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Dátum vydania 5.3.2013, ročník XI., informačný dvojmesačník obce Nálepkovo – Nepredajné

SLOVO NA ÚVOD
„Aby si sa sám očistil, musíš dvoch pošpiniť.“
Murphyho zákon

Foto: internet

Milí Nálepkovčania,
rok 2012 je už za nami, vstúpili sme do roku
s koncovým číslom 13, a verím, že nám napriek
poverám, ktoré sú s ním spojené, prinesie šťastie.
Bol to rok náročný, tak ako v iných oblastiach,
tak aj pre našu samotnú obec. Ale aj napriek ťažkostiam a prekážkam ideme ďalej a vďaka patrí
všetkým, ktorí usilovne pracovali a venovali pre
obec svoj čas a energiu. Obec prežila v roku 2012
plno akcií, udalostí a zmien. Po celý rok sme Vás
o tom vždy oboznamovali jednotlivými príspevkami v našich Obecných novinách.
Nie každému sa vždy vyhovie, sú medzi nami,
ktorí sa tešia aj z mála a snažia sa priložiť ruku
k dielu. Ale na druhej strane sú aj tí, ktorí nie
sú spokojní. Bohužiaľ, v čase pretrvávania hospodárskej krízy a v čase šetrenia a neustáleho
uťahovania opaskov, to ani obec nemá ľahké.
No napriek tomu všetkému sa v obci zrealizovala
oprava ďalších miestnych komunikácií, zveľaďo-
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stránke obce Nálepkovo – www.
nalepkovo.sk.
Rok 2013 bude pravdepodobne ťažší a náročnejší na spoluprácu, ale aj na komunikáciu navzájom. Je jednoduché skritizovať
čo už je vykonané a hodnotiť to.
Vážení občania, prečo sa nezapájate, nevyjadrujete svoj názor aj
verejne na zasadnutiach Obecného
zastupiteľstva? Príďte, milí občania,
na každé zasadanie poslancov OZ
a zapájajte sa aktívne aj vy do života
obce svojimi nápadmi a pripomienkami, tak ako to napr. uverejňujeme
aj v našej Listárni.

valo sa zariadenie Turistickej ubytovne, zrealizovalo sa odvodnenie
nájomných bytov na Hlavnej ulici
pri čerpacej stanici a kopec ďalších
„MALIČKOSTÍ“. Komisie pri OZ pra-
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covali po celý rok pre nás, občanov
Nálepkova, s plným nasadením.
„Bodkou“ za rokom 2012 bola
kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

V tomto čísle uverejňujeme vyjadrenie pána starostu Dušana Slivku
k predmetnej kontrole. Plné znenie Protokolu o výsledku kontroly
z NKÚ SR je uvedené na webovej

Na záver chcem poďakovať celej
redakčnej rade za spoluprácu pri
tvorbe a vydávaní obecných novín, túto prácu pre Vás vykonávajú
nezištne, bez nároku na honorár a
zväčša vo svojom voľnom čase. Bez
nich by som Vás nemohla takto pestro informovať a občas aj pobaviť.
Takže nech je „13“ šťastná pre
obec, ale aj pre každého z nás.
Bc. Daša Baniaková :-)
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UZNESENIA OZ dňa 28. 12. 2012
Uznesenie č. 232/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 233/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu o výsledkoch kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 234/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje úpravu rozpočtu Obce Nálepkovo č.
2/2012 zo dňa 18.12.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 235/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje VZN č. 11/2012 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Nálepkovo na rok 2013.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 236/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje VZN č. 12/2012-OZ o podmienkach prideľovania a bývania v nájomných bytoch obstaraných z verejných prostriedkov.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 237/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
1. Prevod časti pozemkov parc. č. 1532/7 o
výmere 7 m2, druh pozemku zastavaná
plocha, parc. č. 1532/8 o výmere 8 m2,
druh pozemku zastavaná plocha, parc. č.

1532/9 o výmere 748 m2, druh pozemku
tr. trávne porasty, ktoré parcely sú odčlenené geometrickým plánom č. XI-04/2012
od parcely č. 1507/3 o výmere 2005 m2, zapísanej na LV č. 1, kat. územie Nálepkovo
a časť pozemku parc. č. 1532/6 o výmere
67 m2, druh pozemku tr. tráv. porast, ktorá
parcela je odčlenená geometrickým plánom č. XI-04/2012 od parcely č. 1507/4 o
výmere 216 m2, zapísanej na LV č. 1, kat.
územie Nálepkovo na nadobúdateľa Margitu Vartovníkovú, r. Glovčíková, bytom
Nálepkovo č. 301 za kúpnu cenu 1,- eur.
2. Prevod majetku uvedeného v bode 1. sa
uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. d)
v spojení s § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3. Osobitný zreteľ prevodu majetku je zdôvodnený v dôvodovej správe návrhu na
uznesenie zo dňa 19.12.2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 238/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadnutí KOVP
pri OZ v Nálepkove za rok 2012.
Za hlasovali 6 poslanci.

Za hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 241/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KKMaŠ na rok 2013 a berie
na vedomie návrh rozpočtu na rok 2013
v sume 4 400,- €.
Za hlasovali 5 poslanci
Proti hlasoval 1 poslanec – P. Čarnický
Uznesenie č. 242/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove dňa 5.12.2012.
Za hlasovali 6 poslanci
Uznesenie č. 243/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Plán činnosti KSaB na rok 2013 a berie na
vedomie návrh rozpočet na rok 2013 v sume
3 000,- €.
Za hlasovali 5 poslanci.
Proti hlasoval 1 poslanec – P. Čarnický
Uznesenie č. 244/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadnutí komisie
finančnej a správy obecného majetku.
Za hlasovali 6 poslanci.

Uznesenie č. 239/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje plán činnosti KOVP na rok 2013. Rozpočet pozostáva iba z odmeňovania členov
komisie.
Za hlasovali 6 poslanci.

Uznesenie č. 245/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Výročnú správu obce Nálepkovo za rok
2011.
Za hlasovali 6 poslanci.

Uznesenie č. 240/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadnutí KKMaŠ
pri OZ v Nálepkove v dňoch 6.11.2012 a
20.12.2012.

Uznesenie č. 246/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Správu hlavnej kontrolórky za I. polrok
2012.
Za hlasovali 6 poslanci.
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Vyjadrenie ku kontrole Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky
V dňoch od 20. augusta do 31. októbra
2012 prebehla v našej obci kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných
subjektov územnej samosprávy. Kontrolu
vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky (ďalej len NKÚ SR). Obdobie kontrolnej činnosti NKÚ SR v našej obci bolo
značne náročným obdobím. Vyžiadalo si
mnoho vzácneho času pracovníkov obce a aj
nemalé finančné náklady. Nebudem polemizovať o tom, kto a prečo podal návrh na
prešetrenie činnosti vlastnej obce.
So smútkom musím konštatovať, že predmetom kontroly boli zväčša okolnosti, ktoré
už v minulosti boli v riešení prokurátorom,
bez potvrdenia spáchania trestného činu.
A aj napriek tomu, že protokol z predmetnej
kontroly má niekoľko strán /v plnom znení si
ho môžete prečítať na webovom sídle obce

Nálepkovo, kde nájdete aj prijaté opatrenia
na odstránenie nedostatkov/, rovnako ani
v tomto prípade nebolo konštatované podozrenie zo spáchania trestného činu. Je
nesporné, že sme v niekoľkých oblastiach
pochybili. Ale dajme si ruku na srdce. Kto
z nás chyby nerobí? A položme si ešte jednu otázku. Mali sme možnosť konať inak?
Uvediem príklad, keď zmluva o výpožičke
finančných prostriedkov nebola schválená
OZ. Neuskutočnením takéhoto aktu, závislého od rýchleho riešenia, by obec nemala
prostriedky na úhradu splátky. Neuhradením
splátky, by obec prišla o značné finančné
prostriedky. Mal som takto konať, alebo nemal? Nechcem týmto ospravedlňovať svoje
konanie, ale úprimne. Ako by ste postupovali
na mojom mieste?
V závere by som rád uviedol, že väčšina
rozporov so zákonom má mnohoročný cha-

rakter a spočíva v nesprávnych postupoch.
Nechcem sa teraz v žiadnom prípade ospravedlňovať, že to nie ja, ale môj predchodca,
ja len pokračujem v tom, čo bolo začaté. Som
starostom obce a nesiem plnú zodpovednosť za aktuálny stav aj jeho riešenia, preto
v najbližšej dobe budú všetky identifikované
nesprávne postupy odstránené a zavedené
nové, správne postupy.
A v úplnom závere ďakujem tým, ktorí
udali vlastnú obec. Nepodarilo sa im potopiť
obec ani starostu obce. Práve naopak. NKÚ
SR odhalil nedostatky, ktoré sa odstraňujú
a po ich odstránení budeme môcť so spokojným svedomím konštatovať, pracujeme
dobre a správne.
Jedno veľké ĎAKUJEM.
Dušan Slivka
starosta obce

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
S MATERSKOU ŠKOLOU
Čo nového v našej škole?
Radi sa pochválime a aj prostredníctvom
obecných novín a blahoželáme našim víťazom:
Dejepisná olympiáda - vo februári sa nám
dobre darí. O tom svedčí aj úspech našich žiakov v okresnom kole dejepisnej olympiády.
Žiačka VIII. A Zuzana Geletková obsadila 3.
miesto a Tomáš Štuller žiak VII. A obsadil prvé
miesto a bude hájiť česť našej školy na krajskom kole v Košiciach. Držíme mu prsty.
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Tento mesiac sa niesol v znamení bielej farby, prečo? Lebo sa svet odel do biela a my sme
vyrazili na svah. Najprv mladší žiaci v termíne
od 04. 02. do 06. 02. 2013 sa drali lyže 18 žiakov
primárneho vzdelávania. Perinbaba sa však
zbláznila a 07. 02. 2013 nám lyžiarsky kurz prekazila. My sme sa nevzdali a 14. 02. 2013 veselo
pretekali - Areál Mlynky - Biele Vody.
Chválime snahu a výsledky našich žiakov:

Výsledky v jednotlivých kategóriách:
Žiaci A: 1.-2. - ročník Samuel Smorada
II. miesto
Žiačky A: 1.-2. - ročník Daniela Slivenská
II. miesto
Žiaci B: 3.-4. ročník Dávid Smorada
III. miesto
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Fašiangy sa chýlili ku koncu a my sme sa
ešte v spolupráci s rodičmi veselo bavili na
karnevale.
V spolupráci s Cirkevným centrom voľného času v Harichovciach sme sa pobavili na
Valentínskej diskotéke.

Ako máme koho radi, sme mohli prezradiť
prostredníctvom Valentínskej pošty.
Aj pedagogickí zamestnanci nezaháľali
a v tomto mesiaci sa vzdelávali prostredníctvom projektu: Inklúzivné vzdelávanie.
Bielou farbou budeme aj končiť. Žiaci
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sekundárneho vzdelávania absolvujú lyžiarsky kurz v domácom stredisku Krečno
v hojnom počte 44 a vo štvrtok a piatok sa
zľutujeme aj nad deviatakmi a umožníme
im zrelaxovať na lyžiach pred ich dôležitým dňom - testovaním deviatakov.
Mgr. Bibiána Krajníková
5
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ZO ŽIVOTA DOMOVA NÁLEPKOVO, n. o.
Začíname rok 2013

Nový rok sme privítali vinšami, piesňami,
a dobrou náladou. Hneď po novom roku sa
uskutočnilo nádherné stretnutie bývalých
a súčasných zamestnancov Domova Nálepkovo, n. o. s pánom starostom Dušanom Slivkom a členmi správnej rady v našej jedálni,
kde sme sa počastovali dobrým jedlom a zabávali do neskorých hodín.
K najstarším kresťanským sviatkom hneď
po novom roku patrí sviatok „Zjavenia Pána
– Troch kráľov“. Cirkev si ním pripomínala „tri
zázraky“. Príchod mudrcov z Východu, ktorí
sa prišli pokloniť malému Ježišovi a priniesli
mu dary - zlato, kadidlo a myrhu, ďalej Ježišov krst v rieke Jordán a jeho prvý zázrak
na svadbe v Káne Galilejskej. V katolíckych
kostoloch sa stalo tradíciou, že počas omší 6.
januára kňazi posväcujú trojkráľovú vodu so
soľou, kriedu a tymian. Aj naši klienti chceli
pokračovať v tejto tradícií a preto nám pán
farár Mgr. Ľubomír Matejka posvätil vodu
a následne naše príbytky.
18. januára sme boli poctení milou ná-
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vštevou. Pani primátorka Gelnice Anna
Nemčíková navštívila obyvateľov Domova
a rodákovi z Gelnice pánovi Gustovi Matzovi
pri príležitosti vydania odbornej publikácie
o Gelnici podarovala túto nádhernú knihu.
Klienti si dali na začiatok roka mnoho
predsavzatí a jedným z nich je častejšia návšteva nášho krásneho okolia. A preto sme
sa už na začiatku roka zúčastnili výstavy rezbárskych Betlehemov, ktorá sa uskutočnila
v podtatranskom múzeu v Poprade. Seniorom sa najviac zapáčil vyrezávaný Betle-
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hem do dreva, ktorý by chcel mať nejeden
z nich vo svojej izbičke.
Naši klienti zatúžili po zahraničnej kuchyni a rozhodli sa, že pôjdu do Nálepkovskej
pizzérie „Vondrišel“, kde to majú naši najbližšie. Niektorí klienti ani nevedeli ako pizza
vyzerá, keďže to nie je jedlo našich otcov
a mám. Klientom sa veľmi páčila atmosféra,
personál a radi si zopakujú takéto nádherné
posedenie pri dobrom jedle.
Mgr. Tomáš Turčaník

POĎAKOVANIE
Nie tak dávno, čo naša obec Nálepkovo zažila krušné dni, ktoré nám pripravila bohatá nádielka snehu. Bolo to aj nad naše pomery, kde
ľudia sú viac zvyknutí na rozmary počasia, niečo čo aj týchto ľudí vyviedlo z miery. To najhoršie čo mohlo prísť s nádielkou snehu bolo,
že na čas troch dní vypadol v celom regióne aj elektrický prúd, čo ešte viac skomplikovalo život našich ľudí. Bolo to niečo, pričom ľudia
museli siahnuť na rezervy svojich síl a vytiahnuť z políc skúsenosti starých ľudí čo robiť v takejto situácii. Ako to býva, zložité životné situácie preverujú potom charaktery ľudí a ich postoje k riešeniu problémov. Neskutočnú odvahu počas týchto ťažko skúšaných dní prejavil
v našej obci kolektív pracovníkov našej predajne COOP Jednota na čele s jej vedúcou p. Annou Hozovou, o čom Vás chceme informovať.
Bolo to až neskutočné na čo sa podujali. Kľudne mohli počas výpadku prúdu zatvoriť svoju predajňu, nespravili tak, celé dni pracovali
a tak vyšli v ústrety občanov, pretože vedia ako sú na ich službu závislí. Ťažko opísať spôsob ako to robili, ale konštatovali sme, že bol to
z ich strany, nebojíme sa povedať - hrdinský čin.
Chceme sa za všetkých členov COOP obce Nálepkova veľmi úprimne poďakovať celému kolektívu, že dokázal zvládnuť situáciu a byť
tak k dispozícii svojim kupujúcim.
Takto to konštatoval náš dozorný výbor a výročná členská schôdza, ktorá hodnotila prácu kolektívu COOP Jednota v Nálepkove, počas
kalamitných dní od 7.-9.2.2013.
Dozorný výbor Nálepkovo
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
„Šanca pre každého“
Každý si v dnešnej dobe kladie otázky,
na ktoré hľadá adekvátne odpovede. Sú to
otázky typu: Ako nájsť prácu? Kde budem
bývať? Ako sa postarať o rodinu, keď nemám finančné prostriedky? Ako vyriešiť svoju nepriaznivú situáciu, v ktorej som sa ocitol? Sú to otázky dnešnej uponáhľanej doby.
Je samozrejme, že každý sa ocitne na okraji
a hľadá východisko zo svojej nepriaznivej
situácie. Je dobré, ak máme možnosť obrátiť sa na pomoc druhých. Pomoc v dnešnej
dobe je veľmi potrebná a užitočná, preto
naša obec sa opätovne zapojila do projektu
„Terénna sociálna práca v obci Nálepkovo II.“
Musíme ozrejmiť obyvateľom obce, že do
projektov týkajúcich sa sociálnej práce a sociálneho poradenstva sa obec zapájala od
roku 2004 a to z dôvodu, že každý má právo
na adekvátnu pomoc, ak si nevie poradiť so
svojou situáciou sám. Áno, niekto si povie sú
to len slová, ale v našej obci sú občania a nie
je ich málo, ktorí túto pomoc potrebujú
a vyhľadávajú. Každý máme predsa právo
na dôstojný život a šancu zapojiť sa do normálneho života.
Preto sme tu vďaka projektu MY - terénni
sociálni pracovníci a ich asistenti. Sme nápomocní všetkým, čo nás potrebujú, nerobíme
rozdiely medzi nikým, pomáhame ako vieme. Niektorí z nás túto sociálnu prácu vykonávajú už nie jeden rok, čiže vieme, kde a na
koho sa obrátiť. Pasujeme sa v poslednej
dobe s rôznymi problémami našich klientov, ako sú žiadosti o dávku hmotnej núdze a rôzne príspevky k tejto dávke, žiadosti
o zaradenie sa do evidencie, komunikácia
so sociálnou poisťovňou pri riešení starobných, ako aj invalidných dôchodkov, ale
v poslednej dobe sú to nadmerné exekúcie
klientov, kde sa snažíme dohodnúť na splátkovom kalendári a vyhnúť sa platobnému
príkazu zo súdu. Vysvetľujeme klientom, aké
je dôležité dodržiavanie týchto splátkových
kalendárov a aké sú postihy pri neuhradení
jednej dohodnutej splátky. V dnešnej dobe
je to rozšírený problém. Máme skvelú spolu-
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prácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inými úradmi.
Ako sociálni pracovníci spolupracujeme
s oddelením sociálno-právnej ochrany detí
a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, detašované pracovisko v Gelnici, pri prevádzaní
šetrení v rodinách, kde bol ustanovený
dohľad nad maloletými deťmi, alebo bola
deťom súdom nariadená ústavná výchova.
Tieto šetrenia sa vykonávajú pravidelne raz
za 6 mesiacov. Ako ste si mohli všimnúť pri
svojich nákupoch, raz mesačne sa vyplácajú
prídavky na deti, ktorých je obec osobitným
príjemcom z dôvodu záškoláctva, dozeráme pri preberaní tovaru v podobe potravín,
ošatenia, hygienických a školských potrieb.
Nie je to vždy jednoduché a časté sú aj roztržky medzi klientmi, ale doposiaľ sme vždy
situáciu zvládli vďaka svojej profesionalite.
Sme nápomocní aj miestnej pediatričke pri
informovaní klientov, ktorí neboli s deťmi
na pravidelné očkovania. Upozorňujeme
klientov na možné postihy z úradov pri ich
nespolupráci, sú to prevažne rodiny našich
rómskych spoluobčanov, ktorí si nevedia ustrážiť kedy by mali ísť s deťmi na očkovanie.
V tejto oblasti sú nám nápomocní kolegovia z Obecnej polície. Podotýkame, že to
nie je nečinné vyvážanie sa s obecnou políciou po dedine, ako si to niektorí občania
vysvetľujú. Každý pracovný deň nás môžete v poslednej dobe vidieť pri rozdeľovaní
pracovníkov aktivačných prác, kde sme
nápomocní koordinátorovi. Je to zložité
v dnešnej dobe presviedčať Vás, pretože
každý máte svoj názor. Nesedíme len v komunitnom centre. Stretávate sa s nami na
uliciach, v obchode, v teréne, stále sme tu,
len tá naša práca je prezentovaná u každého z vás inak. Áno uznávame, niekedy to
nejde podľa predstáv, ale snažíme sa pomáhať a ponúkať pomoc všetkým bez rozdielu.
Ak nás potrebujete, stále sme tu, aj keď sa
niekedy stretávame v našej práci aj s neúspechom, nedôverou a pohŕdaním, ale aj

napriek tomu stále vieme profesionálne
zhodnotiť situáciu klienta a navrhnúť mu
adekvátne riešenie. Ale pomôcť sa dá len
tomu, kto o tu pomoc stojí a niečo pre ňu aj
urobí. Nie je možne poskytnúť pomoc klientovi bez jeho účasti pri riešení vzniknutého
problému. Všetci predsa máme šancu zaradiť sa do normálneho života a ak si nevieme
poradiť sami, tak vyhľadáme pomoc iných.
Preto drahí spoluobčania, ak máte problém
oslovte nás, alebo prípadne vyhľadajte pomoc, lebo každý má právo na dôstojný ľudský život.
V súčasnej dobe sa terénna sociálna
práca vykonáva na základe projektu financovaného z Fondu sociálneho rozvoja pod názvom „Terénna sociálna práca
v obci Nálepkovo II.“, v časovom období od
01.11.2011 do 31.10.2013, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci prioritnej osi č. 2
Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia č. 2.
1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity, v rámci
výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02.
Neváhajte nás osloviť priamo v teréne
alebo v Komunitnom centre v Nálepkove
(v budove starého mlyna). Ochotne Vám
poradíme a pomôžeme. Sme tu pre Vás
všetkých.
Kontaktné údaje:
- telefón: 053/4494 612, 0910 906 057,
0910 906 056
- e – mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk
- internetová stránka: www.nalepkovo.sk
Kolektív Komunitného centra
Nálepkovo
www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk.
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OBECNÉ AKCIE
6. 12. 2012 – „Mikuláš“

Do našej obce po roku opäť zavítal Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Všetky deti ho už túžobne očakávali. Pripravili
si pre neho aj pekný program. Poďakovanie preto patrí triednym učiteľkám, Mgr. Krajňákovej a jej žiakom z I.B a Mgr. Dluhošovej a žiakom III.
A triedy a zástupkyni školy Mgr. Majorovej.
Mikuláš priniesol pre všetky dobré deti sladké prekvapenie, poďakoval za krásny program a prisľúbil, že o rok príde zas.

9
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27. 12. 2012 – Živý Betlehem
27.12.2012 sa uskutočnilo divadelné predstavenie Živý Betlehem, prostredníctvom ktorého nám mladí divadelníci pod vedením Petra
Karpinského priblížili príchod Ježiša na tento svet. Vianočné čaro narodenia Ježiša Krista priblížili divadelníci okrem obyvateľom na námestí
i dôchodcom v Domove Nálepkovo.

5. 1. 2013 – Novoročný výstup na Baráčsku skalu
Novoročný výstup na Baráčsku skalu sa konal 5.1.2013. Aj napriek nepriaznivému počasiu bola účasť na výstupe vysoká. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

9. 2. 2013 – Hokejový turnaj

Po dlhých rokoch sa i Nálepkovčania dočkali verejného klziska, za čo patrí poďakovanie všetkým.
Komisia kultúry, mládeže a športu zorganizovala 9.2.2013 hokejový turnaj pre našich nádejných mladých hokejistov. Turnaja sa zúčastnili
tri mužstvá – mužstvo Žondovcov, mužstvo Grečkovcov a mužstvo Slivenských. Turnaj vyhralo mužstvo Slivenských, druhé miesto obsadilo
mužstvo Grečkovcov a tretie skončilo mužstvo Žondovcov.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník a veríme, že bude atraktívnejší nielen pre hráčov, ale i pre divákov.
Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ v Nálepkove
10
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ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ
PÔSOBIACICH V OBCI
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Nálepkove

Dňa 14.12.2012 bola u nás v Nálepkove pekná akcia pod názvom „Náš deň“.
Je to akcia, ktorá sa realizuje v Nálepkove. Na
náš deň prišli členovia zo všetkých základných
organizácií, autobusom od Kluknavy až po Nálepkovo. Začali sme o 10.00 hod. v Snack bare
u pani Grečkovej. Predsedníčka pani Majorová
na úvod privítala všetkých členov a hostí, osobitne predsedníčku OR pani Janoškovú, presedníčky pani Pavlovú, Širilovú, Papcúnovú, Stoklasovú
a Petríkovú. Privítala a predstavila aj zástupkyňu
OcÚ v Nálepkove pani Baniakovú a neodmysliteľného harmonikára pána Klamarčíka.
Po privítaní ich presedníčka pani Majorová

vyzvala o krátky príhovor. Ako prvá prehovorila
okresná predsedníčka pani Janošková, potom
pani Širilová a Papcúnová. Za pozvanie poďakovala a pozdravila všetkých členov aj pani Baniaková. Po príhovore bol slávnostný prípitok,
k tomu vynikajúci obed a perfektná jablková
štrúdľa so šľahačkou a kávou.
Po obede sa začala družná debata medzi
členmi, začalo sa spievať v sprievode harmoniky.
Bola výborná zábava. Na našej akcii bola aj tombola, výťažok z nej išiel do kasy okresnej rady
v Gelnici.
Na záver našej akcie sa pani Majorová poďakovala pani Grečkovej za miestnosť a stále

sponzorovanie našich akcií a zároveň jej s pani
Vartovníkovou odovzdali malú pozornosť ako
vďaku. Tiež poďakovala kuchárkam za dobrý
obed, harmonikárovi za dobrú zábavu a všetkým
členom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.
Na záver sa všetci postavili a spoločne zaspievali “TICHÚ NOC“. Bolo to prekrásne, nikomu
sa nechcelo ísť domov. Celý výbor sa zhodol na
jednom – akcia sa vydarila.
Ďakujem môjmu výboru za spoluprácu
a všetkým sponzorom, ktorí prispeli k tejto akcii.
Irena Majorová
predsedníčka ZO SZZP Nálepkovo
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ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Roky 1918 – 1948 v dejinách a v živote obyvateľov Vondrišla
Obdobie rokov 1918 – 1948 patrí k najdramatickejším epochám moderných dejín
Slovenska. Vyplnili ho radikálne ekonomické a politické premeny, ktoré hlboko otriasli
celou spoločnosťou a bytostne sa dotýkali
života všetkých sociálnych skupín. Aj v dejinám vyše sedemstoročného Vondrišla zaznamenali dôležitú etapu. Celospoločenské
procesy výrazne determinovali osudy tunajšieho obyvateľstva.
V jesenných mesiacoch roku 1918 vyvrcholila dlhodobá kríza Rakúsko–uhorského
mocnárstva. Neprežilo dôsledky prehratej
vojny, silnejúce národnooslobodzovacie
hnutie a sociálne napätie. Medzi prvými nástupnickými štátmi svoju suverenitu proklamovala Československá republika. Predstavitelia slovenského politického života sa do
jej rámca prihlásili 30. októbra 1918 známou
Martinskou deklaráciou. Slovenská národná
rada (SNR) a jej pobočky nedisponovali takými mocenskými prostriedkami, aby svoju
vládu okamžite presadili. Rozhodujúci obrat

zaznamenal až príchod československého
vojska.
Do sídla slúžnovského úradu v Spišskej
Novej Vsi, ku ktorému bol pričlenený aj
Vondrišel, prišli československí vojaci 16.
decembra 1918. Po krátkych bojoch pri
Margecanoch 28. decembra 1918 postupovali na dolný Spiš až po Košice. Sledovaná
bola línia pozdĺž hlavných železničných tratí
a svoje posádky umiestňovali len vo väčších
centrách. Do Gelnice vstúpili 7. januára 1919.
Obyvateľstvo slovenských dedín nastolenie novej moci prijalo s veľkými nádejami.
Inkorporáciu Spiša do rámca československého štátu považovalo za samozrejmý a prirodzený fakt, neobjavili sa žiadne politicko
– správne alebo diplomatické pochybnosti
o jeho príslušnosti k integrovanému územiu
Slovenska. Iba prohungaristické vrstvy si
ponechali naďalej extrémne negativistické
stanovisko a očakávali zmeny od mierovej
konferencie.
Prevratové dni mali rušný priebeh aj vo

vtedajšom Vondrišli. Správy o situácii a podnety k postojom prichádzali z Levoče, Spišskej Novej Vsi a Gelnice. Spočiatku neboli
priaznivo naklonené k novému československému režimu.
Väčšina dovtedajších verejných činiteľov
na obecnom a notárskom úrade, učitelia
oboch maďarských cirkevných ľudových
škôl, farári katolíckej a evanjelickej cirkvi
a vedúci hospodárskych a spoločensko–
záujmových korporácii zostali na svojich
miestach. V intenciách županských nariadení rokovacou rečou v úradoch a vyučovacím
jazykom na tunajších školách sa stala nemčina. Pomaďarčený názov obce Merény z roku
1877 bol zrušený a obnovené bolo pôvodné
pomenovanie Wagendrussel a jeho slovenská verzia Vondrišel. Obec opustili iba žandári a bola zrušená materská škola, pretože
učiteľka ovládala len maďarský jazyk.
Zdroj:
Monografia obce Nálepkovo

Listáreň
Turistická ubytovňa a lyžiarský vlek Krečno – postreh
obyčajného občana
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som sa
s Vami podelil s mojimi postrehmi s prácou
a činnosťou týchto obecných zariadení, hoci
hodnotiť túto činnosť nie je určite v mojej kompetencii, je to iba postreh obyčajného občana,
invalidného dôchodcu.
V prvom rade chcem podotknúť, že zastávam názor ako bývalý dlhoročný poslanec,
že nebolo chybou, že sa turistická ubytovňa
nepredala, ale ostala majetkom obce, ale naopak, zveľaďovala sa a pribudovali sa ďalšie
športoviská. Samozrejme, že za tie roky od nežnej revolúcie sa vystriedali roky lepšie i horšie,
vedenie lepšie i horšie. Po niekoľkých rokoch
som túto ubytovňu tohto roku opäť navštívil
a bol som milo prekvapený čistotou a útulnosťou tohto zariadenia a myslím si, že je to vďaka
dobrej manažérskej práci pani Mgr. Boženy
Hajdučkovej. Darmo, niekedy ženská ruka je
tvrdšia ako chlapská. Zaviedol sa poriadok
12

v oblastiach, v ktorých to roky nešlo. Podobne
je to v ekonomickej oblasti a postupne sa dostávajú z červených čísel do zelených a tak to
má v dnešnej dobe byť. Nikto nebude na nikoho doplácať a každý musí za poskytnuté služby
platiť a nie ich bezplatne užívať len preto, že je
to trebárs poslanec, starosta, vážený podnikateľ alebo dobrý priateľ. Vážení, žijeme dobu trhovej ekonomiky a nikto od nikoho nedostane
nič zadarmo, ale aj moja práca a služby by mali
byť náležite ohodnotené a zaplatené a eurá by
sa mali točiť v obci medzi obyvateľmi, podnikateľmi a verejnou správou ako je to trebárs
v alpských štátoch a regiónoch. Je veľmi dôležité pritiahnuť do obce turistov, lyžiarov, poľovníkov, rybárov a milovníkov prírody, pretože
naša obec im svojimi prírodnými krásami má
čo ponúknuť.
My, občania, sa môžeme pričiniť tým, že
budeme kultúrne a v čistote žiť a správať sa

k návštevníkom úctivo a milo, aby sa sem znovu radi vracali. Ak sa nám to spoločne s vedením obce podarí, budeme sa mať lepšie všetci.
Lebo títo ľudia prinesú do obce svoje úspory.
Vďaka bývalému pánu starostovi Ing. Dušanovi Danielovi a poslancom OZ sa v Krečne hneď
po nežnej revolúcii podarilo postaviť lyžiarsky
vlek, ktorý obec dostala vďaka pánu poslancovi a bývalému riaditeľovi TKaŠ Jánovi Plencnerovi, ktorý má vlastne aj veľkú zásluhu na tom,
že turistická ubytovňa stojí. Samozrejme, že
ani v tejto oblasti obec nestagnovala a keď aj
po ťažkých bojoch v obecnom zastupiteľstve
sa podarilo oduševneným poslancom prehlasovať tých, ktorí ani nechceli počuť o novom
lyžiarskom vleku a budove pri ňom. Nuž, ale
vidíte, vážení spoluobčania, vlek a budova
stoja a myslím si, že postupne začnú prosperovať a zamestnávať našich občanov. Tohto
roku (2012) neboli napr. ešte vytvorené vhodné
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podmienky ani v Krompachoch, na Plejsoch,
ani na Hnilčíku na Mráznici, a v SNV- RITENBERGU a u nás sa už lyžuje vďaka obetavej práci hlavného vlekára p. Štefana Štullera, Vendelína Opremčáka a ďalších zamestnancov.
Samozrejme za tým všetkým stojí dobrá práca
vedenia turistickej ubytovne, ale aj terajšieho
pána starostu Dušana Slivku, veľkého zanietenca niektorých druhov športu. Vďaka patrí

aj všetkým poslancom OZ, najmä Ondrejovi
Kleknerovi, ktorý orodoval za naše detičky
a nás dôchodcov a pán starosta pristal na to,
že budeme lyžovať celú sezónu za symbolickú
cenu 1€, za čo Vám v mojom mene veľmi pekne
ďakujem za všetkých nalepkovských lyžiarov,
ďakujeme pán starosta! Áno po rokoch odlúčenia som sa znovu vrátil na lyžiarsky svah
medzi Vás milí spoluobčania a ak mi umožní-
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te chcem Vám pomôcť pri zveľaďovaní našej
obce a lepšieho života všetkých občanov v nej.
Ak budeme spolupracovať a pomáhať pánu
starostovi a poslancom našej obce budeme sa
mať v konečnom dôsledku všetci lepšie. Vážení
spoluobčania som veľmi rád, že som sa mohol
s Vami podeliť o moje postrehy a dúfam, že si to
nevysvetlíte v zlom.
Mgr. František Klekner

Malé príbehy pre potešenie duše
Otázka
Istý slávny filozof sa deň čo deň trápil hľadaním zmyslu života. Riešeniu tejto záhady venoval najlepšie roky svojho života a štúdia. Radil
sa s najmúdrejšími ľuďmi, no na svoju otázku nenašiel uspokojujúcu
odpoveď.
Raz večer v záhrade pri svojom dome potlačil tieto myšlienky do
úzadia a vzal do náručia svoju päťročnú dcérku, ktorá sa veselo hrala.
„Srdiečko, povedz, prečo žiješ?“
Dievčatko mu s úsmevom odvetilo: „Lebo ťa ľúbim, tatinko.“
Mali by sme hlásať úžasnú zvesť:
Život patrí všetkým, je darovaný zdarma a ponúknutý s láskou. Je to
základný dar, je to láska, ktorá presahuje každého, ktorá presahuje život.
Spoveď vlka
Vlka raz premohli výčitky. Vošiel do malého kostolíka v horách a
povedal farárovi:

„Chcel by som sa vyspovedať.“
„Si si istý?“ spýtal sa dobrý kňaz.
„Pravdaže, uisťujem vás, že sa chcem vyspovedať.“
„Vojdi do spovednice.“
„Nedokážete si ani len predstaviť,“ spustil vlk, „koľko oviec som zahlušil. Úbohé zvieratká, pokojne spali a ja ... zožral som ich ...“ Vlk sa
rozvzlykal: „Napadol som aj jedného pastiera. Bolo to strašné. Som
ohavný a ničomný hriešnik ...“
Kňaz ho s porozumením počúval, ale všimol si, že vlk je nepokojný
a vrtí sa, akoby sa nemohol dočkať chvíle, kedy už bude preč.
Trochu namrzený povedal vlkovi: „Buď chvíľu pokojný, keď mi vyznávaš svoje hriechy!“
„Otče, nehnevajte sa, ale mohli by ste sa trochu poponáhľať?“
„Ale prečo?“
„Lebo počujem zvonce ovčieho stáda.“
Prevzaté z knihy: A kvety jednoducho kvitnú, 2008
Autor: Bruno Ferrero

Na pobavenie
... niečo z Murphyho zákonov :-)
-

Čo sa dá rozbiť, to sa rozbije, čo sa nedá rozbiť, to sa rozbije tiež.
Usmievaj sa! Zajtra bude horšie.. a pozajtra možno už ani nebude.
Človek sa nenaučí nadávať, kým sa nenaučí riadiť auto.
Je lepšie byť pekná ako múdra, pretože priemerný muž lepšie vidí,
ako myslí.
- Kým nepotrebuješ odbočiť vľavo, je cesta takmer prázdna.
- Hovorí žena mužovi: „Nebyť Teba, tak by sme boli ideálny pár!“

- Ak zlyhali všetky pokusy, treba si prečítať manuál.
- Ak sa vám neukáže obraz na monitore, použite prachovku. Ak ani
to nepomôže, zapnite aj počítač.
- Zákruta na ceste ešte neznamená koniec cesty, ibaže by ste to nezvládli.
- Úspešný muž je ten, ktorý zarába viac peňazí, ako je jeho manželka schopná minúť. Úspešná žena je tá, ktorá nájde takého muža.
Zdroj: internet

Recepty
Svieži jarný šalát pre štíhlu líniu
Je tu pre mnohé z nás najkrajšie obdobie roku - jar. Dni sú dlhšie, azda budú aj slnečnejšie a to sa odrazí aj na našej nálade. Zo skríň vyťahujeme jarné oblečenie, avšak pohľad do zrkadla nejednu z nás nemilo prekvapí. Po zime sa čo to na nás opäť „nalepilo“. Ak aj vy potrebujete
trošku zhodiť a dostať sa do formy, vyskúšajte skvelé, rýchle, zdravé a chutné jarné šaláty! Môžete nimi nahradiť obed alebo večeru.
13
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Fitness šalát
Suroviny:
1 hlávku malého ľadového šalátu
1 žltú a zelenú papriku
1 uhorku
1 paradajku

reďkovka
kukurica
olivový olej
1 lyžica jablčného octu
biele mleté korenie
soľ

Postup: Umytú zeleninu nakrájame a v mise pokvapkáme olejom, ktorý sme vymiešali s octom, soľou a korením. K šalátu môžeme pridať
strúhaný syr (10 dkg) alebo nakrájať mozzarellu.
Autor: Tomáš Bořuta
Foto a zdroj - internet: http://dobruchut.aktuality.sk/clanok/25203/svieze-jarne-salaty-pre-stihlu-liniu/

Obecný úrad oznamuje
Odpadové hospodárstvo v roku 2012
Zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad z domácností a podnikateľských prevádzok v obci Nálepkovo je zbieraný do 110-litrových KUKA-nádob, 1100-litrových kontajnerov (BOBR) a 4 ks veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci. Odvoz odpadu sa
uskutočňuje každý nepárny týždeň, čo predstavuje 26 výsypov.
Obec zabezpečuje separovanie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu do farebne označených kontajnerov alebo vriec s vývozom
podľa harmonogramu.
V roku 2012 bol v obci vyseparovaný a odvezený nasledovný odpad:

Názov odpadu
Papier a lepenka
Sklo
Batérie a akumulátory
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia nebezpečný odpad
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia ostatný odpad
Plasty
Biologicky rozložiteľný odpad
Kompozitné obaly
Objemný odpad
Opotrebované pneumatiky
Obaly z kovov
Kaly z ČOV
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia

Množstvo v t
4,108
15,930
0,024
0,250
0,118
8,447
38,600
3,018
2,78
0,157
2,801
16,240
0,003
0,150

Okrem vyseparovaných zložiek a nezisteného množstva železného šrotu sme z obce vyviezli 408,40 t zmesového komunálneho odpadu.
Vysypalo sa 10.674 kusov 110-litrových KUKA nádob, 151 kusov 1.100-litrových kontajnerov (BOBRY) z toho 90 kusov Domov Nálepkovo,
45 kusov Základná škola a 16 kusov TKŠ. Obecný traktor vyviezol 70 krát odpad na riadenú skládku Kúdelník II - 218,31 t odpadu a Avia sklápač
22,02 t.
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Odvozy odpadov mesačne z obce podľa prepravcu sú v nasledujúcej tabuľke:

Január 2012
Február 2012
Marec 2012
Apríl 2012
Máj 2012
Jún 2012
Júl 2012
August 2012
September 2012
Október 2012
November 2012
December 2012
SPOLU:

BrantnerNova
12,84 t
12,94 t
23,34 t
15,18 t
14,19 t
14,65 t
15,05 t
22,41 t
14,02 t
15,01 t
14,49 t
12,97 t
187,09 t

Obecný traktor + Avia
15,92 t
14,4 t
25,66 t
16,36 t
22,06 t
31,28 t
14,44 t
24,69 t
17,82 t
24,38 t
20,28 t
13,04 t
240,33 t

Vážení občania,
Obec Nálepkovo organizuje jarný zber nebezpečného a ostatného odpadu z domácností ako sú
veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, umývačky riadu, sporáky, rúry, varné dosky, mikrovlnky,
ohrievače, ventilátory, konvektory),
malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, hodiny, hodinky, váhy, ...)
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (počítače, notebooky, tlačiarne, kopírky, skenery, elektrické
písacie stroje, kalkulačky, modemy, telefóny, mobily)
spotrebná elektronika (rádiá, televízory, videá, videokamery, hudobné nástroje, reproduktory)
osvetľovacie zariadenia (žiarivky, výbojky)
elektrické a elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, brúsky, frézky, kladivá, skrutkovače, drviče, krájače, šijacie stroje, nožnice,
zváračky, spájkovačky, kosačky a iné),
hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely (súpravy autodráh, vláčiky, konzoly na videohry,
športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami),
zdravotnícke zariadenia (elekt. tlakomery, ...)
prístroje na monitorovanie a kontrolu (tepelné regulátory, termostaty, prístroje na meranie, váženie alebo
nastavovanie pre domácnosť),
olovené batérie
pneumatiky z osobných automobilov
oleje a tuky
olejové filtre
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
absorbenty
Uvedený odpad môžete priniesť na dvor v mieste bývalých Služieb obce Nálepkovo, na ulici Letná 376 do pondelka 25. marca 2013 do
13:00 hodiny.
Využite príležitosť a zbavte sa odpadu

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Obec Nálepkovo, zastúpená starostom obce Dušanom Slivkom, oznamuje občanom, že v budúcom vydaní Obecných novín č. 2/2013 bude uverejnený menný zoznam všetkých dlžníkov spolu s dlžnou čiastkou.
Preto vyzýva občanov, ktorí majú voči obci akékoľvek nedoplatky, aby si ich uhradili do 31. 3. 2013.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Samuel Kakur
Viktor Bandy
Mário Rusnák
Daniela Horváthová
Mária Kandráčová
Mário Šarišský
Ivan Kandráč
Klaudia Demeterová
Kevin Dunka
Vladimír Horváth

Marek Konya
Peter Horváth
Damián Kinský
Samuel Horváth
Nikola Horváthová
Sofia Rusnáková
Denis Mižigár
Miroslav Horváth
Anton Matík
Anton Mižigár
Nikolas Dunka

Manželstvo uzavreli:
Patrik Horváth a Žaneta Horváthová
Štefan Mižigár a Božena Horváthová

Životné jubileum oslávili:
Günter Küffer, 70 rokov
Ladislav Kellner, 70 rokov
Hilda Küfferová, 70 rokov
Zlata Kandráčová, 75 rokov
Johana Kellnerová, 75 rokov
Emília Kačírová, 75 rokov
Milan Bendžák, 80 rokov

Matilda Hamráková, 80 rokov
Mária Marta Nemcová, 80 rokov
Ľudmila Šiutová, 80 rokov
Mária Rennerová, 85 rokov
Gizela Lapšanská, 85 rokov
Ida Šomšáková, 85 rokov

Opustili nás:
Mária Olejárová, 1938
Štefan Vartovník, 1951
Albert Kellner, 1927
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