
Je	to	názov	knihy	o	našom	spoluobčanovi	 -	Ladislavovi	Alcnauerovi,	ktorý	zasvätil	svoju	prácu	teórii	a	praxi	výberkového	
spôsobu	hospodárenia.	Je	to	jemnejší,	prírode	najbližší	a	najlacnejší	spôsob	hospodárenia	v	lese	bez	holorubov,	ktorý	zároveň	
produkuje	dostatok	kvalitného	dreva,	a	to	nepretržite.	
Krst	knihy	sa	konal	19.	decembra	2017	na	námestı	́mesta	Zvolen	za	účasti	lesnıćkej	odbornej	verejnosti,	manželky	a	najbližšej	rodiny	
Ladislava	Alcnauera.	Vianočná	tribúna	na	námestı	́venovala	značnú	pozornosť	lesnıḱ ovi	Ladislavovi	Alcnauerovi,	ktorý	zmenil	k	dob-
rému	nielen	„svoje	lesy“,	ale	aj	myslenie	nemalej	časti	súčasnej	lesnıćkej	generácie.
Ceremoniál	krstu	knihy	začal	za	zvukov	vianočných	lesných	rohov	v	podanı	́Klubu	trubačov	Slovenskej	republiky.	Moderátori:	Peter	
Gogola	–	 lesný	odbornıḱ	 a	bývalý	primátor	mesta	Banská	Bystrica,	Ľubica	Balgová,	 Lenka	Balkovičová	 -	primátorka	mesta	Zvolen,	
privıt́ali	hostı:́	Mariána	Stanıḱa	–	generálneho	riaditeľa	Lesov	SR,	a	zástupcu	 	Milana	Boroša	–	generálneho	riaditeľa	S� tátnej	ochrany	
prıŕody	 SR.	Krstu	knihy	 sa	 zúčastnila	 Janka	Bajtošová	 –	Alcnauerová,	 dcéra	Ladislava	Alcnauera,	 ktorá	 pokrstila	 knihu	vetvičkami														
a	 ihličıḿ	z	hory	Kloptaň.	 Julko	Burkovský	 -	nestor	slovenského	 lesnıć tva	a	ochranárstva	na	Slovensku,	krstil	knihu	vodou	z	Hnilca.	
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str.	8		 -	Vianočné	trhy
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Na	sviatok	Zjavenia	Pána	-	6.	januára	bola	v	našom	chráme	posvätená	nová	zástava	
Bansko-	robotníckeho	spolku	sv.	Jána	Krstiteľa	v	Helcmanovciach.
Rozhodnutie	dať	zhotoviť	novu	zástavu	–	vlajku,	bolo	schválené	na	členskej	schôdzi	spolku	
ešte	v	septembri	2017.	Hlavným	dôvodom	bola	skutočnosť,	že	doterajšia	zástava	po	takmer	
osemdesiatich	rokoch	použıv́ania	bola	už	výrazne		poškodená.	Vplyvy	počasia	sa	podpıśali	
na	jej	vzhľade.	Brokát,	z	ktorého	je	ušitá,	na	niektorých	miestach	bol	natrhnutý	a	tiež	aj	zlaté	
nite	na	výšivkách.	D� alšıḿ	dôvodom	bola	preprava	vlajky	pri	akciách	a	podujatiach	v	rámci	
Slovenska	dopravnými	prostriedkami.
Vyhotovenie	 zástavy	 bolo	 zverené	 reklamnej	 �irme	 Tulipán	 z	 Košıć.	 Ako	materiál	 bola	
použitá	polyesterová	látka,	ktorá	je	pevná	a	pritom	ľahká.	Výzdoba	a	pıśmo	bolo	prevedené	
hlb� kovou	tlačou	na	lıćnej	strane	zástavy,	ktorá	je	červenej	farby	/farby	pôvodnej	vlajky	–	
poznámka	autora/.	Na	zástave	je	 	uvedený	plný	názov	spolku,	rok	založenia	a	logo	alebo	
znak	spolku.	Rubná	strana	pozostáva	z	tradičných	farieb	banıćkeho	stavu	–	tmavozelenej				
a	 čiernej.	Doplnené	 	sú	o	farby	bielu	a	 žltú,	ktoré	sú	na	obecnej	vlajke.	Súčasne	aj	sym-
bolizujú	hlavné	rudné	žily	prechádzajúce	našıḿ	chotárom	–	zlatú	a	striebornú.	Na	rubnej	
strane	je	uvedený	pozdrav	banıḱov	-	Zdar	Boh	-	a	skrıž́ené	banıćke	kladivá,	znak	banıćtva.			
V	dolnej	časti	je	uvedený	názov	spolku	v	skratke.	Na	hlinıḱovej	žrdi,	ktorá	je	teleskopická					
a	dá	sa	ľahko	zložiť,	 je	na	vrchole	osadená	koruhva	v	tvare	 štylizovaného	lipového	listu										
s	vyrazenými	skrıž́enými	kladivkami.	Koruhvu	z	nerezu	vyrobil	Marek	Dorčák,	ktorému						
aj	touto	cestou	ďakujeme.
Zástavu	pred	svätou	liturgiou	posvätil	duchovný	otec	Martin	Pavuk.	Na	slávnostnom	akte	
bola	prıt́omná	starostka	obce	s	manželom,	veriaci	a	ďalšı	́hostia.
Doterajšia	 spolková	 zástava	 má	 aj	 naďalej	 svoje	 čestné	 miesto	 v	 chráme	 vedľa	 zástav	
Dobrovoľného	hasičského	zboru	Helcmanovce	a	Katolıćkej	jednoty.	Bude	sa	použıv́ať	pri	
zvlášť	významných	výročiach.																																																												

																																																																																																																					

pokračovanie	na	str.	2	

SPOLOK MÁ NOVÚ ZÁSTAVU

Mgr.	Juraj	Manirný
																																																																																																																																					Foto:	Valentín	Hvizdoš
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Prıt́omným	 sa	 prihovoril	 aj	 dekan	 lesnıć kej	 fakulty,	 Viliam	Pichler,	 a	 trojica	 autorov	
krstenej	knihy	páni	Ján	Mičovský,	Peter	Gogola	a	Michal	Tomčıḱ.	
Na	podčiarknutie	výnimočnosti	nášho	spoluobčana	je	potrebné	načrieť	do	minulosti	
jeho	života.
Ladislav	 Alcnauer	 sa	 narodil	 v	 Mnı́šku	 nad	 Hnilcom	 v	 rodine	 lesného	 robotnı́ka.	
Absolvoval	Strednú	lesnıćku	školu	v	Liptovskom	Hrádku.	Po	ukončenı	́štúdia	nastúpil	
ako	lesnıḱ	v	Smolnıćkej	osade.	Po	absolvovanı	́základnej	vojenskej	služby	pracoval	10	
rokov	 na	 polesı	́ Helcmanovce.	 V	 osemdesiatych	 rokoch	 minulého	 storočia	 sa	 vrátil								
do	„svojho	lesa“	-	do	Smolnıćkej	osady.	Spolu	s	kolegami	hľadali	spôsob,	ako	prebudovať	
zničené	porasty	na	zdravý,	odolný	les,		ktorý	bude	plniť	všetky	požiadavky	spoločnosti.	
Začali	 presadzovať	 výberkový	 hospodársky	 spôsob.	 Tento	 spôsob	 hospodárenia														
je	nielen	prıŕode	najbližšı,́	ale	aj	najlacnejšı	́spôsob	z	pohľadu	ekonomiky.	Presadzuje				
sa	 prıŕode	blıźke	 hospodárenie	 bez	 holorubov.	 Je	 to	 pre	 lesnıḱ a	 namáhavejšia	 cesta	
hospodárenia.	Nerobı	́sa	v	 ňom	zalesňovanie,	ale	výberkovým	spôsobom	sa	vytıńajú	
statné	stromy.	Les	sa	necháva	prirodzene	žiť,	pritom	každý	z	neho	dostane	to,	čo	od	neho	
očakáva.	Drevári	zıśkajú	potrebné	drevo	a	ešte	aj	vo	vyššej	kvalite,	pritom	les	vyzerá	tak,	
ako	keby	sa	ho	ľudská	ruka	ani	nedotkla.	Zostáva	krásny,	pôvodný,	hustý	a	pestrý	bez	
vyrúbaných	pásov.	Vedľa	seba	stromčeky	malé,		väčšie	i	najväčšie.				
Ladislav	Alcnauer	zapálil	oheň	„výberkovania“	aj	pre	svojich	nasledovnıḱov	na	lesnej	
správe,	 ktorı	́ dodnes	 kráčajú	 v	 jeho	 stopách.	 Posunul	 moderné	 lesnıć tvo	 v	 oblasti	
pestovania	 lesa	 o	 veľký	 kus	 dopredu.	 Kliesnil	 cestu	 novým	 postupom,	 aktivitám																
a	 činnostiam	 v	 lesnıćtve.	 Stal	 sa	 lesnıćkym	 a	 ľudským	 vzorom.	 Organizátori	 ankety	
Ochranárska	nadácia	„Zelená	nádej	“	mu	udelila	2.	cenu	v	súťaži	„Lesoochranársky	čin	
roka	2005“.	Hodnotili	sa	v	nej	ochranárske	skutky	nominovaných	v	prospech	záchrany	
lesov.	Za	svoju	cieľavedomú	prácu	pri	propagácii	prıŕode	blıźkeho	obhospodarovania	
lesa	 sa	 stal	 v	 roku	2007	1.	 laureátom	Ceny	 Jozefa	Dekreta	Matejovie,	 ktorú	 udeľuje	
Slovenská	 lesnıćka	 komora	 spolu	 so	 štátnym	 podnikom	 Lesy	 SR.	 Bol	 spoluautorom											
a	jedným	zo	zakladateľov	Lesnıćkeho	náučného	chodnıḱa	v	Smolnıćkej	osade,	ktorý	bol	
otvorený	v	roku	2006.	Tento	jemu	zverený	lesný	úsek	bol	v	danom	obdobı	́(a	tiež	je	tomu	
tak	aj	v	súčasnosti)	najreprezentatıv́nejšıḿ	objektom	Pro	Silva	(významná	európska	
lesnıć ka	organizácia,	ktorá	je	zameraná	na	zıśkavanie	a	výmenu	teoretických	poznatkov	
a	dlhodobých	praktických	skúsenostı	́lesnıḱov	a	majiteľov	lesov	o	tomto	progresıv́nom	
spôsobe	pestovania),	dejiskom	prvého	celoslovenského	 lesnıćkeho	dňa	Pro	Silva.	Tu						
sa	organizovali	školenia	širokej	lesnıćkej	verejnosti	zo	Slovenska,	ale	aj	z	iných	krajıń	V	4.	
Exkurzie	na	tomto	chodnıḱu	viedol	spolu	s	kolegom	Jarom	Kovalčıḱom.	Bol	miestom	
seminárov	štátnych	i	neštátnych	lesnıḱ ov,	návštev	zo	štátnych	lesov	Maďarska,	S�védska			
a	 Ukrajiny.	 Pozývali	 ho	 na	 prednášky	 na	 Lesnı́cku	 fakultu	 Technickej	 univerzity																
vo	Zvolene.
Za	 spomenutie	 stojı	́ problematika	 tzv.	 náhodných	 alebo	 kalamitných	 ťažieb.	 Vďaka	
pozornej	a	dôslednej	lesnıḱovej	práci	rozsiahle	kalamitné	plochy	spôsobené	vplyvom	
vetra	alebo	podkôrneho	hmyzu	na	územı	́	Smolnıćkej	osady	prakticky	neexistujú.	
Prelomovým	 rokom	na	 ceste	 za	dosiahnutıḿ	 	 vytýčených	 cieľov	bol	 rok	2002,	 kedy										
sa	prostrednıćtvom	priateľa	Jána	Mičovského	zoznámil	s	množstvom	rovnako	zmýšľa-
júcich	ľudı,́	naprıḱlad	s	profesorom	Milanom	Sanigom	z	Lesnıćkej	 fakulty	vo	Zvolene									
a	Rudolfom	Bruchánikom	-	špecialistom	Lesov	SR	v	oblasti	výberkových	lesov	a	ďalšıḿi.	
Spoločným	úsilıḿ 	sa	im	začalo	dariť	i	v	legislatıv́nej	oblasti.	
Svojmu	poslaniu	sa	venoval	aj	po	odchode	na	dôchodok.	
Lesom	 a	 propagácii	 jemnejšieho	 hospodárenia	 v	 nich	 sa	 veľmi	 intenzıv́ne	 venoval														
i	po	odchode	do	dôchodku.	Zıśkal	interný	certi�ikát	Lesov	Slovenskej	republiky	o	ove-
renı	́znalostı	́a	praktického	využitia	progresıv́nych	pestovateľských	metód	i	osvedčenie		
o	 vzdelanı	́ v	 oblasti	 výberkového	 hospodárenia.	 Je	 autorom	 prıŕučky	 „Cesta	 lesa“													

(2009)	 a	 prı́ručky	 „Návrat					
k	 prameňu“	 (2011).	 Obe	 sú	
ilustrované	 jeho	 vlastnými	
maľbami.	 	V	nich	prezentuje	
svoje	 celoživotné	 lesnı́cke	
skúsenosti	 z	 realizácie	 vý-
berkového	 hospodárenia							
a	sú	určené	širokej	lesnıć kej	
verejnosti.	V	marci	2013	bol	
menovaný	 za	 člena	 Lesnı́ckej	 komisie	 Výboru	 Národnej	 rady	 SR	 pre	
pôdohospodárstvo	 a	 životné	 prostredie.	 Po	 odchode	 do	 dôchodku	 často	
poskytoval	 teoretickú	 a	 praktickú	 pomoc	 mnohým	 lesným	 hospodárom	
priamo	na	jednotlivých	pracoviskách	nielen		v	našom	regióne,	ale	aj	na	lesnej	
správe	v	Rajci,	v	Brusne,	v	Sihle,	v	C� iernom	Balogu	a	v	Obecných	lesoch	Veľký	
Folkmár.	 V	 poslednom	 obdobı́	 najradšej	 pracovne	 navštevoval	 svojho	
zanieteného	mladého	kolegu	Michala	Tomčıḱa	(Obecné	lesy	Veľký	Folkmár),		
v	 ktorom	 našiel	 svojho	 nasledovnıḱa	 v	 šıŕenı	́ myšlienok	 prıŕode	 blıźkeho	
hospodárenia.		
Rok	po	smrti	Ladislava	Alcnauera	12.9.2017	Lesy	SR	š.p.	a	organizácia	Pro	
Silva	Slovakia	na	jeho	počesť	odhalili	pri	vstupe	do	lesov	Smolnıćkej	osady	
pamätný	 kameň	 s	 pomnıḱom,	 ktorý	 slávnostne	 za	 účasti	 širokej	 lesnıćkej	
verejnosti	a	rodinných	prıb́uzných	odhalil	Ing.	Jozef	Bystriansky	–	výrobno	
technický	riaditeľ	lesov	SR.

POMNÍK PLNÝ LESA



MÁJ 2018ČÍSLO 1STRANA 3 elcmanovské	zvesti

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI

Obec	 Helcmanovce	 sa	 zapojila	 od	 	 01.04.	
2018	do	30.06.2019	do	realizácie	Národné-
ho	 projektu,	 ktorý	 má	 na	 starosti	 Imple-
mentačná	 agentúra	 (	 IA)	 MPSVR	 SR	 „	
Terénna	sociálna	práca	v	obciach	I.“,	ktorý				
je	 zameraný	 na	 skvalitnenie	poskytovania	

služieb	 občanom	 v	 nepriaznivej	 sociálnej	
situácii.	
Terénna	sociálna	práca	je	väčšinou	vykoná-
vaná	v	prirodzenom	prostredı	́človeka	a	je	
zameraná	na	prevenciu	sociálneho	vylúče-
nia.	Je	zameraná	na	uľahčenie	života,	spre-
vádzanie	 v	 ťažkých	 životných	 situáciách							
a	 zmierňovanie	 dopadov	 zlej	 sociálnej	
situácie.
S�peci�ikom	 a	 pozitıv́om	 charakteru	 práce			
je,	že	sa	zabezpečuje	priamo	v	teréne,	teda				
v	 prirodzenom	 prostredı́	 sociálne	 ohro-
zených	 skupıń	 obyvateľstva.	 Je	 zameraná		
na	priamu	prácu	s	klientom	a	v	nadväznosti	
na	 jeho	 primárne	 prostredie,	 akým	 je	 ro-
dina	resp.	iné	blıźke	sociálne	väzby.
Terénna	sociálna	práca	je	práca	s	klientom		
v	 podmienkach	 mimo	 inštitúcie.	 Usiluje						
sa	dostať	k	cieľovým	skupinám,	preniknúť	
na	miesta	,	kde	sa	prevažne	zdržujú,	žijú	čo	
najbližšie	k	ich	prirodzenému	prostrediu.	
Ciele	Terénnej	sociálnej	práce:
1.		 Sociálne	začlenenie	a	prevencia	sociál-
neho	vylúčenia

2.	 Zmiernenie	negatıv́nych	dôsledkov	a	ri-
zıḱ	 životných	 situácii	 sociálne	 vylúčených	
ľudı	́,	vrátane	ich	dopadu	na	spoločnosť
3.	 	 Zmiernenie	 nerovnostı́,	 vrátane	 ne-
rovného	 prı́stupu	 k	 vzdelaniu,	 bývaniu,	
sociálnej	ochrane,	zdravotnej	starostlivosti	
a	zamestnaniu
4.	 Priblı́ženie	 ťažko	 dostupných	 služieb	
pre	klientov,	rodiny		a	komunity
5.	 Rozvoj/	nadobudnutie	sociálnych	kom-
petenciı	́klienta
Hlavným	 cieľom	 TSP	 v	 obci	 je	 poskytnúť		
odbornú	pomoc		všetkým	obyvateľom	obce,	
ktorı́	 sa	 ocitnú	 v	 nepriaznivej	 sociálnej	
situácii	a	nie	sú	schopnı	́sami,	ani	s	pomocou	
rodiny	 a	 blı́zkych	 osôb	 nájsť	 primerané	
riešenie	svojho	sociálneho	problému.
Terénnu	 prácu	 v	 súčasnosti	 zabezpečujú	
dve	pracovnıč́ky:	Mgr.	Martina	Plachetková	
–	 terénna	sociálna	pracovnıč́ka,	Soňa	Van-
čıḱová	 –	 terénna	 pracovnıč́ka,	 ktoré	 majú	
kanceláriu	 v	 priestoroch	 Obecného	 úradu	
Helcmanovce.	Prajeme	im	veľa	úspehov.

																																																																																																											

Mgr.	Blanka	Vargová
																																																																																																							Zdroj	:	Pomník	plný	lesa

																																																																																																							Foto:	Mgr.	Janka	Bajtošová

Ladislav	 Alcnauer	 bol	 výnimočným	 lesnı́kom,	 a	 pritom	 zostal	
jednoduchým,	skromným	človek	s	veľkou	láskou	k	prıŕ ode,	ktorej	
venoval	celý	svoj	pracovný	život.	Dokázal,	že	les	pestovaný	ťažbou	
môže	 dosiahnuť	 štruktúru	 vyhovujúcu	 ako	 rekreačným,	 tak	 aj	
produkčným	cieľom.	A	na	tom	mu	najviac	záležalo.	Aby	les	aj	po	
ťažbe	 zostal	 	 životaschopným	 a	 vhodným	 prostredıḿ	 pre	 ľudı,́	
zvieratá,	stromy		a	rastliny.	
Okrem	rodiny,	málokto	z	obce	vedel,	aké	úspechy	dosiahol	a	akým	
prıńosom	bol	pre	naše	lesy.	
Jeho	 sláva	 prekročila	 kataster	 našej	 obce.	 Pre	 nás	 cudzı	́ ľudia,							
ale	jeho	spriaznené	duše	vyzdvihli	a	ocenili	jeho	zásluhy	a	navždy	
zachovali	jeho	prıńos	v	knihe	s	výstižným	názvom	POMNI�K		PLNY� 	
LESA.

																																																																																																						

Aj	v	našej	obci	žijú	občania,	ktorí	si	i	dnes	v	náročnej	a	uponáhľanej	dobe	nájdu	priestor	a	čas	pre	druhých.	Bez	nároku	na	
odmenu	darujú	najvzácnejšiu	tekutinu	–	KRV.	Za	tento	vysoko	humánny	čin	si	darcovia	prevezmú	morálne	ocenenie	plakety	
Prof.	MUDr.	Jana	Janského	podľa	počtu	bezpríspevkových	odberov	krvi.	Na	dosiahnutie	plakety	Prof.	MUDr.	Jana	Janského										
u	žien	a	u	mužov	je	počet	odberov	krvi	odlišný:
Bronzová	plaketa:						 	 ženy	a	muži	10	odberov
Strieborná	plaketa:								 ženy	a	muži	20	odberov
Zlatá	plaketa:																			 ženy	30	odberov,	muži	40	odberov
Diamantová	plaketa:					 ženy	60	odberov,	muži	80	odberov
Kňazovického	medaila:			ženy	80	odberov,	muži	100	odberov
Z� eny	môžu	darovať	krv	trikrát	do	roka,	muži	štyrikrát.
Za	našu	obec	Helcmanovce	bola	ocenená	 	za	10	odberov	krvi	a	zıśkala	bronzovú	plaketu	
Lenka	Piliarová.	Nakoľko	sa	kvôli	pracovnej	vyťaženosti	nemohla	zúčastniť		slávnostného	
Aktıv́u	BDK	(bezprıśpevkových	darcov	krvi)	pod	záštitou	Slovenského	 červeného	krıž́a	
územný	spolok	Spišská	Nová	Ves,	ktorý	sa	konal	13.decembra	2017	na	Obecnom	úrade	v	
Jaklovciach,	starostka	obce	pozvala	darkyňu	na	zasadnutie	obecného	zastupiteľstva	 	dňa	
13.	3.	2018.	Ocenenej	Lenke	Piliarovej	osobne	zablahoželala	starostka	obce	a	zároveň	jej	
odovzdala	 vecný	 dar.	 Stojı́	 za	 pripomenutie,	 že	 v	 roku	 2016	 bol	 ocenený	 Janského	
striebornou	plaketou	za	20	odberov	aj	manžel	Lenky	Piliarovej	Radovan	Piliar	za	darovanie	
krvi	a	krvnej	plazmy.		Prajeme	darcom	veľa	zdravia,	aby	aj	naďalej	mohli	svojimi	humánnymi	skutkami	pomáhať	zachraňovať	životy	ľudı.́	
Verıḿe,	že	tıt́o	ľudia	sa	nestali	len	prıḱladom,	ale	sú	aj	výzvou	pre	ďalšıćh	zdravých	občanov	našej	obce,	ktorı	́sa	môžu	stať	darcami	krvi						
a	tak	sa	podieľať	na	záchrane	ľudských	životov.	
	

ČERVENÝ KRÍŽ OCEŇOVAL

Mgr.	Blanka	Vargová	

Zdroj:	OcÚ
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ČO SA NÁM PODARILO  / DECEMBER - APRÍL /ČO PLÁNUJEME

PODANÉ ŽIADOSTI O GRANT  V ROKU 2017, 2018

STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE
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V	mesiaci		apríl	vláda	pokračovala	v	dvojdňovom	výjazde	na	vý-
chodné	Slovensko.	Po	okrese	Sabinov	v	Prešovskom	kraji	navští-
vila	vo	štvrtok	5.	apríla	2018	Košický	kraj	a	okres	Gelnica.
Výjazdové	rokovanie	vlády	v	Prakovciach	bolo		venované	akčnému		
plánu,	ktorého		cieľom	je	podpora	najmenej	rozvinutých	regiónov.
Kabinet	 zasadal	 predpoludnıḿ 	 v	 budove	 Obecného	 úradu	 Pra-
kovce.	Prıt́omný	bol	 i	predseda	Košického	samosprávneho	kraja	
Rastislav	 Trnka,	 viacerı́	 primátori	 a	 starostovia	 okresu,	 pred-
nostovia	okresných	úradov	Gelnice,	Spišskej	Novej	Vsi,	Košıć,	ako		
aj	 ďalšı	́ predstavitelia	 regiónu.	 Premiér	 Peter	 Pellegrini	 sa	 po	
zasadnutı	́vlády		popoludnı	́stretol	so	starostami	z	regiónu.
Okresu	 Gelnica	 bude	 v	 súlade	 s	 jeho	 Akčným	 plánom	 rozvoja										
na	roky	2018	až	2022	poskytnutý	aj	regionálny	prıśpevok	vo	výške	
2,105	milióna	eur.	Dotácie	z	rezervy	vlády	boli	rozdelené	na	men-
šie	projekty	pre	 	samosprávy,	�inancie	sa	ušli	aj	našej	obci	a	to	vo	
výške	80	000.-	€	na	rekonštrukciu	chodnıḱov.
Verıḿe,	 že	záujem	o	okres	Gelnica	sa	neskončı	́uznesenıḿ	z	vý-
jazdového	rokovania	vlády	a	že	prıv́lastok	menej	rozvinutý	okres	
bude	raz	minulosťou.	

																																																																																																																					
r e d a k č n á 	 r a d a

																																																																																						

Rok,	ktorým	práve	prechádzame	–	2018,	má	na	svojom	konte	
niekoľko	 významných	 celospoločenských	 storočníc.	
Napríklad	 milovníci	 prírody,	 voľnosti	 a	 slobody	 si	 pri-
pomínajú	storočnicu	trampingu.
Skôr,	 ako	 sa	 dočı́tate	 niečo	 zaujı́mavé,	 ponúkam	 vysvetlenie,											
čo	slovo	tramping	znamená.	K	trampom	sa	hlásia	tı,́	ktorı	́sa	sna-			
žia	žiť	podľa	zákonov	lesnej	múdrosti:	pravdy,	krásy,	sily	a	lásky.	
Poznanie	prıŕody,	česť	a	kamarátstvo	má	pre	nich	dôležité	miesto.	
Vyznávajú	 slobodu,	 voľnosť	 a	 vytvárajú	 neformálne	 partie	 –	
trampské	osady,	ktoré	majú	svoj	názov.	Zhotovia	si	vlajku,	ktorá				
ich	charakterizuje,	a	na	ľavom	ramene	nosia	takzvanú	domoven-
ku,	ktorá	má	poväčšine	rovnaké	symboly	ako	aj	vlajka.	C� lenovia	
trampskej	osady	si	svoje	zážitky	z	pobytu	v	prıŕode,	zo	stretnutı	́					
s	 kamarátmi	 a	 potuliek	 po	 krajine	 pı́šu	 zápisky	 do	 spoločnej	
osadnej	kroniky,	alebo	súkromné	do	takzvaného	cancáku.	Počas	
pobytu	v	prıŕode	sa	venujú	poznávaniu	prıŕody,		športu,	trampskej	
hudbe,	ale	aj	rezbárstvu,	maliarstvu	a	literárnej	tvorbe.	V	obliekanı	́
majú	svoj	štýl	a	celým	pôsobenıḿ	spontánne	vytvárajú	trampskú	
kultúru.	Tramping	je	československý	fenomén.	Ak	sa	dostal	aj	za	
hranice,	tak	jednoznačne	iba	prostrednıćtvom	tých,	ktorı	́z	našej	
rodnej	zeme	odišli.	Pred	sto	rokmi	–	v	roku	1918	-	vznikla	prvá	
trampská	osada	„Ztracenka“	pri	Svatojánských	proudech	na	brehu	
Vltavy	v	C�echách.	Vlna	trampingu	sa	šıŕila	ďalej	na	východ	a	v	roku	
1928	vznikla	prvá	trampská	osada	na	Slovensku	-	Waikiki	v	Bra-
tislave.	Tramping	sa	šıŕil	do	ďalšıćh	končıń	Slovenska.
Prečo	hovoríme	o	trampingu	v	týchto	novinách?
Málokto	vie,	že	jedno	čarovné	a	dobre	schované	miesto	nad	obcou	
Helcmanovce	 priam	 telepaticky	 lákalo	 trampov	 celé	 desaťročia	
bez	toho,	aby	o	sebe	navzájom	vedeli.	Pravdepodobne	prvı	́trampi,	
ktorı	́toto	miesto	objavili,	bola	trampská	osada	(ďalej	T.O.)	Wentter	
(Košice).	 Začali	 tu	 stavať	 svoju	 malú	 chajdu.	 Neskôr	 sa	 spojili											
s	 inými	rovnako	zmýšľajúcimi	partiami	mladých	a	na	 túto	svoju	
chajdu	chodievali	už	ako	členovia	T.O.	Sosna	(Košice).	Zaujıḿavé	
fakty	objavujeme	pri	listovanı	́kroniky	trampskej	osady	Ontário	
(Košice),	ktorú	 založili	 v	 roku	1982	piati	 chlapci	 s	 romantickou	
dušou.	V	kronike	sa	pıš́e,	ako	toto	miesto	objavili:	 „Jedného	dňa	
sme	sa	vybrali	 smerom	na	Mnıš́ek	nad	Hnilcom.	Dôvodom	bolo	
nájsť	si	osadný	�lek,	na	ktorom	by	sme	si	postavili	chajdu.“	D� alšie	
riadky	 popisujú,	 ako	 vystúpili	 v	 Prakovciach	 a	 hľadali	 krásne	
miesto,	kým	ho	nenašli.	Kronika	ďalej	rozpráva,	 že:	„...na	miesto					
sa	 prichádza	 krásnou	 dolinou	 popri	 zurčiacom	 potoku.	 Nad	
potokom	 sú	 kamenné	 steny,	 ktoré	 vzbudzujú	 v	 človeku	 dob-
rodružstvo	 a	 tajomno.	 “Chlapci	 z	 T.O.	 Ontário	 si	 miesto	 pome-
novali	„Kamenné	údolie“.	Bolo	to	v	roku	1983	a	za	šesť	mesiacov	
postavili	drevený	zrub.	Kronika	obsahuje	nakreslený	plán	stavby		

aj	fotogra�ie	exteriéru	a	interiéru	
hotového	diela.	Nájdeme	aj	zápis	
o	tom,	že	o	niečo	vyššie	na	plošin-
ke	vo	svahu	už	stála	malá	chajda				
s	 totemom,	 ale	 nevedeli,	 kto	 ju	
postavil.	 (Až	 po	 rokoch	 zistili,							
že	ju	postavili	chlapci	z	T.O.	Sosna)	
V	máji	1984	našli	„ontáriovci“	svoj	
trampský	 domov	 značne	 poško-
dený	 a	 miesto	 opustili.	 (Malá	
chajda	 povyše	 zmizla	 úplne.)	
Génius	loci	(trampský	duch	tohto	
miesta)	však	zostal.	Po	roku	1996	
objavili	 toto	 krásne	 zákutie	 so	 zbúranou	 chajdou	 členovia	T.O.	
Biely	netopier	(Košice).	Zapáčilo	sa	im	tu	a	rozhodli	sa	postaviť	
chajdu	 novú.	 Rovnako	 ako	 ostatnı	́ pred	 nimi,	 zažili	 tu	 krásne			
chvıĺe.	Z� ivot	však	často	menı	́naše	plány,	a	tak	chajda	znova	zos-			
tala	opustená.	Po	roku	1999	ju	objavili	inı	́trampi,	ktorı	́netvorili	
žiadnu	T.O.,	ale	boli	to	trampi	samotári	z	okolia	Košıć.	A	keďže	boli	
pracanti,	 aj	 oni	 si	 vyhrnuli	 rukávy	 a	 opravili	 postupne	 strechu,	
komı́n,	 urobili	 ohradu	 a	 nasadili	 stromčeky.	 Navštevovali	 ju	
pravidelne	dva	roky.
Chajda	s	 touto	tajomnou	a	zaujıḿavou	minulosťou	stojı	́dodnes.	
Prekonala	bohatý	 život	a	už	by	si	zaslúžila	aj	ochranu,	možno	aj	
panel	so	životopisom,	aby	ten,	kto	ju	objavı,́	videl,	že	to	nie	je	iba	
taká	 obyčajná	 chajda.	 Občas	 si	 k	 nej	 prıd́u	 zaspomıńať	 všetci	
zástupcovia	spomenutých	trampských	osád	i	trampi	samotári.
Toto	 nie	 je	 jediné	 tajomstvo	 lesa	 nad	 Helcmanovcami.	 D� alšie													
a	obyvateľom	Helcmanoviec	známejšie	máme	prichystané	do	bu-
dúceho	čıśla.			

TAJOMNÁ CHAJDA NAD HELCMANOVCAMI

VÝJAZDOVÉ ROKOVANIE VLÁDY

redakčná	rada

																																																																																										Tibor	Kováč	a	Jana	Matzová
																																																																																																			-	historici	trampingu



NAŠA RUBRIKA:
LISTUJEME V OBECNEJ KRONIKE 
Prvá	svetová	vojna		/	1914	–	1918	/

Tento	 rok	 je	 nositeľom	 zaujímavých	 celospoločenských	
výročí.	 Z	nich	najvýznamnejšie	 je	 sté	 výročie	od	ukončenia	
prvej	svetovej	vojny.	Zaujímavé	skutočnosti	sú	zaznamenané		
v	historických	kronikách.	Pozrime	sa,	čo	prezrádza	tá	naša.	
Bezprostredným	 podnetom	 k	 začatiu	 vojnového	 kon�liktu	 bol	
sarajevský	atentát	na	následnıḱ a	rakúsko-uhorského	mocnárstva	
Františka	 d´Este.	 Skutočnými	 prı́činami	 boli	 však	 politické															
a	 ekonomické	 rozdiely	medzi	 vtedajšıḿi	 svetovými	 veľmocami.								
V	globálnej	vojne	sa	proti	sebe	postavili	štáty	Trojspolku,	predo-
všetkým	 Nemecko,	 Rakúsko	 –	 Uhorsko	 a	 Turecko,	 a	 na	 druhej	
strane	 mocnosti	 Dohody,	 Rusko,	 Francúzsko,	 Anglicko,	 Srbsko												
a	neskôr	ďalšie.
Vojna	 začala	 vypovedanıḿ	 vojny	 Rakúsko-Uhorska	 Srbsku	 28.			
júla	l914	a	skončila	podpisom	bezpodmienečnej	kapitulácie	štátov	
Trojspolku,	 11.11.	 1918	o	11.	 hodine.	Medzi	 týmito	hraničnými	
dátumami	boli	 roky	a	mesiace	poznačené	obrovskými	materiál-
nymi	 škodami,	 ale	 predovšetkým	 nesmiernym	 utrpenı́m	 ľudı	́									
a	miliónmi	nevinných	obetı,́	vojakov	i	civilistov	na	oboch	stranách.
K	tejto	dovtedy	najväčšej	vojne	akú	zažil	svet	sa	budeme	vracať					
na	stránkach	našich	novıń	po	celý	 rok	 .	V	 tomto	vydanı	́ chceme	
venovať	svoju	pozornosť	dianiu	v	našej	obci	v	týchto	pohnutých	
časoch,	tak	ako	ich	zapıśal	vtedajšı	́obecný	kronikár	Ján	Lakatoš,	
správca	školy:

„	Svetová	vojna.
Mobilizácia	.	V	sobotu	1.aug.1914	včas	ráno	o	pol	4.	hod.	Bubnom	
bolo	dané	na	vedomie	obyvateľstvu,	že	je	mobilizácia.	Aby	ihneď	
všetci	vojaci	v	zálohe	a	z	náhradnej	zálohy	do	36	rokov	narukova-
li	 každý	 do	 svojej	 vyzbrojovacej	 stanici.	 Po	 tomto	 vyhlásení												
z	tunajšej	obce	odišli	asi	40	mužskí,	z	ktorých	najstarší	bol	Ján	
Lenďák,	 Ján	Trojan,	 Štefan	Pisko,	 Andrej	 Tekáč,	 Štefan	Pinčák							
a	iní.	Odporu	sa	nikto	nedopustil.	Dňa	25.	augusta	1914	nastúpili	
vojenskú	službu	títo	nováčikovia,	ktorí	boli	odvedení	21.	5.	1914		
v	počte	14	chlapcov.
Dňa	15.	sep.	1914	boli	odvody	na	domobrancov	a	na	tých	ktorí			
už	raz	boli	pri	odvode	a	to	odvodné	ročníky	1912,	1913,	a	1914.	
Dňa	 26.	 jan.1915	 boli	 odvody	 na	 tých	 domobrancov,	 ktorí												
sa	narodili	roku	1891,	1895,	1896,	1878	–	1881.
Baníci.	Na	začiatku	vojny	šli	do	poľa	baníci,	pozdejšie	však,	aby	
nenastal	nedostatok	železa	boli	niektorí	poslaní	domov.	Tí,	ktorí	
neskoršie	 boli	 odvedení	 ako	 baníci	 ostali	 doma.	 Keď	 niektorí	

neposlúchli	 rozkazu	 v	 bani,	 pod	 dozorom	 vojenským	 boli	 bití,	
uväznení,	vyvesení	na	stĺp,	alebo	posielaní	na	front.
Vyživovací	príspevok.	Manželky	vojakov,	alebo	rodičia	nakoľko	
výživa	rodiny	závisela	na	zárobku	hlavy	rodiny,	taktiež	nemajet-
ní	rodičia	dostávali	od	berného	úradu	/daňového	úradu	–	pozn.	
aut.	/	príspevky	na	výživu	85	halierov	denne.
Nedostatok	 drobných	 peňazí.	 Hneď	 na	 začiatku	 vojny	 zmizli								
z	obehu	zlaté	peniaze	,	do	konca	roku	1914	strieborné,	potom	boli	
stiahnuté	 aj	 niklové	 a	 bronzové.	 Veľký	 nedostatok	 drobných	
peňazí	nahradený	bol	vydaním	veľkého	množstva	papierových	
korún	a	dvojkorún,	tiež	razením	20	haliernikov	a	dvojhaliernikov	
zo	železa.
Úprchlíci.	Roku	 l915	prišli	 do	 tunajšej	 obce	úprchlíci	 z	 okresu	
bardejovského	a	stropkovského...
Vklady,	Tunajší	obyvatelia	mali	niečo	usporených	peňazí	v	gel-
nickej	mestskej	šporitelni,	ktorá	koncom	svetovej	vojny	skracho-
vala,	následkom	čoho	tunajší	obyvatelia	utratili	asi	40	%	svojich	
vkladov.	 Roku	 1918	 	 v	marci	 prišiel	 domov	 z	 ruského	 zajatia	
Štefan	Turčan	a	Rudolf	Bikár.	Tohoto	roku	prišiel	z	Rusii	domov	
Juraj	Mamrák,	Ján	Ganz,	a	Štefan	Katona.	-	Vojna	ničila	štáty	tak	
ako	jednotlivcov	 	a	hrubá	moc	vyvýšujúca	sa	nad	všetky	práva					
a	zákony,	naplňovala	prostredie	svodnými	heslami:	„	Užiť	dňa	!	
Užiť	každého	okamžiku!	„	Vernosť	manželiek	,	ktoré	mali	mužov	
na	vojne	sa	vždy	neosvedčovala.	Vojna	trvala	príliš	dlho	a	trpez-
livosť	bola	u	konca.
Prevrat.	 Tunajšiu	 obec	 obsadilo	 čsl.	 vojsko	 v	 druhej	 polovici	
decembra	1918.
Rok	1918.	V	tunajšej	obci	po	celý	rok	bol	dostatok	piva.	Iných	al-
koholických	nápojov	nebolo	možno	dostať.	O	tabak	bola	núdza.	
Fajčiari	 fajčili	 stromové	 lístie	 a	 sušenú	 kôru	 z	 divých	 jabloní.	
Následkom	 vysokého	 vymieľania	 bolo	málo	 otrúb,	 do	 ktorých	
dávali	mletú	slamu,	Mäso	bolo	ťažko	dostať.	Obyvatelia	sa	živili	
bravčovým	mäsom	z	vlastných	ošípaných.	Tí	ktorí	boli	zamestna-
ní	v	továrňach	a	baniach	dostávali	asi	1	a	pol	kg	cukru	mesačne.	„
Kronikár	 v	 ďalšej	 časti	 uvádza	 niektoré	 ceny	 potravı́n,	 obilia													
a	ošatenia.	Naprıḱlad	1kg	múky	stála	15	K,	1	kg	 údenej	 slaniny						
60	K,	1	l	petroleja	3	K,	košeľa	200	K,	topánky	150	K,	l	q	pšenice	300	
K	.	atď.
Hoci	vojna	o�iciálne	skončila	v	novembri	1918,	ľudia	žili	naďalej						
v	 neistote.	 Začiatkom	 júna	 1919	 obsadilo	maďarské	 boľševické	
vojsko	našu	obec	 .	Boje	prebiehali	 v	okolı	́ obce	…,	 ale	o	 tom	už											
v	ďalšom	vydanı	́novıń.
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Nášmu	Bansko	–	robotnıćkemu	spolku	Helcmanovce	bola	preuká-
zaná	veľká	pocta.	Dvaja	naši	členovia	Jozef	Burčák	a	Mgr.	Ladislav	
Müller	 boli	 členmi	 delegácie	 Združenia	 banı́ckych	 spolkov																
a	cechov	Slovenska,	ktorých	prijal	prezident	SR	pán	Andrej	Kiska	
na	novoročnom	stretnutı	́v	Bratislave	v	sıd́le	svojho	úradu.
Po	o�iciálnych	prejavoch	sa	pán	prezident	prihovoril	účastnıḱom	
stretnutia	a	medzi	nimi	aj	k	našim	členom.	Pri	tejto	prıĺežitosti	mu	
ako	spomienku	odovzdali	darčeky	–	knihy	a	bulletıń y	o	našej	obci			
a	regióne	dolného	Spiša	od	našej	pani	starostky.
Spomienkou	na	pobyt	v	Bratislave	je	pre	našich	členov	 	spoločná	
fotogra�ia	s	pánom	prezidentom.

NAŠI U PREZIDENTA

Mgr.	Juraj	Manirný

Mgr.	Juraj	Manirný

MÁJ 2018
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PODPORUJEME HUMANITU PRE ŽIVOT

Hoci	 sú	 už	 vianočné	 dni	 neodvratne				

za	 nami,	 predsa	 sa	 naše	 myšlienky	

vracajú	do	toho	krásneho	večera,	keď	

sme	 my,	 skupina	 asi	 päťdesiatich	

Helcmanovčanov	 strávili	 v	 Košiciach	

na	 podujatí	 venovanom	 humanite								

a		ľudskosti		príjemné		chvíle.

Vtedy,	 10.	 decembra	 minulého	 roku,		

spolu	 s	ďalšıḿi	 účastnıḱmi	 v	 očakávanı	́

najkrajšı́ch	 sviatkov	 roka	 sme	 akosi	

hlbšie	precıt́ili	túžbu	po	spolupatričnosti	

a	vrelých	medziľudských	vzťahoch.

Hlavným	 organizátorom	 slávnostného	

koncertu	 bola	 spoločnosť	 Humanita					

pre	život	so	sıd́lom	v	Spišských	Vlachoch.	

Koncert	 pozostával	 z	 dvoch	 častı.́	 Prvá	

bola	venovaná	25.	výročiu	založenia	spoločnosti	pod	názvom	S� tvrťstoročie	ľudskosti.	

Druhou	časťou	bol	samotný	vianočný	koncert.					

V	bohatom	programe	vystúpili	umelecké	súbory	a	jednotlivci	zo	Slovenska	i	zahrani-

čia.	Potešilo	nás	vystúpenie	umelcov	zo	súboru	Zakarpatia,	ale	i	tance	súboru	Urpıń				

a	 domáceho	 Z� eleziara.	 Dlhotrvajúci	 potlesk	 obecenstva	 patril	 vıť́azom	 televıźnej	

súťaže	 „Zem	 spieva“	 S� tefanovi	 S� tecovi	 a	 jeho	 rusıńskym	 piesňam,	 ako	 aj	 Petrovi	

Vajdovi	za	jeho	brilantné	tanečné	čıślo.	Ozdobou	koncertu	bolo	vystúpenie	operných	

majstrov	Jaroslava	Dvorského	a	nám	dobre	známeho	Jána	Babjaka,	ktorého	sme	mali	

možnosť	privıt́ať	aj	v	našom	chráme.

Slávnostnú	atmosféru	koncertu	umocnila	účasť	Kňazského	zboru	sv.	Jakuba,	v	kto-

rom	účinkuje	aj	náš	duchovný	otec	Martin.	V	tomto		ročnıḱu	podujatie	opäť	modero-

vala	Mgr.		Zuzka	Bobrıḱová,	ktorej	mama	a	starı	́rodičia	pochádzajú	z	našej	obce.

Verıḿe,	že	poďakovanie	JUDr.	Jozefa	Janikova,	predsedu	spoločnosti,	ktoré	vyslovil				

v	závere	koncertu,	„…	za	ponúkané	ľudské	teplo,	ktoré	je	v	nás	a	má	dosť	jasu	pre	

všetkých...“	tak	trochu	patrilo	aj	nám.

SEĽANSKO-SLOVENSKÝ
SLOVNÍK 

ancvaj	–	už	aj
bečaty	–	revať,	plakať
bliščači	–	jagavý
cilovaty	–	bozkať
cupaty	-	bozkávať
derty	–	trhať,	drať
drabina	–	rebrıḱ
fertig	–	hotovo
feľfas	–	prútená	nádoba	na	zemiaky	
(aj	drevo	)
fočiňa		-	fotografovanie
hecovaty	–	burcovať,	povzbudzovať
gurt	–	dámsky	opasok
gigac	–	egreš
chološni	–	nohavice	z	kroja
inče	–	inšie
jaročok	–	potôčik
kincki-rincki	–	kotrmelec
kotvanity	–	variť	nad	mieru	(veľa)
ľači	–	ľahnúť
mnich	–	vrece,	mech
nis	–	niesol
oroch	–	hrach	
palanka	–	latka	na	plote
popjil	–	popol
rendešni	–	ako	sa	patrı́
sumiňa	–	svedomie
šovdra	–	šunka
šukarity	–	vyhľadávať	schované	veci
tašatko	–	vtáčik
tormosity	–	natriasať	niekoho	
utik	–	utiekol
vachtareň	–	železničnı	́stanica
vorinckaty	sa	–	chodiť	von	a	dnu
zlečený	–	spadnutý
zatovči	-	zatlc� ť

Mgr.	Juraj	Manirný

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
V	našej	škole	sme	sa	i	v	ďalšom	období	pripravovali	na	rôzne	
typy	 súťaží.	 Žiaci	 tak	 zužitkovali	 nadobudnuté	 vedomosti											
i	zručnosti	a	reprezentovali	školu	i	obec	v	jednotlivých	kolách.
Začiatkom	decembra	sa	naši	staršı	́žiaci	zúčastnili	krajského	kola	
vo	�lorbale,	kde	postúpili	ako	vıť́azi	okresného	kola.	Cestovali	až	do	
Michaloviec,	kde	sıće	zaznamenali	iba	účasť,	ale	nazbierali	množ-
stvo	skúsenostı	́a	zmerali	si	sily	s	profesionálnymi	družstvami.
	V	rovnakom	čase	sa	niektorı	́žiaci	1.	a	2.	stupňa	zúčastnili	celoslo-
venskej	vedomostnej	súťaže	Expert	geniality	show	a	Všetkovedko,	
kde	 si	 každý	 súťažiaci	 mohol	 zvoliť	 test	 z	 dvoch	 ľubovoľných	
oblastı	́a	preveriť	si	tak	svoje	vedomosti.	Najlepšı	́úspech	dosiahol	
Viktor	Varga,	ktorý	sa	umiestnil	na	59.	mieste	z	5996	súťažiacich					
v	kategórii.		Zıśkal		tak		titul		Všetkovedko		školy.	
	V	 záverečnom	 školskom	 týždni	pred	vianočnými	 sviatkami	 sme	
uviedli	ďalšı	́ ročnıḱ	 úspešného	zábavného	programu	MPS� 	2018.	
Jednotlivé	triedy	sa	opäť	predviedli	so	svojimi	tanečnými	čıślami			
a	bojovali	tak	o	priazeň	publika.	
	Tesne	pred	polročným	hodnotenıḿ	dve	žiačky	našej	školy	Desana	
S�pitzová	a	Viktória	Kostelnıḱová	absolvovali	súťaž	v	prerozprávanı	́
slovenskej	povesti	S�aliansky	Maťko.	Výborné	3.	miesto	v	okresnom	
kole	zıśkala	Viktória	Kostelnıḱová.	
	Geogra�ická	olympiáda	nezostala	bez	účastı	́našich	žiakov	ani	tento	
rok.	 V	 okresnom	 kole	 nás	 reprezentovalo	 niekoľko	 zástupcov	

Školské	kolo	súťaže	Hviezdoslavov	Kubín

Okresné	kolo	súťaže	Šaliansky	Maťko

pokračovanie	na	str.	8
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„Je	dôležité	v	uponáhľanom	čase	nájsť	kúsok	šťastia	pre	seba				
a	pre	iných“.	
Týmito	slovami	privítala	starostka	obce	prítomných	tretieho	
ročníka	 vianočných	 trhov,	 ktorých	 sa	 zúčastnilo	 12	 dobro-
voľníkov.	 Prıt́omných	 ohúrili	 svojimi	 netradičnými	 výrobkami							
a	nápadmi.
17.	december	sa	niesol	v	duchu	Vianoc.		
Svoje	výrobky	odprezentovali:
1,	Dáša	Golitková	-	med,	medovinu,	výrobky	z	medu	a	vosku
2,	Agáta	Gbúrová	-	domáce	pečivo
3.	Michal	Geletko	-	sviece	z	vosku
4,	Lýdia	Gansová	-	pernıḱy,	vianočné	dekorácie
5,	 Mgr.	 Katarıńa	 Pisková	 -	 výrobky	 z	 drôtu	 -	 šperky,	 úžitkové	
predmety
6,	Mgr.	Mária	Pisková	-	drev.		výrobky	-	šperky,	úžitkové	predmety
7,	Ivana	Hvizdošová	(Ploské)	-	obrazy,	maľovenie	do	dreva
8,	Ivana	Stančıḱová	(Betlanovce)	-	bižutéria
9,	Ing.	Mária	Stanislavová	(SNV)	-	hračky	a	spomienkové	darčeky					
z	textilu
10,	ZO	SZZP	-	vianočné	dekorácie
11,	ZS� 	s	MS� 	-		vianočné	dekorácie
12.	Zlatý	orol	-	občerstvenie	-	kapustnica,	lokše	...

Návštevnı́ci	 trhov	 ocenili	 fantáziu	 a	 tvorivosť	 vystavujúcich,	
ulahodili	 očiam	 a	 kúpou	 vystavovaných	 výrobkov	 iste	 potešili	
blıźkych	pekným	darčekom.
Pocit	 blı́žiacich	 sa	 Vianoc	 prı́tomným	 znásobili	 deti	 ZS� 	 s	 MS� 															

jednotlivých	kategóriı,́	no	najlepšie	sa	umiestnili	Desana	S�pitzová		
a	Michal	Macko	 (3.	miesto),	Vratislav	Varga	 (5.	miesto)	a	Eliška	
D� určıḱová	(7.	miesto).	Matematickú	pytagoriádu	absolvovali	dvaja	
žiaci	školy	–	Timotej	Gotsch	a	Zdenko	C�ollák.	
	Výtvarne	nadanı	́žiaci	sa	zapojili	do	súťaže	Prıŕoda	a	zvieratá,	kde	
2.	miesto	obsadila	Bianka	Schneiderová.
	Posledný	 januárový	deň	bol	v	našej	 škole	venovaný	 tradičnému	
karnevalu.	Organizovalo	ho	spolu	so	školou	Združenie	rodičov	pri	
ZS� 	s	MS� .	Súťažilo	vyše	tridsať	masiek,	ktoré	boli	naozaj	zaujıḿavé				
a	porota	mala	veľmi	ťažkú	úlohu	pri	rozhodovanı.́	Cien	však	bolo	
naozaj	dosť,	a	tak	deti	neodišli	naprázdno.	
Marec	je	už	tradične	na	kultúrnom	poli	venovaný	divadelnej	a	re-
citačnej	súťaži.	Aj	tento	rok	sa	žiaci	hudobno-dramatického	krúžku	
zúčastnili	 prehliadky	 detskej	 divadelnej	 tvorivosti	 Z	 rozprávky				
do	rozprávky	v	Spišskej	Novej	vsi.	Súťažili	s	autorskou	hrou	Veľké	
maličkosti	a	hoci	nepostúpili	do	vyššieho	kola	súťaže,	predviedli	
výborný	herecký	i	spevácky	výkon,	za	ktorý	boli	odbornou	porotou	
veľmi	 vysoko	 hodnotenı.́	 Recitačná	 súťaž	 Hviezdoslavov	 Kubıń	
mala	aj	tento	rok	v	školskom	kole	svojich	vıť́azov.	Do	okresného	
kola,	 ktoré	 sa	 uskutočnilo	 v	Margecanoch,	 postúpili	 štyria	 reci-
tátori:	Viktor	Varga,	Matúš	Plachetka,	Alec	C�ollák	a	Vratislav	Varga.	
Na	úplne	totožnej	vıť́aznej	priečke	(3.	miesto)	vo	svojej	kategórii	
stáli	Matúš	Plachetka	a	Vratislav	Varga.	
Florbalovı	́nadšenci		sa	zapojili	do	projektu	Zober	loptu,	nie	drogy.	
Zatiaľ	sa	zúčastnili	len	prvého	kola	tejto	súťaže,	no	verıḿe,	že	s	rov-
nakým	nadšenıḿ	budú	reprezentovať	našu	školu	v	tomto	projekte	
i	naďalej.	
Z� iaci	2.	stupňa	sa	v	týždni	od	19.	–	23.	marca	zúčastnili	lyžiarskeho	
výcviku	v	Z� diari.	Podarilo	sa	im	nabrať	veľmi	veľa	skúsenostı	́na	
lyžiarskom	 svahu	 a	 určite	 na	 týchto	 pár	 dnı́	 majú	 prı́jemné	
spomienky.	
21.	marca	našich	deviatakov	čakal	dôležitý	deň.	Na	celom	Sloven-
sku	prebiehalo	Testovanie	9	–	externé	zisťovanie	úrovne	vedomos-
tı	́z	matematiky	a	vyučovacieho	jazyka.	Všetci	žiaci	9.	ročnıḱa	našej	
školy	toto	testovanie	absolvovali	a	na	o�iciálne	výsledky	zatiaľ	ešte	
čakáme.	
Všetkým	žiakom,	ktorı	́reprezentujú	našu	školu,	ale	aj	ich	pedagó-
gom,	ktorı	́ich	pripravujú,	ďakujeme	a	verıḿe,	že	meno	našej	školy	
budú	takto	prezentovať	i	naďalej.

pokračovanie	zo	str.	7

Karneval

Lyžiarsky	výcvik	Ždiar
Mgr.	Katarína	Mullerová

VIANOČNÉ TRHY

MÁJ 2018



Zimná	olympiáda	2018	v	Pjongčangu	znamenala	pre	Slovensko	veľký	úspech.	Na	účastnıḱov	
olympiády	myslelo	 nielen	 celé	 Slovensko,	 ale	 aj	 žiaci	 našej	 školy.	 Z� iaci	 ZS� 	 s	MS� 	 v	Helcma-
novciach	sa	v	januári	2018	zapojili	do	literárnej	súťaže	vyhlásenej	Slovenským	olymijským	
výborom	 pod	 názvom:	 „Olympijské	 pohľadnice“.	 Táto	 súťaž	 bola	 vyhlásená	 pri	 prıĺežitosti	
blıž́iacej	sa	23.	zimnej	olympiády	v	kórejskom	Pjongčangu.	
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POHĽADNICA PRE OLYMPIONIKOV

BÁSEŇ:

Katka,	Marek,	Karol,	Joži																																															
športujú,	keď	vonku	sneží.																															

Neboja	sa	snehu,	ľadu,							
nešportujú	pre	parádu.

Chcú	byť	silní,	ohybní,
pri	športe	si	plnia	sny.

Nech	ste	ako	strely	rýchli!
Budeme	vám	držať	prsty.

Nech	je	vaše	trénovanie
aj	úspechmi	odmenené!

Nech	sa	vaše	jazdy	zdaria!
Tretiaci	vás	takto	zdravia.	

A	nech	je	tá	sranda	veľká
aj	ich	triedna	učiteľka!

Mgr.	Marta	Drajnová	

U� lohou	súťaže	bolo	spoznať	čo	
najviac	 slovenských	 športov-
cov,	 	oboznámiť	sa	aj	s	disciplı-́
nami,	v	ktorých	súťažia	a	povz-
budiť	ich	v	ich	snaženı.́	Viacerı	́ 	
naši	 žiaci,	 medzi	 nimi	 aj	 naši	
najmenšı,́	 boli	 za	 svoje	 kresby			
či	 želania	 odmenenı́	 vecnými	
cenami	 z	 olympijskej	 kolekcie.	
Najväčšı	́úspech	však	zožali	tre-
tiaci,	ktorı	́pod	vedenıḿ	 svojej	
triednej	učiteľky	zaslali	želanie				
v	podobe	básničky	a	spoločnej		
fotogra�ie	s	vyobrazenıḿ	drža-
nia	 prstov	 našim	 sánkarom.	
Stali	 sa	 VI�T�AZMI	 tejto	 súťaže,					
k	 čomu	im	poblahoželal	aj	An-
ton	 Siekel,	 prezident	 Sloven-
ského	 olympijského	 výboru,				
za	 čo	 taktiež	 obdržali	 balı́k									
s		peknými		cenami.

a	 detského	 folklórneho	 súboru	 Seľančik,	 členovia	 ZO	 SZZP	
Helcmanovce	svojim	vianočným	programom.	V	priestoroch	chod-
by	 bola	 nainštalovaná	 výstavka	 dobových	 vecı́,	 ktoré	 navodili	
atmosféru	 Vianoc	 v	 domácnostiach	 v	 minulosti.	 Mnohı́	 z	 nás										
sa	pri	pohľade	na	ne	vrátili	do	čias	detstva	a	mladým	sme	priblıž́ili	
históriu.	 Prı́tomnı́	 si	 mohli	 pochutiť	 na	 medovine,	 kapustnici,	

„gruľanikoch“,	haluškách,	„studenine“.	
Verıḿe,	že	stretnutıḿ	s	priateľmi	a	známymi	v	prıj́emnej	vianočnej	
atmosfére	si	prıt́omnı	́našli	v	uponáhľanom	čase		kúsok	šťastia	pre	
seba	a	pre	iných.

Mgr.	Blanka	Vargová,	starostka		
																																																																																		Foto:	Ivana	Macúchová	

Tradıćii	zorganizovať	stolnotenisový	
turnaj	 sme	 zostali	 vernı	́ aj	 v	 tomto	
roku.	Mgr.	Ľuboslav	Pavlıḱ	-	člen	kul-
túrnej	 a	 športovej	 komisie	 pri	 OcU� 		
dňa	07.04.2018	zorganizoval	v	pries-
toroch	 ZS� 	 s	MS� 	 Helcmanovce	 turnaj					
v	stolnom	tenise.	V	porovnanı	́s	minu-
lým	rokom	sa	zúčastnilo	menej	špor-
tovcov,	no	napriek	tomu	ich	to	neod-
radilo	 podávať	 maximálne	 výkony.	
Výsledky	v	kategórii:	

Jednotlivci	-	muži:
1.	Pokuta	Patrik
2.	Varga	Vratislav
3,	Plachetka	Gabriel

Štvorhra:
1.	 Plachetka	 Marian	 st.	 -	 Plachetka	
Gabriel
2.	Pokuta	Patrik	-	Plachetka	Ján
3.	Varga	Vratislav	-	Plachetka	Anton

D� akujeme	 za	 peknú	 akciu	 a	 verıḿe,			
že	 v	 najbližšom	 turnaji	 sa	 do	 bojov						
o	vıť́ azný	pohár	zapoja	aj	ženy,	ako	to	
bolo	v	minulosti.

Mgr.	Ľ.	Pavlıḱ
																											Foto:	Mgr.	Andrea	

STOLNOTENISOVÝ 
TURNAJ
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Innsbruck	-	Igls	2018
Od	 pondelka	 12.	 2.	 2018	 sa	 na	 umelo	 chladenej	 dráhe	 v	 nemeckom	 Königssee	
pripravovali	naši	pretekári	S�KS	Helcmanovce	na	Svetové	hry	mládeže	v	sánkovanı.́
V	stredu	večer	14.2.2018	sa	presunuli	do	dejiska	súťaže	-	rakúskeho	Innsbrucku	-	
Igls,	kde	cez	vıḱend	absolvovali	�inálové	jazdy	v	jednotlivých	disciplıń ach.	Slovensko,	
S�S� S	sánkovania,	klub	a	obec	 	reprezentovali	v	konkurencii	viac	ako	200	športovcov	
/kategórie	Jugend	A-D/	v	kategórii	Jugend	A	v	jednosedadlových	saniach:	
Marián	Skupek	2.	miesto,	Tomáš	Pisko	11.	miesto,	Vratislav	Varga	15.miesto	a	Andrea	
Pavlıḱová	11.	miesto.	V	kategórii	Jugend	A	dvojsedadlové	sane:	Skupek	–	Vratislav	
Varga	2.miesto.
Kategória	Jugend	D:	Vik.	Varga	8.	miesto.
Naši	mladı	́športovci	dokázali	obhájiť	a	vylepšiť	minuloročné	pozıćie	a	zıśkať	ďalšie	
druhé	miesto	v	kategórii	dvojsedadlových	sanı,́	 čo	je	výborný	výsledok...	Všetkým	
patrı	́obrovská	vďaka	za	reprezentáciu	a	dosiahnuté	skvelé	výsledky...

																																																																																																				

ÚSPEŠNÉ SVETOVÉ HRY MLÁDEŽE
V SÁNKOVANÍ - World Youth Challenge

V	tejto	sezóne	sme	v	juniorskej	reprezentá-
cii	 SR	 mali	 svoje	 zastúpenie	 v	 kategórii	
mladších	 juniorov	 a	 dosiahli	 sme	 v	 súťa-
žiach	 svetového	 pohára	 juniorov,	 junior-
ských	Majstrovstiev	Európy	a	Majstrovstiev	
sveta	 juniorov	 pozoruhodné	 výsledky.	
Marián	Skupek,	Vratislav	Varga,	Andrea	Pavlı-́
ková	a	Tomáš	Pisko	/žijúci	dlhodobo	v	Nemec-
ku/	 reprezentovali	 Slovensko	 v	 kategórii	 jed-
nosedadlových	sanı	́ a	 zároveň	Marián	Skupek			
a	Vratislav	Varga	utvorili	novú	dvojicu	v	kategó-
rii	dvojsedadlových	sanı.́	Tu	sú	ich	dosiahnuté	
výsledky:
Majstrovstvá	Slovenska:
V	jazde	na	saniach	Königssee:	
-		 ženy:					 	 	 2.	miesto	-	Simona	Zmijová,	ml.	
-	 	juniori:		 	 	 1.miesto	-	Skupek		
														 	 	 	 3.	miesto	-	Vratislav	Varga	
-		 ml.	juniorky:		1.	miesto	-	Pavlíková
-		 dvojky:			 	 	 Skupek	-	Varga	DNF

V	štartoch	na	koliesk.	saniach	St.	Smokovec:	
-	 ml.	juniori	:		 1.	miesto	-	Skupek
																					 	 	 3.	miesto	-	Varga
																					 	 	 2.	miesto	-	Pavlíková
-			st.	juniorky	:	 2.	miesto	-	Simona	Zmijová
-			dvojky:										 	4.	miesto	-	Skupek	–	Varga	

V	štartoch	na	ľade	St.	Smokovec:
-	 ml.	juniori:		 1.miesto	-	Skupek
																					 	 	 4.miesto	-	Varga
-			ženy:									 	 2.	miesto	-	Pavlíková
																									 	 3.miesto	-	Zmijová,	
-			dvojky:					 	 2.	miesto	-	Skupek	–	Varga

Svetové	poháre:
1.	SPJ	 Oberhof	 GER	 -	 11.miesto	 -	 Skupek,	 17.	
miesto	 -	Pisko,	Varga	DNF	/	počet	 štartujúcich	
43/,	25.miesto	Pavlíková	/41/,		8.	miesto	Skupek	-	
Varga	/13/
2.	SPJ	 Oberhof	 GER	 -	 7.	 miesto	 -	 Skupek,	 13.	
miesto	-	Pisko,	23.	miesto	-	Varga	/43/,	21.	miesto	
Pavlíková	/41/,		11.		miesto	-	Skupek	-	Varga	/13/
3.	SPJ	Königssee	GER	-	11.	miesto	-	Skupek,	16.	
miesto	-	Pisko,	26.	miesto	-	Varga	/37/,	26.	miesto	
-	Pavlíková	/37/,	5.		miesto	-	Skupek	–	Varga	/9/
4.	SPJ	Igls	AUT	-	7.	miesto	-	Skupek,	20.	miesto	-		
Pisko,	 27.	 miesto	 -	 Varga	 /48/,	 16.	 miesto	 -	
Pavlíková	/40/,	9.		miesto	Skupek	-	Varga	/13/
5.	SPJ	Igls	AUT	-	11.	miesto	-	Skupek,	16.	miesto	-	
Pisko,	27.	miesto	-	Varga	/48/,	17.	miesto	Pavlí-
ková	/41/,	8.	miesto	Skupek	-	Varga	/13/
6.			SPJ	Winterberg	GER	-	6.	miesto	-	Skupek,		14.	
miesto	-	Pisko,	22.	miesto	-	Varga	/38/,	13.	miesto	
Pavlíková	/32/,	6.	miesto	-	Skupek	-	Varga	/12/

Celkové	poradie	SPJ	v	sezóne	2017	–	2018:
8.	miesto	-	Skupek,	17.	miesto	-	Pisko,	25.	miesto	-	
Varga	/60/,	21.	miesto	-	Pavlíková	/53/	6.	miesto	
Skupek	-	Varga	/16/
Majstrovstvá	Európy	Winterberg:	
6.	miesto	-	družstvo	SR	/8/
Majstrovstvá	 sveta	 Altenberg:	 16.	 miesto	 -	
Skupek	/39/,	39.	miesto	-	Pavlíková	/48/,	
16.	miesto	-	Skupek	-	Varga	/22/,	
9.		miesto	družstvo	SR	/14/

HELCMANOVSKÍ SANKÁRI
v juniorskej reprezentácii SR 
v sezóne 2017 – 2018

Mgr.	Rastislav	Drajna

Po	trojnásobnej	olympijskej	účastníčke	Veronike	Sabolovej	/	ZOH	2002,	2006	
a	2010/	a	Viere	Gbúrovej	/ZOH	2014/	bojovala	v	kategórii	dvojsedadlových	
saní	 mužov	 o	 účasť	 na	 ZOH	 2018	 v	 kvali�ikácii	 dvojica	 Tomáš	 Vaverčák																	
z	Vysokých	Tatier	a	náš	Matej	Zmij,	vekom	stále	juniori,	ktorí	sú	v	súčasnosti	
členmi	elitného	vojenského	klubu	Dukla	Banská	Bystrica.	
Kvali�ikácia	pozostávala	z	absolvovania	prvých	5	kôl	svetových	pohárov	v	najsilnejšej	
svetovej	konkurencii	-	Igls	AUT,	Winterberg,	Altenberg	GER,	Lake	Placid	USA,	Calgary	
CAN	 -	 kde	v	 celkovom	koncoročnom	redukovanom	poradı	́museli	 skončiť	do	17.	
miesta,	aby	si	zabezpečili	miestenku	na	ZOH.	D� alšie	3	miestenky	rozdelila	svetová	
sánk.	 federácia	FIL	pre	pretekárov,	ktorı	́dopln� ̌ ali	národné	družstvá.	Naši	 chlapci	
napokon	skončili	v	kvali�ikácii	redukovaného	poradia	na	18.	mieste	a	so	stratou	5	
bodov	nesplnili	kritériá	pre	ZOH	a	stali	sa	prvými	náhradnıḱmi	olympijskej	súťaže	

SENIÓRSKA REPREZENTÁCIA SR
v sezóne 2017 – 2018



dvojsedadlových	sanı.́	
Z	 tohto	 dôvodu	 sa	 vrátili	 od	 januára	 2018	 späť	 k	 juniorom	 a	 súťažili	 so	 svojimi	
rovesnıḱmi	v	kategórii	staršıćh	 juniorov	s	 fantastickými	výsledkami,	medzi	ktoré					
sa	radı	́vıť́azstvo	v	5.	kole	svetového	pohára	v	Igls	a	4.	miesto	na	Majstrovstvách	sveta	
v	Altenbergu.
Majstrovstvá	Slovenska:	
V	jazde	na	saniach	Königssee:	2.	miesto
V	štartoch	na	kolieskových	saniach	St.	Smokovec:	1.	miesto
V	štartoch	na	ľade	St.	Smokovec:	1.	miesto
Svetové	poháre	juniorov	2018:
4.	SPJ	Igls	AUT	-	5.	miesto	/15	štartujúcich/
5.	SPJ	Igls	AUT	-	1.	miesto	/15/
6.		SPJ	Winterberg	GER	-	7.	miesto	/14/
Majstrovstvá	Európy	Winterberg:	7.	miesto	/14/	6.	družstvo	SR	/8/	
Majstrovstvá	sveta	Altenberg:	4.	miesto	/22/

Napriek	 tomu,	 že	 chlapci	
reprezentujú	Duklu	Banská	
Bystrica,	 patrı	́ im	 naše	 po-
ďakovanie	 a	 obdiv	 za	 do-
siahnuté	 výsledky	 a	 repre-
zentáciu	Slovenska.	
Verı́me,	 že	 tá	 nasledujúca	
sezóna	 všetkým	 prinesie	
ešte	lepšie	výsledky,	o	čo	sa	
budeme	snažiť	zo	všetkých	
sıĺ.	
Tieto	výsledky	sme	dosiahli	
s	 �inančnou	 podporou	 Slo-
venského	 zväzu	 sánkarov,	
Obce	Helcmanovce,	prispie-
vateľov	2%	zaplatených	da-
nı	́fyzických	osôb	pre	S�por-
tový	 klub	 sánkarov	 v	Helc-
manovciach	a	rodičov,	pria-
teľov	 a	 známych	 našich	
športovcov,	 za	 čo	 im	 veľmi	
pekne	ďakujeme.
Každoročne	 dokazujeme,			

že	 �inancovanie	 našich	 aktivıt́	 je	 rozumnou	 investıćiou	 do	 mladých	 športovcov,	
reprezentantov,	nádejných	olympionikov...
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Prezentované	výsledky	dokazujú,	že	máme	vý-
borných	 pretekárov	 v	 celosvetovom	 kolotoči	
sánkarských	súťažı,́	ktorı	́sú	schopnı	́dosahovať	
špičkové	výsledky	a	konkurovať	najlepšıḿ	sve-
tovým	pretekárom.	Neskromne	si	myslıḿ e,	 že	
sme	aj	v	tejto	olympijskej	sezóne	vzorne	repre-
zentovali	 S�portový	 klub	 sánkarov,	 našu	 obec,	
Košický	kraj	a	Slovensko	doma	i	v	zahraničı.́

Mgr.	Rastislav	Drajna,	riaditeľ	ZŠsMŠ	

pokračovanie	zo	str.	10

Mgr.	Rastislav	Drajna,	riaditeľ	ZŠsMŠ	

PODUJATIA SÁNKAROV ŠSK HELCMANOVCE A ŠŠS PRI ZŠ S MŠ HELCMANOVCE
v sezóne 2017 – 2018
Všetky	 výsledky	 absolvovaných	 pretekov	 v	 sezóne	 nájdete					
na	stránke	školy	www.	skolahelcmanovce.edupage.org													v	
sekcii	Výsledky	súťaží	–	aktuálny	školský	rok
1.		Majstrovstvá	SR	v	štartoch	na	kolieskových	saniach	17.9.2017,	St.	
Smokovec
2.		Majstrovstvá	SR	v	jazde	na	saniach	juniorov	a	dospelých	2017	–	
21.-22.10.2017,	Königssee	AUT
3.		Škola	štartov	23.-24.11.2017,	St.	Smokovec
4.		Medzinárodné	kontrolné	preteky	v	štartoch	na	ľade	25.11.2017,	St.	
Smokovec
5.		Rennsteig	Pokal,	16.-17.12.2017,	Oberhof	GER
6.		Pohár	primátora	Vysokých	Tatier	2017,	28.12.2017,	St.	Smokovec	
7.		Kontrolné	preteky	SR	žiakov	a	juniorov	v	štartoch	na	ľade	10.2.	
2018,	St.	Smokovec
8.		Výcvikový	tábor	v	jazde	na	saniach,	12.-14.2.2018,	Königssee	AUT
9.		World	Youth	Challenge	2018,	14.-18.2.2018	Innsbruck	–	Igls	AUT
10.		Medzinárod.	preteky	žiakov	a	juniorov,	1.-	4.3.2018,	Krynica	POL
11.		Majstrovstvá	SR	v	štartoch	na	ľade	2018,	10.3.2018,	St.	Smokovec	

Reprezentácia	SR	-	juniori	-	absolvované	všetky	výcvikové	tábory						a	
svetové	 poháre	 juniorov,	 Majstrovstvá	 Európy	 juniorov	 a	 Maj-

strovstvá	sveta	juniorov	podľa	kalendára	medzinárodnej	sánkarskej	
federácie	FIL	v	zložení:	
Kategória	jednosedadlové	sane:	
Marián	Skupek	,	Andrea	Pavlíková,	Vratislav	Varga,	Tomáš	Pisko	
Kategória	dvojsedadlové	sane:	
Marián	Skupek	-	Vratislav	Varga	
Matej	 Zmij	 /s	 Tomášom	 Vaverčákom/	 DUKLA	 BB	 -	 Všetky	 kolá	
svetových	 pohárov	 juniorov	Majstrovstvá	 Európy	 juniorov	 a	Maj-
strovstvá	sveta	juniorov	v	roku	2018	
Reprezentácia	SR	–	A	družstvo	seniori
Matej	Zmij	/s	Tomášom	Vaverčákom/	DUKLA	BB	-	všetky	kolá	sve-
tových	 pohárov	 dospelých	 v	 roku	 2017	 -	 kvali�ikácia	 na	 ZOH	
PyeongChang	2018

Výsledky	sezóny	2017	-	2018	podľa	kalendára	FIL	juniorov	a	dos-
pelých:	
http://www.�il-luge.org/en/current-statics?event_season_id=16
výber	 konkrétnych	 pretekov	 zo	 zoznamu	 aktuálnej	 sezóny	 -	
results/výsledky	–	current/aktuálne	–	výber	pretekov	-	results/vý-
ber	kategórie	a	výsledkov.

Mgr.	Rastislav	Drajna	

http://www.fil-luge.org/en/current-statics?event_season_id=16
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Ak	chceš	byť	naozaj	úspešný	a	šťastný,	musíš	robiť	to,	čo	ťa	naozaj	
baví.”		Walt	Disney
Týmto	heslom	sa	riadi	aj	Laura	Smoľarová,	ktorá	sa	už	pár	rokov	venuje	
motokrosu.	
Okresný	úrad	Spišská	Nová	Ves	a	Olympijský	klub	SPIS� 	 	pripravili	45.	
ročnıḱ	kultúrno-športovej	akcie	-	vyhlasovanie	ankety	„Najúspešnejšı	́
športovci	regiónu	Spiš“	okresov		Spišská	Nová	Ves,	Gelnica	a	Levoča	za	
rok	 2017.	 Podujatie	 sa	 uskutočnilo	 8.	marca	 2018	 v	 Dome	 kultúry	
Hrabušice.	
Obec	Helcmanovce	nominovala	na	cenu	starostu	 	Lauru	Smoľarovú				
za	dosiahnuté	úspechy	v	roku	2017	v	motokrose:
Regionálny	pohár	–	východ	ESC	Cup	2017:
3.	miesto	-	2.	kolo		MM	SR	MX65/MX	85/MX	Ladies	–	Spišské	Vlachy	
3.	miesto	-	3.	kolo		Slovenský	pohár	–	S� iroké
5.	miesto	-	5.	kolo	Slovenský	pohár	MM	SR	MX65/MX	85/MX	Ladies	–	
Vislanka

CASSOVIA	CUP:
1.		miesto	–	2.	kolo	Zelený	Dvor
1.		miesto	–	4.	kolo	Kavečany
2.		miesto	–	3.	kolo	Stropkov
3.		miesto	–	7.	kolo	Družstevná	pri	Hornáde
4.		miesto	–	5.	kolo	Dedraď

COUNTRY	CROSS:
2.		miesto	Kojšov

Našej	ocenenej	 športovkyni	–	spoluobčianke	prajeme	pevné	zdravie					
a	ďalšie	športové	úspechy.		Nech	sa	darı!́

																																																																																			Mgr.	Blanka	Vargová		

OCENENÍ ŠPORTOVCI REGIÓNU SPIŠ

„Všetko,	čo	robíme,	je	iba	kvapka	v	mori,	ale	keby	sme	to	nerobili,	
tá	 kvapka	 by	 tam	 chýbala.“	 Takýmto	 spôsobom	odpovedala	 sv.	
Matka	Tereza	na	otázky	pýtajúcich	sa,	prečo	robí	to,	čo	robí.
Aj	 my	 sme	 sa	 rozhodli	 spraviť	 jeden	 maličký	 krok	 -	 pozvať	 ľudı,́	
vytvoriť	spoločenstvo.	A	to	bez	rozdielu	náboženského	presvedčenia,	
politických	názorov	a	sociálneho	postavenia.	 Je	v	prirodzenosti	 člo-
veka	stretávať	sa,	komunikovať,	pobaviť	sa,	no	v	dnešnej	dobe	sa	ľudia	
stále	viac	a	viac	sťažujú,	že	nemajú	na	niečo	také	ani	čas,		ani	prıĺežitosť.	
Aj	v	minulosti	museli	naši	predkovia	ťažko	pracovať,	no	vedeli	sa	aj	
zastaviť.	Mnohı	́spomıńajú	práve	na	ľudové	zábavy	v	máji,	či	júni.						
Je	tu	Majáles	2018	-	1.	máj	,	pod	ktorého	prıṕravu	sa	podpıśali	nielen	
hlavnı	́organizátori,	Gréckokatolıćka	cirkev	a	Obecný	úrad	v	Helcma-
novciach,	 ale	 aj	 Dobrovoľnıćky	 hasičský	 zbor,	 Zväz	 zdravotne	 pos-
tihnutých,	DFS	Seľančik,	OZ	DH	Seľanka	a	Banskorobotnıćky	spolok.	
Pozvanie	prijal	aj	Pavel	Helan,	moravský	pesničkár,	ktorého	strýko	Jiřı	́
Helan,	pôsobil	 v	 známej	DH	Moravanka.	Nedá	mi	nespomenúť	 ešte	
jeden	dôvod,	pre	ktorý	sa	stretávame.	Snaha	našich	občanov	spájať								
a	nie	rozdeľovať.	V	dávnych	dobách	ľudia	na	jar	oslavovali	vıť́azstvo	

nového	života	nad	zimou,	symbolom	smrti.	Kresťania	na	jar	oslavujú	
Vzkrieseného	Krista	–	darcu	Nového	života	pre	tých,	ktorı	́mu	uveria.		

																																																						Mgr.		Martin	Pavuk	a	členovia	farskej	rady

HISTÓRIA MAJÁLESOV SA VRACIA
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