné	 zmeny.	 	Mgr.	B.	Vargová	 zıśkala	
priazeň	a	dôveru	občanov	a	stala	sa	našou	
novou	starostkou.			Od	prvého	dňa	začala	
aktıv́ne	spoznávať	život	v	obci	z	pohľadu	
správy	a	riadenia.
Okrem	mnohých	úloh	a	závažných	prob-
lémov,	 ktoré	 priebežne	 riešila	 a	 plnila,	
myslela	 predovšetkým	 na	 spokojnosť		
občanov	 a	 ich	 podrobnú	 informovanosť				
o	dianı	́	na	OcU� .
Nakoľko	 sme	 tu	 podobnú	 myšlienku	
dávno	 nemali,	 verıḿe,	 že	 nás	 podporıt́ e	
nielen	 priazňou,	 ale	 aj	 prispievaním	
vlastných	 návrhov,	 príspevkov,	 foto-
gra�ií,	 či	 tvorby,	 ktoré	 by	 ste	 radi	 našli						
v	ďalšıćh	čıślach	V	Helcmanovských	zve-
stiach	 by	 sme	 chceli	 priblıž́iť	 	 kultúrnu						

a	športovú	činnosť,	aktivity	školy,	občian-
skych	 združenı,́	 ľudového	 súboru,	 ale	 aj	
predstaviť	 záujmy	 občanov,	 ktorých	
denne	 stretávate,	 sú	 našimi	 rodákmi,	
alebo	 sa	 inak	významnejšie	podieľali	 na	
pozitıv́nom	 zviditeľnenı́	 obce	 Helcma-
novce.
Verı́me,	 že	 si	 naše	 noviny	 nájdu	 svoj	
čitateľský	 ale	 aj	 prispievateľský	 okruh	
priaznivcov	 a	 budete	 ich	 	 brať	 do	 rúk									
s	 rovnakou	 radosťou,	 s	 akou	 ich	pripra-
vujeme	pre	Vás	my.

Svoje	názory,		postrehy,		otázky,	
príspevky	a	všetko,	čo	Vás	zaujíma,		
alebo		by		ste		tu	chceli		mať	
adresujte	na	email:		
helcmanoviny@gmail.sk

Redakčná	rada

MOŽNO VÁS ZAUJME

Postrehy	z	akciı,́	účasť	našich	žiakov				
na	súťažiach	a	ich	úspešnosť,	budú	
pravidelne	publikované	v	tejto	
rubrike.
Sánkari	ukončili	sezónu	a	ich	úspechy	
aj	dramatické	okamihy	nájdete	
práve	tu.
Koľko	detı	́bude	v	prvom	ročnıḱu	
a	čo	prekvapilo	mnohých	rodičov	
na	karnevale?

Život školy
V	tejto	rubrike	vám	budeme	pravidelne	
prinášať	prıśpevky	zamerané	
na	poznávanie	a	odhaľovanie	
regionálnych	dejıń	a	historických	
zaujıḿavostı.́	Dozviete	sa	ako	vznikli	
miestne	názvy	a	zaujıḿavé		
pomenovania.		V	tomto	čıśle	vám	
priblıž́ime	pôvod	názvu	našej	obce	
a	za	akých	okolnostı	́sa	tu	dostalo	
súčasné	nárečie.		

Hore - dolu storočiami
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Obec	Helcmanovce	má	konečne	svoje	noviny.	Po	období,	keď	sme	počuli	jediné	
zaujímavé	 správy	 iba	 z	 obecného	 rozhlasu	 o	 cene	 zeleniny	 od	 súkromných	
podnikateľov,	 tu	 máme	 noviny	 s	 rôznymi	 informáciami	 a	 zaujímavosťami															
z	domova.	

Pravidelne	prinesieme

Máme 
svoje noviny
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Napíšte	nám:	
helcmanoviny@gmail.com

OBČASNÍK OBCE HELCMANOVCE

elcmanovské	zvesti

Pár slov
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Váženı	́občania,	milı	́čitatelia.
.	.		

Nadišiel	čas,	keď	sa	stretávame	na	strán-
kach	obecných	novıń.	Dnes	máte	v	rukách	
prvé	čıślo.	Verıḿ,	že	si	v	ňom	každý	nájde	
niečo,	čo	ho	oslovı.́	Vydávanie	novıń	bolo	
jednou	z	priorıt́,	ktoré	som	chcela	po	voľ-
bách	zrealizovať	a	čo	sa	mi	vďaka	odhod-
laným	ľuďom,	ľuďom	plných	entuziazmu,	
nadšenia	a	chuti	-	členom	redakčnej	rady	-	
podarilo.
Mojim	cieľom	 	je,	aby	občania	boli	infor-
movanı	́ o	 dianı	́ v	 obci	 z	 každej	 oblasti.	
Obecné	 noviny	 sú	 priestorom	pre	 obča-
nov,	ktorı	́majú	chuť	a	ambıćiu	pıśať,	ale	aj	
pre	organizácie,	združenia,	ktoré	tak	majú	
možnosť	 informovať	 širšiu	 verejnosť							
o	 svojej	 činnosti,	 zámeroch,	 úspechoch					
a	 plánoch.	 Pevne	 verı́m,	 že	 počiatočný	
entuziazmus	neopadne,	noviny	budú	vy-
chádzať	a	sprevádzať	nás	počas	nasledu-
júcich	rokov.
Využıv́am	túto	možnosť	na	poďakovanie	
občanom	 za	 prejavenú	 dôveru	 počas	
volieb.	Záležı	́nám	na	tom,	aby	sme	vytvo-
rili	 dôstojné	 podmienky	 pre	 život	 všet-
kých	ľudı.́	Našim	zámerom	je	mať	rovna-
ký	 prı́stup	 ku	 každému	 občanovi	 bez	
rozdielu.	Je	čas	začať	spolupracovať	a	tým	
napln� ̌ ať	predstavy	ľudı,́	ktorı	́nám	vo	voľ-
bách	 svojim	hlasom	dali	 dôveru.	Očaká-
vam	plodnú	 spoluprácu	 s	 obecným	 zas-
tupiteľstvom,	lebo	len	spoločnými	silami		
a	uváženými	rozhodnutiami	môžeme	pri-
spieť	k	úspechu,	a	úspech	znamená	rozvoj	
obce	a	spokojnosť	občanov.	
Napriek	 �inančným	 ťažkostiam	 sa	 život					
v	obci	nemôže	zastaviť.	Problémy	sa	ne-
dajú	 riešiť	 „na	 počkanie“,	 potrebujú	 čas		
na	realizáciu	zmien.	U� lohy	chceme	riešiť	

postupne	na	základe	stanovených	priorıt́ .	
Aby	 sa	nám	 to	všetko	 úspešne	podarilo,	
musıḿe	vidieť	veci	z	rôznych	uhlov,	často	
aj	 z	 opačnej	 strany	 a	 nielen	 sebeckým	
vlastným	pohľadom.
C�aká	nás	spoločná	cesta,	na	ktorej	bude-
me	zápasiť	aj	s	neúspechmi.	Ale	aj	z	také-
hoto	 zápasu	 môžeme	 zı́skať	 poučenie,		
silu,	 schopnosť	 posunúť	 sa	 vpred	 a	 tak				
sa	pokúsiť	o	lepšı	́život.	Nik	iný	to	za	nás	
nespravı.́	Len	my	sami.	Nezabudnime,	že:
„Naša	najväčšia	 sláva	nie	 je	 v	 tom,	 že	
nikdy	 nespadneme,	 ale	 v	 tom,	 že	 keď	
spadneme,	vždy	vstaneme.“	

(Konfucius).

	Prajem	príjemné	čítanie.			

		Mgr.	Blanka	Vargová,	
starostka	obce

PÁR SLOV ...OBSADENIE KOMISIÍ
PRI OZ HELCMANOVCE 
Komisia	�inančnej	správy:	
Mgr.	R.	Drajna,	Mgr.	K.	Dorčáková,
M.	Varga,	Ing.	B.	Vargová,	
Mgr.	T.	Pavuková

Komisia	pre	výstavbu	a	životné	
prostredie	:	
Günter	Schneider,	Peter	Pisko,	Ondrej	
S�ustrıḱ
.

Komisia	sociálna	a	služieb	
obyvateľstvu:	
Eva	Petričková,	Janka		Jablonovská	
Andrea	Gbúrová,	
	.

Komisia	kultúry,	vzdelávania	
a	športu:	
Mária	Kuchárová,	Lukáš	Bodnár,	Ivan	
Leitmančıḱ,	Mgr.	Katarıńa	Müllerová,	
Ľubomıŕ	Kuchár,		Vladimıŕ 	Zmij	
.

Komisia	pre	riešenie	sťažností	
a	ochranu	verejného	poriadku:	
Lukáš	Bodnár,	Mgr.	Michaela	
Eližerová,	Ľubomıŕ	Zmij
.

Komisia	pre	ochranu	verejného	
záujmu:	
Mgr.	Ľuboslav	Pavlıḱ,	Anton	Golitko
.

Delegovaní	členovia	do	Rady	školy	
pri	ZŠsMŠ	Helcmanovce:
Lukáš	Bodnár,	Vladimıŕ 	Zmij,	Günter	
Schneider,	Mgr.	Ľuboslav	Pavlıḱ

Akej	Božej	Matky,	
také	veľkonočné		sviatky.	
Sv.	 Matej	 pridá	 polienko,	 sv.	 Jozef	 dve																					
a	Panna	Mária	celú	náruč.	(	25.marec	)
Keď	noc	na	Matičku	bude	jasná,
bude	aj	úroda	krásna.
Panna	Mária	sfúkne	sviečku	
a	sv.	Michal	ju	rozsvieti.
Na	sv.	Gregora	idú	ľady	do	mora.	
Na	Gregora	hory	hučia,	
gazdovia	štyri	týždne	doma	čučia.
Apríl	v	daždi	máj	v	kvete.
Ak	je	máj	záhradnıḱom,	
nie	je	pre	stodoly	milovnıḱom.
Ak	sú	v	máji	hríby	červivé,	
bude	suché	leto.
Ak	v	máji	nepršı,́	jún	to	dovŕši.
Chladno	a	večerné	hmly	v	máji,	
ovocie	a	sena	dajú.
Studený	máj	-	v	stodole	raj.
Dážď	sv.	Žo�ie	slivky	veľmi	ubije.	
Z� o�ia	pole	často	zalieva.

ŠIBAŤ BUDEME V APRÍLI HOVORÍ SA ŽE...

Január	2015		
•	 Výročná	 členská	 schôdza	DHZ				
	 Helcmanovce

Február	2015	
•		Výročná	 schôdza	 Slovenského			
	 zväzu	zdravotne	postihnutých		
	 v	Helcmanovciach

Február	2015	
•		Valné	zhromaždenie	Urbárskej	
	 spoločnosti	Helcmanovce

Marec	2015	
•		Výročná	schôdza	Poľovníckeho	
	 združenia	v	Helcmanovciach

STRETLI SA NA SCHÔDZI

C� innosť	 detského	
folklórneho	 súbo-
ru	 netreba	 zvlášť	
predstavovať,	 veď	
kto	by	si	ich	nevši-
mol	 v	 pásme	 pri	
prıĺežitosti	 osláv	Dňa	matiek,	 alebo	
pri	varenı	́halušiek	v	auguste	minu-
lého	 roku,	 či	 v	 biblickom	 prı́behu	
počas	Vianoc.	
V	 budúcom	 čıśle	 vám	 podrobnejšie	
priblıž́ime	 ich	vznik	 a	plány	na	 rok	
2015.	

SEĽANČIK

V	 roku	 2015	 pripadne	 „Velygdeň“	 na	
začiatok	aprıĺa.						
Veľkonočné	 sviatky	 sú	 pohyblivé	
sviatky	roka.	
Veľkonočná	nedeľa	je	prvá	nedeľa	po	
prvom	splne	po	jarnej	rovnodennosti.

3.4.2015	-	Veľký	piatok		
4.4.2015	-	Biela	sobota		
5.4.2015	-	Veľkonočná	nedeľa			
6.4.2015	-	Veľkonočný	pondelok

Láska	 Zeleného	 štvrtku,	 viera	 Veľkého	
piatku,	 nádej	 Bielej	 soboty	 a	 vıť́azstvo	
Veľkonočnej	 nedele,	 nech	 Vás	 posilnı	́						
a		naplnı	́	pokojom		a		dôverou.
Milostiplné	 a	 požehnané	 Veľkonočné	
sviatky,	hojnosť	zdravia,	 šťastia	a	 lásky	
Vám	praje	starostka	obce	Mgr.	B.	Vargová	
a	redakčná	rada.
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Po	 celých	 šiestich	 rokoch	 sa	 podarilo	
zorganizovať	ples	aj	v	Helcmanovciach.	

V	sobotu,	14.2.2015,	sa	v	kultúrnom	dome		
konal		3.ročnıḱ		Helcmanovského	obecné-
ho	 plesu.	 Organizátorom	 podujatia	 bola	
agentúra	 Lemakor	 Studio	 v	 spolupráci						
s	obcou	Helcmanovce.	Plesu	sa	zúčastnilo	
122	hostı.́	
Pozvaných	privıt́ala	starostka	obce.
Do	 tanca,	 ale	 aj	 na	 počúvanie,	 hrala	

hudobná	skupina	 	Shandy	a	Ester	Prešov		
a	ľudová	hudba	Prakovčan.	 	Program	ple-
su	 spestrila	 tanečná	 skupina	 Meteor	
Košice,	 tanečnı́ci	 zo	 SZUS� 	 Prakovce	
Shining	Stars	a	Peter	“Armstrong“	Ondria.	
Organizátori	 všetkým	 sponzorom	 za	
poskytnuté	ceny	do	tomboly	i	za	priamu	
pomoc	 pri	 organizácii	 a	 zabezpečenı	́
prıj́emného	priebehu	3.	Helcmanovského	
obecného	plesu		ďakujú!

OBECNÉ PLESANIE PO ŠIESTICH ROKOCH

STAV OBECNÝCH FINANCIÍ K 2.1.2015
ZÁVÄZKY OBCE  POHĽADÁVKY OBCE  

Úvery obce:
A, Miestne komunikácie 2006
    staré združené úvery
B, Pokuta za skládku odpadu

    Neuhradené faktúry:

    Dlh obce celkom:

    Štátny fond rozvoja bývania
    /7-bytová jednotka: tento úver sa nepovažuje
     za dlh obce/
     

111 251,00 €
67 697,00 €

80 536,00 €

259 484,00 €

125 690,00 €

Nedoplatky za komunálny odpad:
za rok 2014
2005 - 2014
Spolu:

Nedoplatky za daň z nehnuteľnosti:
za rok 2014
2005 - 2014
Spolu

Pohľadávky obce celkom: 

4 328,00 €
19 152,00 €
23 480,00 €

1 839,00 €
3 985,00 €

 5 824,00 €

29 304,00 €

Hoci	 sa	 sneh	 sotva	 stratil	 z	 lúk	 a	
ihriska,	naši	futbalisti	už	majú	aktívne	
rozbehnutú	 zimnú	 prípravu	 na	 jarné	
zápasy.	Prvý	bude	už	v	marci.
Pod	vedenıḿ	trénera	Jozefa	Zmija,	futba-
listi	 A	mužstva	 FK	 Slovan	Helcmanovce,	
začali	zimnú	prıṕravu	na	jarnú	časť	V.	ligy	
Podtatranskej.
Na	 tréningy	 využıv́ajú	 už	 od	 24.januára	
2015	 futbalové	 ihrisko,	 okolité	 terény	 a		
telocvičňu	ZS� 	v	Gelnici.	
Zatiaľ	odohrali	dva	prıṕravné	zápasy.	
S	 Richnavou	 remıźa	 2:2.	 Góly	 za	 Slovan	
dali	Adamišin	Róbert	a	Pisko	Jaroslav.	
S	Mnıš́kom	nad	Hnilcom	vyhrali	3:2.	Góly	
dali	 opäť	 Adamišin	 Róbert-2	 a	 Pisko	
Jaroslav	-	1.

Počas	 zimnej	 prı́pravy	 je	 plánované	
odohrať	 ešte	 dva	 zápasy	 -	 s	 Uzovcami								
a	Margecanami.	

V	prıṕrave	sú	zaradenı	́hráči:
Kohút	 Daniel,	Macejko	Miroslav,	 Kuchár	
Marek,	 Ferenc	 Vladimıŕ ,	 Maliňák	 Denis,	
Hudák	Tomáš,	Maliňák	Radovan	,	Maliňák	
L� ubomıŕ,	Mikluš	Peter,	Zmij	 Jakub,	Pisko	
Jaroslav,	 Adamišin	 Róbert,	 Zmij	 S� tefan,	
Pankievič	Ján,	Kobal	Patrik.
Prvý	 majstrovský	 zápas	 V.	 ligy	 Podtat-
ranskej	na	domácom	futbalovom	ihrisku		
s	AS�K	Maria	Huta	je	v	tejto	sezóne	zapıśa-
ný	s	dátumom:	29.3.2015	a	začiatkom	o	
15:00	hod.	

Pisko	Jaroslav	-	predseda	FK

FUTBALISTI ROZBEHLI PRÍPRAVU

70	rokov:

	 •	Anna	Kuchtová,	

	 •	Mgr.	Milan	Lenďák,

75	rokov:

	 •		Pavla	Ustohalová,	

	 •		Mária	Trojanová,	

	 •		Božena	Pisková,

80	rokov:

	 •		Mária	Katonová,	

	 •		Helena	Hudáková,	

	 •		Margita	Lenďáková,

85	rokov

	 •		František	Pisko,	

	 •		Viktor	Pacholský,

	 •		Mária	Lenďáková,	

•	 M.	Zmijová						

	 †		10.01.2015

•		M.	Fabiniová			

	 †		07.03.2015

•			J.	Trojanová				

	 †		10.03.2015		

•		 P.	Pisko 	 			

	 †	 16.03.2015

•	 A.	Mihaľová			

	 †	 19.03.2015

UDALOSTI

Opustili nás

Blahoželámejubilantom



																	
Plošné	 vypaľovanie	 tráv	 a	 porastov	
zakazuje	 zákon	 o	 ochrane	 pred	
požiarmi,	 ktorý	 je	 v	 kompetencii	
ministerstva	 vnútra,	 ale	 aj	 zákon								
o	ochrane	prírody	a	krajiny	a	zákon			
o	 odpadoch	 v	 gescii	 ministerstva	
životného	 prostredia	 (Zákon 	 č.	
314/2001	Z.	z.	o	ochrane	pred	požiarmi	
je	 zákon	 Národnej	 rady	 Slovenskej	
republiky	 prijatý	 2.	 júla	 2001,	 platný				
od	11.	augusta	2001).
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V	 obci	 Helcmanovce	 má	 poľovníctvo	
dlhodobú	tradíciu,	avšak		v	novodobej	
histórii	 bol	 poľovný	 revír	 uznaný	
štátom	dňa	28.7.1993	pod	číslom	22.
História	 sa	 začı́na	 pı́sať	 až	 24.3.1994,		
keď	 sa	 podpıśala	 prvá	 nájomná	 zmluva				
s	vlastnıḱmi	lesov	a	poľovných	pozemkov.	
Vlastnıḱmi	sú	Urbárska	spoločnosť	,	Poľ-
nohospodárske	 družstvo,	 Obecný	 úrad	
Mnı́šek	 nad	 Hnilcom.	 Poľovný	 revı́r	 sa	
prenajı́mal	 na	 10	 rokov.	 Za	 ostatných	
dvadsať	rokov	sa	v	Poľovnıćkom	združenı	́
Helcmanovce	 vystriedalo	 pomerne	 veľa	
členov,	ako	domácich,	taktiež	z	okolitých	
obcı.́	
V	marci	2014	bola	uzatvorená	nová	ná-
jomná	 zmluva	 na	 dobu	 15	 rokov,	 ktorá					

je	platná	do	roku	2029.	PZ	Helcmanovce	
sa	nevenuje	len	povinnostiam	pri	spravo-
vanı	́poľovných	pozemkov	a	ochranárskej	
činnosti,	 ale	 svoju	pozornosť	zameriava	
aj	 na	 kultúrne	 a	 spoločenské	 aktivity	 v	
obci.
Dňa	7.3.2015	na	výročnej	členskej	schô-
dzi	bol	zvolený	nový	výbor	v	zloženı:́	
predseda:	Ján	Michalík																																																																													
tajomnıḱ:	Ing.	Miroslav	Leitmančík																																																																																									
poľ.	hospodár:	Ján	Ferenc																																																																																										
�in.	hospodár:		Ing.	František	Slovinský																																																																																										
člen	výboru:	Patrik	Ferenc
Do	dozornej	rady	boli	zvolenı:́			
predseda:	Ivan	Leitmančík																																																										
členovia:		Ing.	Dušan	Slovinský,			

																				Ladislav	Žoldák
Tomuto	kolektıv́u	 želáme	veľa	úspechov		
v	ďalšej	tvorivej	práci.

																																						
Poľovnıćke	združenie									

POĽOVNÍCI 
V HELCMANOVCIACH

Pre	 mnohých	 z	 nás	 je	 jar	 najkrajšıḿ	
ročným	 obdobıḿ.	 Stromy	 a	 krıḱy	 za-
čı́najú	 pučať,	 prı́chod	 jari	 ohlasujú	
sťahovavé	 vtáky,	 ktoré	 sa	 k	 nám	 po	
dlhej	ceste	znova	vracajú.	Začıńa	sa	aj	
práca	v	záhradkách			a	okolı	́domova.	
Jar	má	však	aj	iné	podoby.	Ľudia	vypa-
ľujú	 suchú	 trávu	 a	 pritom	 si	 neuve-
domujú,	 ako	 svojou	 ľahkovážnosťou	
ubližujú	 prıŕode.	Oheň	 v	 zárodku	ničı	́
sotva	sa	prebúdzajúci	život.
Na	popol	sa	menia	rastliny,	nižšie	i	vyš-
šie	 živočıćhy,	 hniezda	 vtákov,	 ba	 nie-
kedy	v	plameňoch	končı	́i	život	človeka,	
ktorý	 oheň	 založil.	 Vypaľovanie	 a	 za-
kladanie	 ohňov	 sú	 najčastejšou	 prıč́i-
nou	 vzniku	 požiarov	 v	 prıŕode,	 ktoré	
majú	 za	 následok	 mnohokrát	 nevy-
čıśliteľné	škody.	

Ak	by	zákon	o	ochrane	pred	požiarmi	
plošným	vypaľovanıḿ	 trávy	alebo	po-
rastov	porušil	podnikateľ,	pokuta	môže	
dosiahnuť	16	596	€,	občan	môže	dos-
tať	pokutu	do	331€	 . Za	porušenie	záko-
na	o	odpadoch	môže	občan	dostať	po-
kutu		166	€,		podnikateľ	opäť	16	596	€ . 	

V	našej	obci	bol	posledný	veľký	požiar						
v	r.	2005	spôsobený	manipuláciou	s	ot-
voreným	ohňom	pri	vykurovanı	́rodin-
ného	 domu	 u	 p.	 Piatnicovej.	 Značné	
škody	boli	nielen	na	majetku,	ale	aj	na	
zdravı.́	 C�astejšie	 sa	 však	 objavujú	 po-
žiare	na	poľnohospodárskych	a	lesných	
územiach,	ktoré	sú	spôsobené	suchom,	

no	zväčša	aj	ľahostajnosťou	a	nedban-
livosťou	občanov,	ktorı	́ okrem	pokuty,	
hazardujú	 aj	 s	 vlastnou	bezpečnosťou		
a	životom.	

Zdroj:
http://www.odpadyportal.sk/Dokum
ent/101711/mzp-za-vypalovanie	
travy-hrozi-pokuta-do-331-eur.aspx																																																												

																												

VYPAĽOVANIE TRÁVY
ČO NA TO LEGISLATÍVA?

peha
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TEŠÍME SA NA PRVÁKOV

Celá	sánkarská	sezóna	bola	pomerne	
náročná,	 no	 posledný	 výjazd	 mal	
veľmi	dramatický	priebeh.
V	týchto	dňoch	sa	bude	končiť	sánkarská	
sezóna	a	sane	si	istý	čas	odpočinú	zave-
sené	na	klinci.	No	po	nahliadnutı	́späť	je	
jasné,	 že	 v	 školskom	 roku	 2014-2015	
nemali	veľa	možnostı	́na	zaháľanie.	Celá	
sezóna	sa	začala	už	v	auguste	2014	pre-
tekmi	 na	 kolieskových	 saniach	 v	 Smr-
žovke.	 U� spešne	 nás	 tam	 reprezentovali		
Vratislav	Varga,	Barbora	Skupeková,	 Ja-
kub	Pavlıḱ,	 Richard	Zmij,	 Andrea	Pavlı-́
ová	a	ďalšı.́	V	tomto	roku	sme	však	mali				
v	 juniorskej	 reprezentácii	 zaradených	
dvoch	žiakov	deviateho	ročnıḱa:	Simonu	
Zmijovú	a	Mateja	Zmija,	ktorı	́absolvovali	
už	druhú	reprezentačnú	sezónu.	Ich	vý-
sledky	 v	 medzinárodných	 súťažiach	
nájdete	na	stránke	federácie	sánkovania	
F IL 	 h t tp ://www. 	 � i l luge .org/ in-
dex.php?id=463
Naša	členka	v	kategórii	dospelých	Viera	
GBU� ROVA� 	bola	 	v	tejto	sezóne	zaradená			
v	Stredisku	štátnej	športovej	reprezentá-
cie	ministerstva	vnútra	SR	na	S� trbskom	
Plese	 ako	 podporovaný	 športovec.	 Jej	
prıṕrava	 prebiehala	 aj	 s	 podporou	 Slo-
venského	 silového	 inštitútu	 SSI	 pod	
vedenıḿ	 odbornıḱa	 na	 kondıćiu	 Borisa	
Z� birku	 https://skolahelcmanovce.edu-

page.org/text9/?
Posledný	výjazd	našich	žiakov	bol	počas	
jarných	 prázdnin.	 Najlepšı́	 sánkari	 vy-
cestovali	 do	 športového	 strediska	 sán-
kovania,	kde	reprezentovali	školu	na	vý-
cvikovom	 tábore	 spojenom	 s	 pretekmi	
Welt	Jugend	Challenge	2015	v	rakúskom	
Innsbrucku	 -	 Igls.	 	 Na	 štarte	 bolo	 pri-
hlásených	194	pretekárov.
Pre	našich	žiakov	to	nebola	ľahká	dráha,		
čo	sa	prejavilo	na	množstve	problémov,	
ktorým	 sa	 výprava	nevyhla.	 Po	 ťažkých	
pádoch	v	tréningoch	do	hlavnej	súťaže	n-
nastúpili	R.	Gbúr	a	M.	Zmij.	
Vyzerá	to	tak,	že	anjeli	strážni	zostali	na	
štarte	a	nestáli	v	týchto	pretekoch	pri	na-
šich	žiakoch.

Dievčatá	sıće	neutrpeli	žiadne	vážne	zra-
nenie,	ale	 šťastie,	 či	 úspech	im	to	aj	tak	
neprinieslo.	Celkovo	sa	ani	im	nedarilo.	
Vratislav	 Varga	 ako	 jediný	 zo	 skupiny	
postúpil	do	�inálovej	pätnástky	a	celkovo	
skončil	na	14.	mieste.	
Očakávania	 sa	 tento	 rok	 nevyplnili,	 ale	
verıḿe,	že	ďalšia	sezóna	bude	úspešnej-
šia	a	bohatšia	na	významné	ocenenia.		
Na	slávnostnej	akadémii	-	Najúspešnej-
ší	športovci	regiónu	Spiš	za	rok	2014			
v	Margecanoch	-	bola	v	kategórii	Talent	
roka	ocenená	Simona	Zmijová.	 	Nádher-
nú	trofej	dostala	z	rúk	predsedu	Olympij-
ského	 klubu	 Spiš	 a	 riaditeľa	 Embraco	
Slovakia.		Aj	to	je	našim	úspechom.		

NAŠE SANE UŠLI AJ ANJELOM STRÁŽNYM

V	školskom	roku	2015-2016	budeme	
mať	v	prvej	triede	12	novoprijatých	
prváčikov.
Materskú	školu	dnes	navštevuje	trinásť	
detı,́	 ktoré	 dovŕšia	 do	 1.9.2015	 šiesty	
rok	veku.	Na	 zápis	 sa	dostavili	 ich	 zá-
konnı	́ zástupcovia.	Riaditeľ	 školy	obo-
známil	rodičov	s	podmienkami	prijatia	
do	prvého	ročnıḱa	a	zároveň	v	jednom	
prı́pade	 navrhol	 odklad	 plnenia	 ško-
lskej	dochádzky.

Celkovo	 je	 tak	 predbežne	 zapı́saných			
do	 1.A	 triedy	 dvanásť	 žiakov.	 C� i	 bude	
tento	 počet	 rozšı́rený	 alebo	 zúžený,	
ukážu	ešte	najbližšie	mesiace.	Nakoľko	
škola	v	súčasnosti	disponuje	piatimi	in-
teraktıv́nymi	 tabuľami,	 špeciálnou	 ja-
zykovou	 učebňou,	 novým	 vybavenı́m	
tried	a	rekonštruovanou	budovou,	mô-
že	 konkurovať	 ktorejkoľvek	 porovna-
teľnej	škole			aj	vo	väčšıćh	obciach.	

																																																	peha
Budúci	prváčikovia	pri	práci.				
Foto:	autor												

Fašiangové	dni	lákali	k	zábave	a	vese-
leniu.	Plesy	a	karnevaly	boli	hlavnou	
témou	mnohých	 zábavychtivých	 nad-
šencov.	Aj	škola,	v	spolupráci	s	rodičov-
ským	 združenı́m,	 tradične	 usporiadala	
detský	karneval,	na	ktorom	sa	predstavili	
rôzne	tvorivé	masky	a	originálne	nápady.	
Medzi	jednotlivcami	najviac	zaujali	a	prı-́
tomných	prıj́ emne	šokovali	masky:	„Vod-
nı́k“,	 „Kukučkovci“,	 „S� ašo“,	 „Vločka“,	
„Medúza“	a	iné,	ktoré	zıśkali	pekné	ceny			
a	 darčeky	 venované	 rodičovským	 zdru-
ženıḿ.	
Už	niekoľko	rokov,	si	na	túto	prıĺežitosť	

pripravujú	spoločnú	tematickú	masku	aj	
najstaršı	́ žiaci	 školy.	Deviataci	 tento	 rok	
prekvapili	 stvárnenı́m	 „talianskej	 ro-
diny“.	Prıt́omných	veľmi	pobavili	verným	
stvárnenı́m	 diania	 a	 života	 v	 rodine	
ma�iánov.	
Nie	 prı́jemným	 prekvapenı́m	 bol	 však	
náhly	 záver,	 ktorý	ukončil	 celý	 karneval	
bez	 tradičnej	 detskej	 diskotéky.	 Táto	
situácia	nastala	 len	 „vďaka“	 tomu,	 že	 sa	
karneval	konal	v	obdobı	́pôstu,	keď	cir-
kevné	tradıćie,	osobné	ambıćie	a	záujmy	
dostali	prednosť	pred	prirodzenou	pot-
rebou	detı	́-	zabaviť	sa.

Ocenené	masky
Foto:	autor	

PREKVAPENIE NA KARNEVALE

peha

Mgr.	R.	Drajna
U� prava:	H.	Pisoň
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V	tejto	rubrike	vám	budeme	
pravidelne	prinášať	príspevky	
zamerané	na	poznávanie																					
a	odhaľovanie	regionálnych	dejín						
a	historických	zaujímavostí.														
V	tomto	čísle	sa	dozviete	niečo									
o	pôvode	názvu	našej	obce.	

Obec,	v	ktorej	sa	doposiaľ	hovorı	́pre-
važne	 rusıńskym	 dialektom,	 má	 svoj	
názov	odvodený	z	nemeckého	jazyka.	
Slovo	 HOLZ	 =	 drevo,	 MANN=	 muž.						
Vo	 voľnom	 preklade	 ako	 „obec	 dre-
vorubačov“.	 Názov	 vystihuje	 prácu,	
ktorou	 sa	 zaoberali	 naši	 predkovia,	
pretože	drevo	bolo	potrebné	pri	pálenı	́
dreveného	 uhlia	 a	 uplatnenie	 našlo					
aj	v	okolitých	baniach.	
Názov	obce	Holcmanovce	sa	použıv́al	
aj	 v	 medzivojnovom	 obdobı́	 (	 napr.					
na	pečiatke	s	názvom:	Obecná	knižnica	
Holcmanovce	).	Zakladateľmi	obce	boli	
nemeckı	́kolonisti,	ktorı	́sa	prisťahova-
li	do	nášho	chotára	v	13.	storočı	́z	Veľ-
kého	 Slávkova	 /obec	 pri	 Poprade/.		
Uvádzajú	to	viaceré	historické	pıśom-
nosti.	
Ako	 došlo	 k	 postupnej	 výmene	 pô-
vodného	 obyvateľstva	 za	 rusı́nske	
etnikum?	
V	 tejto	 súvislosti	 sú	 prıźnačné	 slová,	
ktoré	povedal		bývalý	riaditeľ	a	cirkev-
ný	historik	 	Doc.	Ivan	Chalupecký:	„Vy	
Seľania	buďte	vďačnı	́svojim	predkom	
za	 to,	 aké	 krásne	miesto	vám	vybrali	
pre	váš	 život.	Veď	kým	ostatnı	́Rusıńi	
na	dolnom	Spiši	–	na	Závadke,	v	Poráči,	
Uhornej,	Slovinkách	a	Kojšove	po	svo-
jom	prıćhode	do	tohto	regiónu	mohli	
osıd́liť	 len	 vysoké	 a	 ťažko	 dostupné	
polohy,	 vaši	 pradedovia	 vám	 vybrali	
širokú	kotlinu	v	 údolı	́ Hnilca.	K	tomu	
ovenčenú	z	troch	strán	vrchmi	.	Všetko	
sa	udialo	nenásilne	-	postupnou	asimi-
láciou	/	splynutıḿ/	s	pôvodným	oby-
vateľstvom	 obce“.	 Pán	 historik	 napo-
kon	dodal:	„Možno	to	bol	šarm,	alebo	
niečo	 iné,	 čı́m	 si	 rusnácki	 mládenci	
zı́skali	 priazeň	 tunajšı́ch	 nemeckých	
dievčat“.
Je	však	nutné	poznamenať,	že	výmena	
obyvateľstva	 počas	 valašskej	 koloni-
zácie	v	16.storočı	́neprebiehala	až	tak	
rýchlo.	
V	dokumentoch	zachovaných	z	18.	storočia	
sú	uvedené	 	mnohé	nemecké	rodiny,	ktoré	
tu	žili.	Viaceré	z	nich	opustili	svoje	rodisko	
až	počas	epidémie	cholery	 	v	pol.	19.	stor.,	
najmä	 po	 veľkom	požiari,	 ktorý	 zachvátil	
celú	obec	v	pamätnom	roku	1885.

									Juraj	Manirný

HORE DOLU 
STOROČIAMI Prıśť	po	dlhých	rokoch	do	krajiny	svojho	

detstva,	 znovu	 precıt́iť	 neopakovateľné	
chvıĺe	prežité	v	kruhu	svojich	najbližšıćh,		
návrat	k	svojej	podstate	–	je	to	akoby	sa	
napiť	pramenitej	vody	z	Banského	potoka	
alebo	vidieť	východ	Slnka	nad	Gelnickou	
horou.
Takéto,	 slovami	 ťažko	 opı́sateľné,	 bolo	
stretnutie	rodiny	Barnových	v	našej	obci	
v	 dňoch	 24.	 a	 25.	 januára	 2015.	 S� iesti	
súrodenci,	 ktorých	 otcom	 	 bol	 miestny	
farár,	Mikuláš	Barna,	slúžiaci	v	50.	–	70.	
rokoch	 minulého	 storočia	 v	 našej	 obci,	
prišli	 po	 dlhých	 rokoch	 do	 svojho	 rod-
ného	kraja.

Nedalo	mi,	aby	som	túto	vzácnu	prıĺeži-
tosť	nevyužil	na	prıj́emný	rozhovor.					
							
V	lete	to	bude	40	rokov,	čo	váš	otec	–	
Mikuláš	Barna	–	ukončil	svoju	aktívnu	
činnosť	farára.	S	akými	pocitmi	vchá-
dzate	do	„rodných“	Helcmanoviec?				
V	 Helcmanovciach	 sa	 narodila	 iba	 naša	

najmladšia	 sestra	 Melánia	 teraz	 Kviet-
ková	–„Boba“.	No	aj	my,	ostatnı,́	považu-
jeme	Helcmanovce		za	rodnú	obec.	Práve	
tu	 sme	 prežili	 naše	 detstvo	 a	 mladosť.	
Stále	tu	 	máme	mnoho	 	priateľov	a	zná-
mych.
Pocity	 sú	 preto	 veľmi	 prı́jemné,	 veď	
každý	človek	sa	domov	rád	vracia.
Keď	spomínate	detstvo	a	priateľov,	je	
iste	veľa	spomienok,	na	toto	obdobie.	
Ktoré	sú	skutočne	nezabudnuteľné?	
Tých	je	veľa,	každý	z	nás	má	svoje.	Mária	
spomı́na	 na	 divadelné	 hry,	 Josif	 nevie	
zabudnúť	 na	 futbal	 a	 volejbal	 na	 Hu-
menci,	 jubilant	Miťo	 (70-ročný)	 dodnes	
spomı́na	 na	 krásne	 dievčatá,	 Kaťa	 na	
koledovanie	 po	 celej	 dedine	 a	 Anna	 –	
„Ľaľa“	sa	smeje	pri	spomienke	na	začiatky	
parašutizmu,	 keď	 s	 dáždnikom	 všetci	
skákali	z	okna	fary	do	záhrady.	
V	 	 pamäti	 nám	 ostalo	 ešte	 veľa	 ďalšıćh	
neskutočne	krásnych	momentov.

V	 Helcmanovciach	 pôsobil	 váš	 otec	
celých	 25	 rokov.	 Za	 takú	 dobu	 sa	
neupevňujú	 len	priateľstvá,	 ale	 obja-
vujú		sa	aj	obľúbené	zákutia.	Ostalo	tu	
niekde	obzvlášť	blízke	miesto?	
Celé	 okolie	 Helcmanonoviec	 je	 krásne,	
keď	 tam	 bývate,	 ani	 si	 neuvedomujete,	
aká	 krása	 obklopuje	 celú	 obec.	 Radi	 si	
však	 spomıńame	 na	 kúpanie	 „u	 žompi“	
vybudovanom	 chlapcami	 v	 potoku	 „u	
Banskym“,	 či	 opekanie	 slaninky	 „u	Ban-
skym“,	či	„na	Horbkoch“,	„na	Horbi“	ale	aj	
„u	Medvedžim“,	 tiež	 aj	 na	 „majalesy“	 na	
Humenci,	 či	 turnaje	„Pisku“	 	na	futbalo-
vom	ihrisku.

Práve	 pripravujeme	 príspevky	 do	
prvého	 čísla	 novovzniknutých	 novín.	
Čo	 by	 ste	 radi	 povedali	 našim	 čita-
teľom?	
Chceli	by	sme	sa	všetkým	poďakovať	za	
milé,	 úprimné,	 	 až	dojıḿavé,	prijatie.	Aj	
keď	náš	pobyt	nebol	dlhý,	o	to	bohatšı	́bol	
na	 prı́jemné	 zážitky	 zo	 stretnutı́.	 Po	
rokoch	 sme	 stretli	 známych	 ľudı,́	 videli	
nám	blıźke	miesta.	Všimli	sme	si,	ako	obec	
napreduje,	ale	boli	sme		svedkami	aj	toho,	
že	v	Helcmanovciach	sú	stále	praktizujúci	
kresťania,	 čo	 v	 dnešnej	 dobe	 je	 zvlášť	
potešujúca	správa.
Ešte	 raz	 tak	 za	 jubilanta,	 ako	 aj	 za	 nás	
všetkých	 ostatných	 ďakujeme	 a	 verıḿe,	
že	sa	častejšie	stretneme.
																																																																							
																																								Za	rozhovor	ďakuje

																								Mgr.	Juraj	Manirný

Prečo práve Helcmanovce?

NÁVRATY DOMOV
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