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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

SLOVO NA ÚVOD
„Malé činy, ktoré človek uskutoční, sú lepšie,
ako veľké, ktoré plánuje.“
(G. Marshall)
Milí Nálepkovčania,
prázdniny a čas dovoleniek je už dávno za
nami. Mnohí z nás pomaličky aj zabudli na
bezstarostné rána, keď naše ratolesti, prázdninujúce u starých rodičov, nemuseli skoro
ráno vstávať do školy. Nám tým odpadla jedna starosť a pribudla iným, ktorých zaiste aj
potešila.
Taktiež záhradkári vrcholia so svojim
zberom úrody a všetci sa pripravujeme pomaly, ale iste na peknú jeseň.
Leto bolo nielen časom dovoleniek a oddychu, ale aj plné akcií a udalostí, ktoré Vám
v novinách opäť pripomenieme a spolu si
zaspomíname aj na 1.ročník Furmanských
pretekov, ktoré mali doma, aj v širokom okolí
veľmi pozitívny ohlas.

Koniec augusta znamenal začiatok sezóny pre našich skvelých futbalistov.
V novinách nebudú chýbať tradičné rubriky, kde sa prezentujú a informujú jednotlivé organizácie obce, informácie zo zasadaní
Obecného zastupiteľstva, Listáreň...
Teší nás, že nás oslovujete a dávate podnety pre ďalšiu tvorbu.
Prajem Vám príjemné listovanie novinami
a ak Vás niečo pri ich čítaní zaujme a napadne, tak neváhajte a podeľte sa aj s ostatnými
už v najbližšom vydaní obecných novín.
Môžete písať na mail: obecnenoviny@nalepkovo.sk alebo nás osobne osloviť, tak ako
to robíte doteraz.
Bc. Daša Baniaková
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Uznesenia OZ zo dňa 21.8.2012 a 24.9.2012
Uznesenie č. 201/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo – dokončenie“ spoločnosťou DÚHA, a.
s., sídlo Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 316
90 360.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 202/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie Mandátnej zmluvy pre výkon
činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby „Kanalizácia a vodovod obce Nálepkovo
– dokončenie“ s mandatárom Imrichom Vasilom, sídlo Viničná 431, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 00329754.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 203/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
SR na kúpu polohovateľného lôžka s príslušenstvom v počte 2 ks.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 204/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia
uznesení a úloh z 11. rokovania OZ zo dňa
26.6.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 205/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadania KOVP pri
OZ v Nálepkove v dňoch 15.6.2012, 20.7.2012
a 17.8.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
2

Uznesenie č. 206/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadania KSaB pri
OZ v Nálepkove zo dňa 21.6.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 207/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadania KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove v dňoch 31.7.2012 a 27.8.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 208/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu zo zasadania KFaSOM
pri OZ v Nálepkove zo dňa 28.8.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 209/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje navýšenie príspevku v rozpočte obce pre
TJ Slovan Nálepkovo o 2000,-€.
Za hlasovali 8 poslanci (Baniaková neprítomná)
Uznesenie č. 210/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie správy o výsledkoch hospodárenia LON, s. r. o., DN, n. o. a ZŠsMŠ Nálepkovo za
1. polrok 2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 211/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) ruší bod 2. uznesenia OZ v Nálepkove
č. 178/2012-OZ zo dňa 26.6.2012
b) schvaľuje náhradu za užívanie poľovného
revíru za poľovné pozemky vo vlastníctve
obce Nálepkovo o výmere 3262 ha vo výške
2797,84 eur ročne.

Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržala (Pronská)
Uznesenie č. 212/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu likvidačnej komisie o
návrhoch na vysporiadanie majetku bývalej
rozpočtovej organizácie Obec Nálepkovo –
Obecné poľovnícke združenie.
Za hlasovali 8 poslanci (Baniaková neprítomná)
Uznesenie č. 213/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Alternatívu č. 1 – Prenájom poľovníckej
„chaty Hoľa“ Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo,
IČO: 42248051, a to podľa ustanovenia § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí za nájomné vo výške 1,- € ročne.
Opravy a údržby na predmetnej chate bude
vykonávať poľovnícke združenie na vlastné náklady. V zmluve bude definované, aby v prípade potreby ju mohla využívať obec pre vlastné
potreby a potreby občanov.
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržala (Pronská)
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Uznesenie č. 214/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Alternatívu č. 2 – prenájom poľovníckej
„chaty Surovec“ Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo,
IČO: 42248051, a to podľa ustanovenia § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí za nájomné vo výške 1,- € ročne.
Náklady na údržbu a opravy na predmetnej
chate bude vykonávať poľovnícke združenie
na vlastné náklady. V nájomnej zmluve dohodnúť podmienky užívania chaty obcou. V zmluve
bude definované, aby v prípade potreby ju
mohla využívať obec pre vlastné potreby a potreby občanov.
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržala (Pronská)

vo so sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo,
IČO: 42248051 za kúpnu cenu 50,- €,
d) zvieratá – pes OGAR a pes HUGO ponechať
bezodplatne Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo, IČO: 42248051.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 proti (Ivančová,
Pronská)

ľuje Zmluvu o vzájomnej spolupráci s Cirkevným centrom voľného času, Harichovce.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

Uznesenie č. 216/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 17 o určení spoločného
školského obvodu Základnej školy s materskou
školou Nálepkovo, ktorým sa spoločný školský
úrad rozširuje o katastrálne územie Hnilec.
Za hlasovali 8 poslanci (Majorová neprítomná)

Uznesenie č. 221/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠsMŠ Nálepkovo o
originálne kompetencie vo výške 811,- € z dôvodu odchodu do dôchodku zamestnanca.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

Uznesenie č. 215/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) predaj ostatného dlhodobého hmotného
majetku (váha, mraznička, bunka UNIMO,
agregát Yamaha, chladiaci box) Poľovníckemu združeniu Nálepkovo so sídlom Mlynská
630/14, Nálepkovo, IČO: 42248051 za kúpnu
cenu 100,- €,
b) predaj drobného dlhodobého majetku
(kachle v chate, skriňa na zbrane, stôl 90/90,
stôl 150/80, rohová lavica 100/40, 160/40,
lavica 150/40, stolička 8 ks, sporák FIKO
U-80, posteľ poschodová 3 ks, posteľ jednolôžková, kotlina 2 ks, kredenec, chladnička) Poľovníckemu združeniu Nálepkovo
so sídlom Mlynská 630/14, Nálepkovo, IČO:
42248051 za kúpnu cenu 200,- €,
c) predaj drobného majetku vedeného v OTE
(názov a počet popísaný v inventúrnom zázname k 30.6.2012, ktorý je prílohou tohto
návrhu) Poľovníckemu združeniu Nálepko-

Uznesenie č. 217/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zásady a odmeňovanie členov Zboru pre
občianske záležitosti na vykonávanie občianskych obradov a slávností, písanie pamätnej
knihy a obecnej kroniky na území obce Nálepkovo s úpravou v bode 2 d) čl. 5 – k príležitosti
jubileí – darček v hodnote 5,- €, kytica v hodnote 10,- €.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 218/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dušana Slivku ako predsedu ZPOZ a členov
ZPOZ menovite – Jana Pronská, Bc. Janka Ivančová, Mgr. Marta Augustiňáková, Anna Bobáková, Bc. Marcela Juhásová, Miriam Lámerová,
Ingrid Kolarčíková.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 219/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schva-

Uznesenie č. 220/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 9.9.2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

Uznesenie č. 222/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
a) v súlade s uznesením OZ č. 197/2012-OZ zo
dňa 26.6.2012 časť prebytku rozpočtových
prostriedkov použiť na opravu Mlynskej
ulice vo výške 7896,- € bez DPH, na opravu
Hlavnej ulice (pri bytovkách č. 743, 744, 755)
vo výške 7256,40 € bez DPH a na opravu
priestranstva pri Rímskokatolíckom kostole
vo výške 7599,90 € bez DPH,
b) výhradu firmy STRABAG, s. r. o., že v prípade
potreby väčšieho počtu nájazdov strojov
na stavbu úpravu ceny, ako aj úpravu ceny
v prípade zmeny vstupov o 5 %.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 223/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Zmluvu o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 100749311ZoP a príloha
č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny
č. 5100260557S/2012.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

ČISTOTA A PORIADOK
Vážení občania,
žijeme v obci, ktorá je skutočne krásna.
Učupenú v údolí ju obklopujú husté lesy,
rozsiahle lúky a množstvo inej zelene, ktoré
svojím čarom upútajú každého návštevníka v
každom ročnom období.
Ale položme si ruku na srdce. Aj naše ulice
sú také pekné? Nie sme niekedy pohodlní, zahodiť papier do koša? Vypletá burina či pokosená tráva nekončia niekedy na uliciach tak,
ako ten zahodený papier? Nekončí v miestnom potoku plastový odpad, či dokonca nebezpečný odpad? Nie je náš vzťah k prostrediu, v ktorom žijeme prinajmenšom vlažný?
Prejdime sa občania, prosím, našou obcou. Otvorme si oči, obzrime sa okolo seba.

Skúsme radšej zodvihnúť zo zeme papier, než
ho tam odhodiť. Skúsme si vážiť krásy okolo
seba, ochraňovať ich, starať sa o naše kultúrne aj prírodné bohatstvo. Buďme hrdí na svoju obec a s hrdosťou ju krásnu, udržiavanú v
poriadku a čistote ukazujme návštevníkom.
Žiť v čistote a poriadku neznamená vyhýbať sa neporiadku a nečistote. Prijmime
si prosím spoločnú filozofiu, filozofiu života
v poriadku a čistote. Začnime jednoducho.
Každý od seba. Zmeňme svoje postoje a hodnoty k sebe aj svojmu okoliu, zmeňme to „zlé“
v našich hlavách, ktoré nás núti byť ľahostajnými. Neriešme len to, čo je za dverami nášho
bytu. Pretvorme to, čo je okolo nás, urobte
naše okolie krajším, buďme príkladom a po-

Nájde sa vinník?
vzbudzujme k zmene tých, ktorí neprestanú
do svojho hniezda špiniť.
A ja verím, že ak sa každý občan nad
týmto článkom zamyslí a prijme do svojho
vnútra aspoň časť mojich slov, za krátky čas
si budeme môcť povedať, aký kus práce sme
spoločne urobili.
Dušan Slivka, starosta obce
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Zo života Základnej školy
s materskou školou
V dňoch 14.5. – 18.5.2012 sme sa zúčastnili Školy v prírode v Bojniciach v rekreačnej
oblasti v chate Bajč. Chata bola vsadená
v krásnom prostredí okolia Bojníc. Lokalitu
sme vybrali kvôli možnostiam turistiky do prírody, návšteve pamiatok, múzeí a ZOO. Aj keď
to vyzeralo, že nám počasie nebude priať, nakoniec sa umúdrilo a umožnilo nám uskutočniť všetky plánované aktivity.
V pondelok ráno 7.00 na žel. stanici
v SNV rodičia odovzdali deti p. učiteľkám /M.
Krajňákovej, E. Lapšanskej/, ktoré spolu s 20
deťmi a pani zdravotníčkou Š. Dragúňovou
cestovali vlakom a autobusom do Bojníc. Potom nasledovalo ubytovanie a prieskumný
výlet do okolia chaty Bajč. Večer si deti zahrali futbal a stolný tenis, ktorý si veľmi obľúbili.
Každý deň dopoludnia sme mali vyučovanie
podľa plánu.
V utorok sme sa popoludní vybrali na prehliadku Bojnického zámku. Deťom sa prehliadka

veľmi páčila. Večer sme pre nich pripravili hry
a aktivity, za ktoré boli odmenené. Deň sme
ukončili minidiskotékou.
Deti dychtivo čítali informácie o zvieratách
a sledovali správanie cudzokrajných zvierat.
Najviac sa deťom páčil malý orangutan Kiran,
ktorý v piatok, keď sme odchádzali mal 3 roky
a slony Maja a Guľa. Večer sme svoje zážitky nakreslili a najkrajšie práce odmenili.
Vo štvrtok po obede sme sa vybrali do okresného mesta Prievidze za nákupmi-darčekmi
pre rodičov, súrodencov, kamarátov-kamarátky. Večer sme si urobili súťaž: najsmiešnejšie
oblečenie. Tam bolo plno nápadov-všetko sme
si urobili svojpomocne a bez pomoci rodičov.
Večer sme mali rozlúčkovú diskotéku.
V piatok ráno, aj keď sa nám nechcelo, tak
sme sa balili domov. Rozlúčili sme sa veľmi
dobrou vedúcou chaty a kuchárom, ktorý nám
veľmi, veľmi chutne a dobre varil. Rozlúčili sme
sa s chatou a hurá domov plní nových zážitkov.

Za odvahu, statočnosť a rôzne aktivity sme
dostali od pani učiteliek krásne diplomy s Bojnickým zámkom, mnoho sladkostí a cien za
naše aktivity.
Za našu krásnu školu v prírode v Bojniciach
chceme poďakovať p. riaditeľke, p. zástupkyni
Majorovej a pani učiteľkám M.Krajňákovej a E.
Lapšanskej, že nám zorganizovali ŠvP.

Súťažili sme - Botaniáda
Ako chutí, vonia, či aká príjemná a pestrá
je príroda sa pokúšali zistiť účastníci projektu
Botaniáda. Na základe výsledkov školského
on-line kola bol Radovan Fridmanský z V.A
pozvaný na regionálne kolo do Košíc.

Tu, priamo v priestoroch Botanickej záhrady, si mohol svoje vedomosti získané
počas vyučovacích hodín overiť v praxi, pri
riešení netradičných úloh.
Zo súťaže si odniesol krásne zážitky, nové

vedomosti i zaujímavé darčeky.
Pre školu sme získali 50% - tnú zľavu na
vstupnom do Botanickej záhrady Košice. Zľava platí do konca kalendárneho roka 2012.
Mgr. Antónia Schewczuková

Hry olympijských nádejí
Hod plnou loptou :

1. miesto Karina Truhanová 1.ročník
3. miesto Tamara Geletková 2. ročník
Skok do diaľky z miesta:

Beh na 50 metrov:

2. miesto Karina Truhanová 1.ročník
3. miesto Lucia Rusnáková 3. ročník

3. miesto Jozef Šarišský 3.ročník
3. miesto Dávid Smorada 2. ročník
3. miesto Boris Rusnák 3. ročník

ZŠ s MŠ Nálepkovo sa umiestnilo na 4. mieste v ŠTAFETE.

Otvorenie nového školského roka 2012/2013
Po dvojmesačných prázdninách sa opäť
otvorila školská brána, začína sa školský rok
2012-2013.
V tomto školskom roku bude cez túto bránu kráčať denne 619 žiakov z toho 72 škôlkarov.
Po prvý krát do školských lavíc zasadne 18
prvákov a 50 žiakov nultého ročníka.
Milé deti od dnešného dňa už ste veľkí
žiaci, vítam Vás v škole a prajem, aby ste tu
4

strávili veľa príjemných chvíľ, aby ste objavili tetu múdrosť, ktorá sa tu niekde v škole schováva, na to však musíte zdolať horu
písmen a množstvo číslic. Aby ste kráčali
s tetou radosťou, musia Vám pomôcť dospeláci, doma rodičia a v škole učitelia, asistenti
učiteľov, pani vychovávateľka, tety kuchárky
a tety upratovačky.
Vítam dnes v škole aj žiakov piateho ročníka, ktorí absolvovali primárne vzdelávanie

na Závadke, prajem Vám, aby ste sa cítili
v škole príjemne.
Pre deviatakov je tento školský rok veľmi
dôležitý, čaká na nich monitor a majú posledný rok, aby nám všetkým dokázali, že
už vyrástli a zmúdreli, že už si s múdrosťou
tykajú. Držím prsty a prajem veľa úspechov.
Okrem učenia nás čaká mnoho aktivít
napríklad noc v škole, lyžiarsky výcvik, škola v prírode. Na škole začne pracovať žiacky
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parlament. Pozor, pozor vyhlasujem súťaž
pre triedy. Trieda, ktorá vymešká najmenej
hodín počas celého školského roka vyhráva
300 eur na školský výlet.

Moje veľké privítanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom. Neznámy autor
povedal, že ak dáš človeku rybu, tak ho nasýtiš na jeden deň, no ak ho naučíš loviť ryby,
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tak ho nasýtiš na celý život. Tak prajem nám
všetkým, aby na konci školského roka cez
školskú bránu vychádzalo 619 rybárov.
Mgr. Bibiána Krajníková

Zo života Domova Nálepkovo, n. o.
Domovácke leto 2012

obr. a

obr. a 1

obr. a 2

obr. a 3
Kto by sa netešil na teplé letné dni? Veruže každý. Tohtoročné domovácke leto sa
začalo výnimočne. 30. júna sme do Domova
Nálepkovo, n.o. pozvali všetkých rodinných
príslušníkov našich klientov na „Deň otvorených dverí“. V tento deň sa otvorili nielen
dvere nášho domova, ale aj srdcia našich babičiek a deduškov, ktorým sa týmto stretnutím vyplnila ich najväčšia túžba. Pri zvítaní so
svojimi blízkymi sa v nejedných klientových
očiach zaligotali slzičky šťastia a spokojnosti. Keďže počasie nám v tento deň prialo,
stretnutie našej veľkej rodiny sa tak mohlo
uskutočniť v záhrade zariadenia. O zábavu
sa postaralo spevácke zoskúpenie „Tri parádnice zo Spiša“ i harmonikárka p. Sivačková
so svojim kultúrnym programom. K dobrej
nálade prispeli i súťaže, pri ktorých si rodiny
mali možnosť zmerať svoje sily. Potom sme
si spoločne vychutnali kotlíkový guláš, ktorý
od rána v záhrade pripravovali naše kuchárky a ktorý si všetci pochvaľovali. Zavŕšením
dňa bola svätá omša v našej kaplnke, ktorú
celebroval pán farár z Nálepkova. Odmenou
za zorganizovanie tejto akcie boli spokojné
tváre našich klientov i slová vďaky zo strany
pozvaných (obr. a, a1, a 2, a 3, a 4).
Druhý júlový týždeň sme sa rozhodli uro-

obr. a 4
biť niečo pre svoje zdravie. Vybrali sme sa do
krásnej, malebnej dedinky Henclová nazbierať si liečivé rastlinky. Tie sme si následne vysušili a uskladnili na zimné obdobie. Už teraz
sa tešíme na posedenie pri našom teplúčkom
krbe, kde si vychutnáme voňavý bylinkový
čaj (obr. b, b1).

V júli sme navštívili aj kostol Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Pri prehliadke pápežských darov Jána Pavla II. nás sprevádzal
pán farár. Po prehliadke pápežských darov
nasledovala korunka Božieho milosrdenstva
spojená so svätou omšou. Domov sme sa vracali naplnení silou a pokojom Ducha Svätého
(obr. c).
Mesiac júl sme zakončili prvým ročníkom
„Furmanských pretekov“. Naši klienti sa pokochali krásne vyzdobenými a vyčesanými
koňmi a pripomenuli si neľahkú prácu furmanov. Za excelentne zorganizované podujatie

obr. b

obr. b 1

obr. c

obr. d
5
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obr. e
chceme poďakovať obci Nálepkovo a už teraz
sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže (obr. d).
V auguste sa nám zažiadalo troška jarmočnej nálady a preto sme zavítali na 21.
ročník Gelnického jarmoku. Z bohatej ponuky sme si vybrali program pod názvom „Zahrajte mi hudáci“ – prehliadku folklórnych
skupín z Hnileckej doliny a okolia. Predstavili

sa tu folklórne skupiny Kľuknavčanka, Čačina,
Cigánsky baróni, Červená ruža a mnohé iné,
ktoré vytvorili tu správnu jarmočnú atmosféru.
Koncom augusta boli v obci Nálepkovo
organizované preteky na kolieskových korčuliach. Keďže my domováci sme kolieskové korčule už dávnejšie „zavesili na klinec“
a účasti na tejto súťaži sme sa nechceli vzdať,
tak sme sa na štartovaciu čiaru zoradili s invalidnými vozíkmi, na ktorých sedeli naši kamaráti. Nebolo dôležité, kto dotlačí vozík do
cieľa ako prvý, ale fakt, že i v takom staršom
veku sme nestratili športového ducha. Za
našu snahu a bojovnosť sme boli odmenení
diplomami a sladkou odmenou (obr. e).
Letná sezóna 2012 bola zavŕšená „guláš
party“ na Treťom Hámri. Šéfkuchárom kotlíkového gulášu bol náš pán riaditeľ Mgr. Mi-

Činnosť prác VPP
Informujeme týmto o aktivitách a uskutočnených prácach:
1. výkop vodovodnej prípojky na Školskej
ulici v dĺžke 140 m a hĺbke 1,30 m
2. odvodňovacie práce bytovky oproti benzinolu
3. prípravné práce pred asfaltovaním ciest
4. zveľaďovanie starých hrobových miest na
cintoríne a oprava fasády domu smútku
5. výpomoc na našom farskom úrade
6. asistencia pri príprave furmanského dňa
Ako koordinátor aktivačnej činnosti, budem rád všetkým podnetom a pripomienkam na zlepšenie a skrášlenie života v našej
obci.
František Antl
koordinátor aktivačnej činnosti

Terénna sociálna práca
Neustále sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sa
nachádzajú v sociálnej a hmotnej núdzi a nie
sú schopní riešiť svoje problémy bez pomoci
inej zainteresovanej osoby alebo inštitúcie.
Naša sociálna práca nie je zameraná len na
pomoc obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít, ale sme tu pre Vás všetkých,
obyvateľov našej obce.
V súčasnej dobe sa terénna sociálna
práca vykonáva na základe projektu financovaného z Fondu sociálneho rozvoja pod
6

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

obr. f
chal Bartoš a my všetci sme mu pomáhali.
V tento deň sme nielen varili, ale aj spievali,
tancovali, hrali na harmonike i zbierali černice. Domov sme sa vrátili unavení, ale naplnení zážitkami, na ktoré budeme ešte dlho
spomínať (obr.f).
Silvia Kiššáková
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
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rómske komunity, v rámci výzvy OP ZaSI –
FSR – 2010/2.1/02.
Našou pracovnou náplňou je pomoc pri
vypisovaní tlačív a žiadostí rôzneho druhu
podľa potrieb klientov, periodické šetrenia
v rodinách a zisťovanie osobnej, rodinnej a
sociálnej anamnézy na základe podnetu zo
strany: ÚPSVaR (oddelenia sociálno – právnej ochrany a kurately), detských domovov,
okresných súdov a následné spisovanie správ
z týchto šetrení. Pomáhame s vysvetľovaním
rozhodnutí, uznesení, výziev, predvolaní,
návrhov, upovedomení z rôznych inštitúcií.
Na výzvu pediatričky navštevujeme rodiny

ohľadom upovedomenia rodičov na povinné očkovanie ich detí. Poskytujeme konzultácie k aktivačným prácam, uskutočňujeme
pracovné cesty za účelom doprovodu klientov na inštitúcie (ÚPSVaR, nemocnice, zdravotné ambulancie, detské domovy, domovy
dôchodcov a súdy). Náplňou našej práce je
aj výkon dozoru pri vyplácaní prídavkov na
deti, ktorých je obec osobitným príjemcom z
dôvodu záškoláctva maloletých detí.
Spolupracujeme so Strednou odbornou
školou Prakovce, ktorá v zimných mesiacoch plánuje v našom komunitnom centre
rozbehnúť činnosť zameranú na informovanosť rodičov o štúdiu a školských aktivitách
ich detí.
V mesiaci máj sa uskutočnilo výberové
konanie na uvoľnenú pracovnú pozíciu terénneho sociálneho pracovníka. V súčasnej
dobe pracujeme v tomto zložení:
- terénni sociálni pracovníci: Mgr. Viera
Vozárová, Mgr. Mária Nováčeková
- asistenti terénnych sociálnych pracovníkov: Bc. Andrea Smoradová, Katarína Pacáková.
Neváhajte nás osloviť priamo v teréne
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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
- e – mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk
- internetová stránka: www.nalepkovo.sk

Kolektív Komunitného centra Nálepkovo
www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk.

Zo života Turistickej ubytovne
Mnohí vedia, že leto sme mali v indiánskom duchu, podarilo sa nám zorganizovať
letný indiánsky tábor. Bol to nultý ročník, a
dopadol nad očakávania. Aj keď detí nebolo
na naplnenie celkovej kapacity ubytovne, ale
spravili sme si dobrú základňu pre ďalšie ročníky táborov. Deti zažili 5 dní plných neopakovateľných zážitkov a nových priateľstiev.
Mali sme deti z blízka, ale aj ďaleka, možno
niekto neuverí, ale boli tu deti aj z Mexika.
Keď deti odchádzali, tak sa im tisli slzy do očí,
že to tak skoro ubehlo, a to bolo najkrajšie
poďakovanie, ktoré sme mohli dostať. Nebola to len práca jednotlivca, ale skupiny, preto
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek priložili ruku k dielu, aby deti mali nezabudnuteľné zážitky na tento tábor. V prvom
rade sa chcem poďakovať Františkovi Antlo-

vi, ktorý nám pomohol s dotváraním ducha
indiánskeho tábora, ďakujem aj zamestnancom turistickej ubytovne, ktorí za 5 dní dali zo
seba všetko to najlepšie čo mohli, ďakujem aj
sponzorom, ktorí dopriali deťom tričká, ktoré
im budú pripomínať tento tábor. Nemalou
mierou prispel aj p. Ladislav Piga a p. Cyril
Šmelko, ktorí dopriali deťom stretnutie sa, a
povozenie na konskom záprahu. Veríme, že
na ďalšie leto bude viac takýchto turnusov
a tým prispejeme k naplneniu kapacity cez
letné obdobie. Chceme nielen organizovať
takéto tábory, ale aj ponúknuť naše priestory
pre tých, ktorí ich organizujú. V predošlých
dňoch sme rozposielali ponuky rôznym organizáciám, ktoré organizujú takéto podujatia,
aby po zhodnotení tohtoročných aktivít vedeli, že na rok 2013 môžu svoje aktivity pre-

sunúť aj k nám. K tomuto nám určite prispeje
aj video, ktoré sme spravili, ak si ho chcete
pozrieť tak neváhajte a nájdite si ho na tejto
adrese www.facebook.com/nalepkovo, verte
tomu, že stojí za to si ho pozrieť :-)
Mgr. Božena Hajdučková

OBECNÉ AKCIE
Furmanské preteky
Na základe podnetu občanov sa rozhodla
komisia kultúry a športu so svojím predsedom

Mariánom Čarnickým zorganizovať v Nálepkove furmanské preteky. Ich príprava trvala

približne jeden rok. Niekedy to bolo veľmi
ťažké, priam odrádzajúce! Príprava začala za7
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registrovaním Nálepkova do Asociácie furmanov Slovenska (AFUS). V tejto našej snahe má
veľkú zásluhu pán Grega, ktorý nám pomáhal a
bol našou pravou rukou pri plnení podmienok
Afusu. Veľkou ťažkosťou pri organizovaní boli
financie. Najväčším pomocníkom bola obec
a pán starosta Dušan Slivka. Veľká vďaka patrí
sponzorom. V prvom rade chceme vyzdvihnúť
pomoc Agrofarmy Nálepkovo s jej riaditeľom
pánom Pigom, taktiež firmu KADUJa pána Vdoviaka, ďalej Poľovnícke združenie Nálepkovo.
Nemalú zásluhu na organizácii majú aj Lesy
obce Nálepkovo, ďalej pracovníci obecného
úradu na čele s pánom Antlom. Veľká vďaka
patri aj riaditeľovi Domova Nálepkovo Mgr.
Michalovi Bartošovi. Touto cestou ďakujeme i
všetkým ostatným sponzorom. Rovnako všetci organizátori odviedli kus dobrej a poriadnej
práce, či pri príprave trate, či pri plnení ostatných úloh. Poďakovanie patrí i bratom Števovi
a Jozefovi Czolderovím, Petrovi a Vladovi Girmonovím, Mime Smoradovej a Jozefovi Turčaníkovi. Bez bratov Čarnických by sa žiadne
furmanské preteky v Nálepkove neuskutočnili.
Nadišiel deň D. 28.júla 2012 sa v Nálepkove
uskutočnili historicky prvé Furmanské preteky,
na ktorých súťažili furmani z viacerých kútov
8

Slovenska (Kojšov, Kamienka, Vikartovce, Poruba nad Vihorlatom, Lendak, Jakubany, Podolínec, Švedlár, Pavlovce a Hnilčík) v troch disciplínach – furmanský kros, práca s drevom na
presnosť a silová disciplína s pripínaním kladov.
Celkovým víťazom pretekov sa stal Peter Chobor, druhé miesto obsadil Jaroslav Petrenka,

tretí skončil Ján Pehanič (viac na http://www.
afus.olim.sk/kalendar.php?ako=vysled&rok=2012&id=176). Svojou návštevou spestril
preteky i poslanec NR SR Viliam Novotný. Ďakujeme i všetkým návštevníkom tohto podujatia.
Komisia kultúry, mládeže a športu
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Cyklistické preteky

Cyklistika má v súčasnosti veľa priaznivcov. Nálepkovo nie je výnimkou. Obľúbenosť tohto športu sa prejavila aj účasťou na cyklistických pretekoch. Komisia kultúry, mládeže a športu pripravila a na
Školskej ulici dňa 26.5.2012 zorganizovala súťaž, v ktorej nechýbala

športová rivalita, pekné počasie a samozrejme ani medaily, ktorých
majiteľmi sa stali víťazi na I. – III. mieste.
Komisia kultúry, mládeže a športu

Korčuliarské preteky

Komisia kultúry, mládeže a športu zorganizovala dňa 24.8.2012 so
začiatkom o 14.00 hodine na Letnej ulici krásnu akciu: „Korčuliarske
preteky“.
Týmto pretekom sa potešili nielen deti a mládež, ale aj seniori. Za

aktívnu účasť, skvelú náladu treba poďakovať aj seniorom z Domova
Nálepkovo, ale aj ostatným súťažiacim a divákom a v neposlednom
rade aj organizátorom KKMaŠ.
Komisia kultúry, mládeže a športu

HĽADÁME ZAUJÍMAVÝCH ĽUDÍ
… u nás doma, ale aj v okolí
V dnešnom vydaní Vám chcem predstaviť ďalšie šikovné a „zlaté“ ruky, našej Nálepkovčanky, 92 ročnej Edity Nagyovej.

Už od malička, skoro ako trojročná bola
zasväcovaná a začala sa sama zaujímať o
tento druh ručných prác. Vzorom jej prirod-

zene bola jej mama, ktorá tiež oplývala touto
zručnosťou. V ich rodine nebolo zvláštnosťou, keď sa takýmto ručným prácam veno9
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dvojstĺpik... až začala vytvárať rôzne obrusy,
dečky, prestieradlá, ktoré samozrejme nechýbajú u nikoho z jej blízkych.
V jej zbierke sú obrusy a obrúsky rôznych
tvarov, okrúhle, oválne, štvorcové, ale aj netradičné. Všetko sedí na jediné očko podľa
vzorov a predlôh. K celkovému výsledku je
potrebné obrúsok aj poriadne naškrobiť a
natiahnuť. Aj to chce zručnosť a vytrvalosť s
pevnými rukami.
Prinášam Vám pár kúskov z jej nespočetne nádhernej zbierky (obrázky dole).
Ak by s pribúdajúcimi rôčkami nepribúdali aj problémy so zrakom, ktorý je tak veľmi namáhaný pri háčkovaní, asi by určite
voľný čas venovala naďalej svojmu koníčku.
Verím, že ste si s obdivom prezreli pár
kúskov, a ak aj medzi Vami sa nájde tak zručná a šikovná, dajte nám o sebe, alebo Vašej
susedke vedieť.
Táto milá, usmievavá a obetavá žienka sa donedávna ešte venovala svojmu celoživotnému koníčku – háčkovaniu.
vali aj chlapi. Keďže sa venovala háčkovaniu
už ako dieťa, jej práce majú hodnotu profe-

Pani Nagyovej želáme do ďalších rokov
plné zdravie.

sionála. Nebolo ľahké začať, ale postupne
kombinovala dlhé stĺpiky s krátkymi, k tomu

Tento obrus je jej posledným dielom.
10

Daša Baniaková
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ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Ťažké podmienky hospodárskeho života spôsobili, že kultúrny a spoločenský život
v obci v 19. storočí stagnoval. Kultúru robili
predovšetkým žiaci oboch škôl. Dr. Kreichel
založil v 60. rokoch spevokol, tento vystupoval
aj v iných mestách. Tiež v roku 1884 sa spomína čitateľský krúžok. Rušnejší a organizovaný
spoločenský a kultúrny život sa začal asi len
20 rokov pred prvou svetovou vojnou. Prvým
modernejším spolkom bol Spoločenský spolok vondrišelských statkárov a remeselníkov.

Bol to pánsky spolok, do ktorého sa nikdy
neprijímali ženy. Jeho iniciátormi boli Karol
Gura - prvý podpredseda, Ľudovít Károlyi, Viliam Küffer a iní. Stanovy spolku boli prijaté 1.
mája 1894 a schválené boli ministerstvom až v
júni 1894. Mali organizovať prednášky, zriadiť
knižnicu, malo sa v ňom diskutovať o hospodárskych otázkach, umožňoval čítanie odborných časopisov, ale mal aj propagovať maďarské národné cítenie pestovaním spevov,
spoločenských stretnutí. Za úlohu si vzal zalo-

ženie spotrebiteľného a úverového družstva,
pohrebného a stavebného spolku založeného
v roku 1897. Nazýval sa Vondrišelský katolícky
pohrebný spolok sv. Štefana. Jeho úloha bola
podpora pozostalých a sirôt. Jeho predsedom
a iniciátorom bol katolícky farár Juraj Boharčík. Rokovacím jazykom bola nemčina, ale
mohlo sa hovoriť aj po slovensky. V 1905 bol
založený Vondrišelský spevokol, zaujímavé je,
že jeho stanovy boli schválené až v roku 1913.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo

pravné turnaje v Helcmanovciach (3.miesto),
v Mníšku nad Hnilcom (3.miesto) a v Kapušanoch (2.miesto).
Dorastenci otvorili sezónu s trochou smoly
v Levoči, kde prehrali 3:1, muži sezónu začali
na domácom poli, ktoré im dodalo istotu a doviedlo k výhre 5:0 nad Olcnavou.

Doposiaľ mužstvo A tímu drží prvenstvo.
Verme, že im to vydrží do konca sezóny.
Držme im päste!!!

boli vyhnaní z miesta, kde pred stáročiami ich
predkovia boli pozvaní do tejto vtedy Tatarmi a
Turkami spustošenej zeme a okradnutí o všetko,
čo za tieto roky vybudovali a nadobudli. Spolu s
tlmočníkom z Prešove sme navštívili Nálepkovo,
nakrúcali a fotili. Chcel vidieť rodný dom otca.
Navštíviť miestny cintorín. Pokloniť sa hrobu
svojej starej matky (starý otec zomrel vo vysťahovaleckom tábore v Novoveskej Hute a tam
bol skôr nepochovaný ako pochovaný). Z Nemecka sa hlásil aj môj bývalý spolužiak Adalbert
Schneider. Jeho otec mal obchod s rozličným
tovarom naproti domu dôchodcov v Nálepkove. Teraz bývajúci v Neuendettelsau. V liste mi
písal, že o svojom živote napísal knihu pod názvom „Cesta domov“. Robil riaditeľa gymnázia
a po nežnej revolúcii uzavrel družobnú zmluvu
s gymnáziom v Kežmarku a až do odchodu do
dôchodku úzko vzájomne spolupracovali. Každý
rok organizovali výmenné pobyty žiakov. Často
chodili do Kežmarku a Kežmarčania do NSR, Neuendettelsau.
Vďaka mojej výstave som sa spoznal aj s Ing.
arch. Adrianou Priatkovou, PhD., ktorá už desať
rokov skúma „Vplyv architektonického diela Ľudovíta Oelschlägera na vývoj medzivojnovej architektúry v Košiciach“, východnom Slovensku,

Ukrajine a Maďarsku. Otázka na moju osobu
znela, či som v príbuzenskom vzťahu s architektom? Jeho otec a môj starý otec boli bratia a
spolu vyrástli v rodičovskom dome v Nálepkove.
Od tej doby sme v kontakte a vymieňame si informácie.
Architekt L. Oelschläger bol mimoriadne
plodný architekt a so svojským rukopisom patril k najzaujímavejším a realizáciami najpočetnejšie zastúpeným osobnostiam košickej
architektonickej scény medzivojnového obdobia. Spomeniem niektoré stavby – Obchodná
priemyselná komora Košice (dnes je tam VÚB),
Hasičská kasáreň Košice, Kino Forum Košice, Ortodoxná synagóga a židovská škola v Košiciach,
Miestne letné kúpalisko v Košiciach, Oelschlägerova vila, Rázusova 13, Košice, Komplex budov
robotníckej zotavovne na Bankove v Košiciach
a ďalšie.
Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry v Košiciach hlavne veľkou zásluhou
Ing. Arch. Priatkovej organizuje výstavu jeho
diel, ktorá bude otvorená 6.12.2012 a potrvá až
do 22.1.2013 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, Hlavná ulica č. 27.
Na záver chcem len povedať, že nikdy by som
nepredpokladal, že moja výstava ma tak oboha-

ŠPORT
Pre futbalistov leto, t.j. mesiace júl a august,
znamenal oddych od zápasov, ale tím žiakov,
dorastencov a mužov poctivo a pravidelne
trénovali, aby sezónu začali v dobrej kondícií a
aby obhájili výsledky z minulej sezóny, prípadne dosiahli aj svoje zlepšenie.
Počas letných mesiacov absolvovali prí-

ŠPORTU ZDAR A FUTBALU ZVLÁŠŤ!!!
Daša Baniaková

Listáreň
Milí čitatelia, rodáci,
nedá mi, aby som sa s Vami nepodelil o veľmi príjemnú skutočnosť, ktorá vznikla ako ohlas
na moju výstavu. O tej výstave som už hovoril
minule, takže sa k tomu nechcem vracať. Tá výstava nie je podstatná. Dôležité sú reakcie, ktoré
po nej nastali. Musím povedať, že tie reakcie boli
hlavne vďaka mesačníku KNS Karpatenblatt,
kde bol o výstave pekný článok. Čitatelia žiadali
redakciu o kontakt na moju osobu a potom to
začalo. Telefonáty, dopisy, rozhovory, najviac
z Nemecka – Rostock, Hanover, Heidelberg,
Frankfurt, Núrenberg, ale aj z USA, štátu Texas,
Georgetown. Odvolali sa na článok v Karpatenblatte. Boli to bývalí obyvatelia nemeckej
národnosti zo Spiša, ktorých osud (Benešove
dekréty po II. svetovej vojne) vyhnal do celého
sveta. Väčšina mojej generácie a starší. Mali veľa
a zaujímavé otázky o súčasnej situácii u nás.
V ich rečiach som vycítil túžbu po domove. Za
viac ako 60 rokov si nevedeli zvyknúť na novú
nanútenú domovinu. Karol Tilisch s manželkou
z USA – Texasu ma osobne aj navštívil. Jeho rodičia sa narodili v Nálepkove. Chcel vidieť miesta, kde sú jeho korene. Priznal sa, že jeho rodičia
nikdy o minulosti a svojej bývalej domovine a rodisku nerozprávali. V podstate ani nemali prečo,
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tí a posunie ďalej. Napríklad, že po 70-tich rokoch
budem počuť hlas svojho spolužiaka spomínať
huncútstva z detstva v Nálepkove, viesť hodinové telefonáty s rodinnými príslušníkmi a starými
zabudnutými priateľmi, ktorí majú veľkú túžbu
vidieť svoje rodisko, no ich zdravotné problémy
súvisiace s vysokým vekom to už nedovolia.

Na záver môjho príspevku z Júdackej knihy
TALMUT, s čím sa aj ja ako vyše 80-ročný človek
plne stotožňujem:
Dávaj si pozor na svoje myšlienky, lebo sa
stávajú tvojimi slovami.
Dávaj si pozor na svoje slová, lebo sa stávajú

tvojimi činmi.
Dávaj si pozor na svoje činy, lebo sa stávajú
tvojimi zvykmi,
Dávaj si pozor na svoje zvyky, lebo sa stávajú
tvojim osudom!
Zoltán Oelschläger, Dipl. tech.

Policajné okienko
Nápad trestnej činnosti a priestupkov
za mesiace júl, august a september 2012
v obci Nálepkovo v rámci pôsobenia
Obvodného oddelenia PZ SR v Nálepkove
Za uvedené obdobie bolo spáchaných:
8 trestných činov, z toho
1 x krádež drevnej hmoty
3 x ublíženie na zdraví
2 x krádež vlámaním do chát
1 x porušovanie domovej slobody
1 x výtržníctvo
60 priestupkov
- 43 prípadov – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
- 11 prípadov- priestupky proti majetku,

drobné krádeže
- 6 prípadov ostatné
– proti verejnému
poriadku
na úseku cestnej
premávky
V 1 prípade priestupku proti majetku doposiaľ nebol zistený páchateľ.
K uvedenej štatistike by som uviedol, že
prevažná väčšina trestnej činnosti bola spáchaná páchateľmi z Rómskej menšiny a to
nielen voči majoritnému obyvateľstvu, ale
čo sa týka priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu, tak hlavne medzi sebou
a to tým spôsobom, že čoraz častejšie dochádza medzi nimi k verbálnym a fyzickým
roztržkám. Na margo tohto by som uviedol
jeden príklad, kedy v mesiaci júl 2012 počas

vyplácania sociálnych dávok bol v rómskej
osade v Nálepkove potrebné nasadiť väčšie množstvo policajných síl a prostriedkov
potrebných na udržanie verejného poriadku, kde sa zúčastnilo 8 policajných hliadok.
Touto cestou by sme taktiež chceli upozorniť občanov, aby si zabezpečili chránenie
svojho majetku a týmto neuľahčovali páchateľom vykonávať protiprávnu činnosť.
Taktiež prosíme občanov o pomoc pri zisťovaní páchateľov priestupkov ako aj trestných činov, kde prípadné poznatky môžu
osobne odovzdať na tunajšom Obvodnom
oddelení PZ v Nálepkove, alebo telefonicky
na č.t.: 053/4494233.
Tieto informácie poskytol
referent špecialista
Obvodného oddelenia PZ Nálepkovo
npor. Ľuboš Nemec

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Vážení občania,
obec Nálepkovo organizuje jesenný 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, televízo12

ry, videá, videokamery, hudobné nástroje,
reproduktory)
• osvetľovacie zariadenia (žiarivky, výbojky)

meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť),
• olovené batérie
• pneumatiky z osobných automobilov

• 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

• 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 22. októbra 2012
do 13:00 hodiny.
Využite príležitosť a zbavte sa odpadu.
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Spišská Nová Ves
Odborárov 53, Spišská Nová Ves
Dňa 04.07.2012 bola generálnym riaditeľom a vedúcim služobného úradu Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, v
zmysle § 4 ods. 6 písm. e) zákona č. 453/2003
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, s účinnosťou
od 09.07.2012, schválená nová organizačná
štruktúra a nový rozpis miest Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves.
V zmysle schválenej organizačnej štruktúry
sa dňom 09.07.2012 zrušilo vysunuté pracovisko NÁLEPKOVO.

Závadka, Henclová, Švedlár a Stará Voda).
Ostatné služby a činnosti súvisiace s prvotnou žiadosťou o zaradenie do evidencie
UoZ (mimo „kontaktov“) budú zabezpečované v budove pracoviska ÚPSVR Gelnica, Hlavná 1, 056 01 Gelnica na 2.poschodí v miestnosti č. 217(Ing. Marcela Kipikašová) a č. 218 (Ing.
Mária Števlíková).

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ):
Od mesiaca september 2012 budú tzv.
„kontakty“ (t.j. osobný kontakt UoZ so zamestnancom na základe výzvy za účelom ponúknutia vhodného zamestnania):
pre UoZ z obce: NÁLEPKOVO, HENCLOVÁ realizované naďalej v budove (aj v miestnosti)
doterajšieho vysunutého pracoviska: (Nálepkovo, Hlavná 397)

Nový tel. kontakt na zamestnancov
ÚPSVR zodpovedných za agendu služieb
zamestnanosti: 053/244 3 313(p. Zdenka
Kűfferová), 053/244 3 323 (p. Mária Novotná), 053/244 3 314 (Ing. Kipikašová),
053/244 3 321 (Ing. Števliková)

každý pondelok v týždni od 8.00 hod. – do
15.00 hod.
Zároveň bude každý pondelok v týždni v
obci Nálepkovo na vyššie uvedenej adrese
– Hlavná 397 zabezpečovaná služba zamestnancami úseku sociálnych vecí a rodiny ÚPSVR
Spišská Nová Ves, pracoviska Gelnica za oblasť
štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ZŤP, pomoci v hmotnej
núdzi pre účely prijímania žiadostí, doručovania dokladov, tlačív, podávania základných
informácii o nároku na uvedené druhy dávok
a príspevky pre všetky obce (teda aj pre obec

Na úseku sociálnych vecí a rodiny ostávajú
všetky činnosti a služby nezmenené:
prízemie budovy Hlavná 1, Gelnica (ŠSD,
PPnK, PvHN, PČ)
suterén budovy (SPODaSK)

Výmena osobitného označenia vozidla
prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú
osobu odkázanú na individuálnu prepravu
za parkovací preukaz – informácia.
Dňa 1.7.2011 nadobudol účinnosť zákon č.
180/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Týmto právnym predpisom došlo k zmene ustanovenia § 65 ods. 11 a 12. – skrátila sa
doba platnosti osobitného označenia vozidla
prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú
osobu odkázanú na individuálnu prepravu

a došlo k zmene termínu na jeho výmenu za
parkovací preukaz.
Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo
ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú
na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané
do 31. decembra 2008, platí do 31. decembra 2012, ak neuplynula doba jeho platnosti
alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa zákona účinného od 1.januára 2009.
Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bolo vydané osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo
postihnutú osobu odkázanú na individuálnu
prepravu do 31.decembra 2008 a neuplynula
doba jeho platnosti, vyhotoví príslušný orgán, t. j. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v mieste trvalého pobytu, parkovací preukaz
podľa zákona účinného od 1.januára 2009
na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím podanej v
období od 1. februára 2009 do 31.decembra
2012, a to bez uhradenia správneho poplatku.
Výmena nie je spojená s prehodnotením miery funkčnej poruchy žiadateľa.
K žiadosti je potrebné priložiť pôvodné
označenie osobného motorového vozidla 01,
občiansky preukaz a fotografiu (3x3 cm). O vyhotovení parkovacieho preukazu sa nevydáva
písomné rozhodnutie.
Bližšie informácie:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Spišská Nová Ves, pracovisko Gelnica
Referát posudkových činností
Hlavná 1
Gelnica
Tel. č. : 2443672, 2443671, 2443670

Malé príbehy pre potešenie duše
Pokušenie
Bol horúci letný deň, keď akýsi statkár požiadal nádenníka, aby mu pokopal záhradu. Ten sa neochotne pustil do roboty a začal hromžiť na Adama, pretože ten bol podľa neho zodpovedný za všetko vykorisťovanie.

Na všetko nadával a všetko preklínal.
Dostalo sa to do uší až statkárovi.
Pristúpil k nemu a povedal mu: „Prečo hromžíš na Adama? Stavím sa,
že na jeho mieste by si dopadol rovnako.“
„To určite nie,“ bránil sa nádenník, „ja by som pokušeniu odolal.“
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„Uvidíme,“ povedal statkár a pozval ho na obed. V dohodnutý čas sa
kopáč dostavil do pánovho domu. Statkár ho zaviedol do jedálne. Čakal
ho tu prestretý stôl, plný všelijakých dobrôt.
„Môžeš zjesť, čo chceš,“ povedal pán nádenníkovi, „ale pokrievky na
polievkovej mise uprostred stola sa nesmieš dotknúť, kým sa nevrátim.“
Kopáč nečakal ani minútu, sadol za stôl a s chuťou sa pustil do lákavých pochúťok. Nakoniec upútala jeho pohľad misa s pokrievkou.
Zo zvedavosti sa skoro zbláznil. Nevydržal. Opatrne nadvihol pokrievku a v tom z misy vyskočila myš. Chcel ju chytiť, ale myška sa mu
vyšmykla. Začala sa naháňačka.
Poprevracal stoličky, vrážal do stolov … A na ten hurhaj sa objavil
pán.

Dvaja drevorubači
V jednej hore pracovali dvaja drevorubači. Stínali stromy. Mali mohutné, silné a tvrdé kmene. Obidvaja svoje sekery majstrovsky ovládali,
ale každý mal svoj spôsob práce. Prvý vytrvalo rúbal do stromu, úder za
úderom a prestával, len aby sa nadýchol.
Druhý si z času na čas oddýchol.
Pri západe slnka bol prvý drevorubač unavený a vysilený a so stromom
bol hotový tak napoly. Druhý svoju prácu zvládol. Začínali naraz, obidva
stromy boli rovnaké …
Prvý neveril svojim očiam: „Nechápem to. Ako sa ti to mohlo podariť,
keď si každú hodinu odpočíval?“
Druhý sa usmial: „To si si všimol, že som sa každú hodinu zastavil. Ale
nevidel si, že som to vždy využil, aby som si nabrúsil sekeru.“

„Vidíš,“ povedal mu a s úsmevom mu pohrozil, „na tvojom mieste by
som viackrát Adamovi jeho omyl nevyčítal.“
„Ale ja nie! Ja som iný. Ja by som také niečo nikdy nespravil!“
„Aký si bol len hlúpy! Mal si to spraviť tak a tak …“
Je toľko možností ukázať prstom na iných. Kto ukáže jedným prstom na
iného, tromi prstami ukazuje na seba.
Jeden žiak rozprával opovržlivo o chamtivosti a vášnivosti ľudí žijúcich
„vo svete“. Učiteľ mu povedal: „Pripomínaš mi vlka, ktorý mal raz dobrú náladu. Keď zbadal kocúra, ako naháňa myšku, obrátil sa na druhého vlka,
svojho kamaráta, a rozhorčene povedal: Nenájde sa nik, kto by tomuto zločinu zabránil?“

Náš duch je ako sekera. Nedaj mu zhrdzavieť. Každý deň ho trochu nabrús:
Zastav sa na desať minút a trochu sa započúvaj do hudby.
Prejdi sa, kedykoľvek môžeš.
Každý deň objím ľudí, ktorých máš rád, a povedz každému z nich:
„Mám ťa rád.“
Nezabudni sláviť výročia, narodeniny, meniny a podobné príležitosti.
Buď láskavý a zdvorilý ku každému. Aj doma.
Usmievaj sa.
Modli sa.
Pomôž každému, kto ťa potrebuje.
Odpočiň si.
Pozeraj na nebo a zamier do výšky.
Prevzaté z knihy: Tajomstvo červených rybiek, 2003
Autor: Bruno Ferrero

Domáci perník
Suroviny: 1 zakysanka (1/2 L), 2 hrnčeky kryštáľového cukru, 3 hrnčeky polohrubej múky, 1/2 hrnčeka oleja, 1 PL kakaa, 1 balíček kypriaceho prášku do perníka, 100 g strúhaného kokosu, 100 g nasekaných vlašských orechov, 100 g hrozienok.
Postup: Všetky suroviny spolu dobre vymiešame a vzniknuté redšie cesto nalejeme na vymastený a múkou vysypaný plech. Upečieme
vo vyhriatej rúre na 180 °C. Pečenie kontrolujeme špajlou, ktorú zapichneme do cesta. Ak sa na špajli nezachytí cesto, tak by malo byť dobre
upečené. Upečený perník pokrájame na kocky a môžeme ho poliať podľa chuti čokoládou. Dobrú chuť!
Zdroj: internet
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Spomíname
Odišiel od nás ako tichý sen,
nepovedal ani: Zbohom, už neprídem.
Keby sa tak dal vrátiť čas
a počuť jeho hlas.
Dňa 14.10.2012 uplynie 5 rokov od
tragickej smrti nášho milovaného
Jána Tepličana.
S úctou, láskou a veľkým žiaľom na neho
spomínajú: mama a sestra s rodinou.

Spomíname
„Do práce mladý baník kráčal,
po boku dievča, čo má rád,
ona ho s láskou vyprevádza,
ružičku mu dáva na kabát.
Vezmi si ružu, tá je z lásky,
bude ťa chrániť pod zemou,
miláčka svojho vrúcne ľúba,
tíško šepce, milý, vráť sa mi...“
Dňa 6. 9. 2012 sme si s láskou, vďakou a nesmiernym zármutkom pripomenuli nedožité 80. narodeniny
Michala Göbla môjho manžela, nášho otca, dedka, strýka, ktorý nás predišiel do večnosti dňa 19. 3. 2012.
Keďže pracoval 38 rokov v bani, táto pieseň nikdy nesmela chýbať na jeho oslavách či jubileách. Dňa 9. 9.
sme si taktiež vždy pripomínali aj deň baníkov, nielen na jeho pracovisku, ale na dôchodku už aj doma. Hoci
táto pieseň bola veľmi smutná, vystihovala nebezpečnú prácu baníkov. O to viac sme sa tešili a ďakovali Bohu
za každý jeho návrat z bane.
Pri tejto príležitosti prosíme aj kamarátov a známych, ktorí ho poznali, aby si naňho spomenuli vo svojich
modlitbách.
„Lež osud neprial ich láske,
on v tieni sopky sa stratil.
A mladý baník ku svojej milej
Nikdy viacej sa už nevráti.

Spi sladko drahý kamarát náš.
Čo osud vzal už nevráti
My spomienku ti zachováme
Že si dal svoj život za prácu...“
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Timea Gajanová
Laura Gabonayová
Kamil Rusnák
Sára Ferková
Mariana Horváthová
Denis Kakur
Filip Novotný
Júlia Horváthová
Dávid Horváth

Karina Horváthová
Patrik Horváth
Dávid Gábor
Dušan Dunka
Július Rusnák
Daniela Rusnáková
Valentína Horváthová
Marek Horváth
Dominik Rusnák
Anežka Kandráčová

Manželstvo uzavreli:
Tibor Kakur a Ferdinanda Holubová
Martin Gregory Vis a Jana Špaková
Štefan Krempaský a Ing. Martina Trunková

Životné jubileum oslávili:
Michal Almassy, 70 rokov
Anna Kufferová, 70 rokov
Klára Macková, 70 rokov
Tibor Palušák,70 rokov
Vasil Kekel, 80 rokov
Albert Kellner, 85 rokov
Ida Kellnerová, 85 rokov
Anna Vojtilová, 85 rokov

Opustili nás:
Marián Novotný, 1961
Sebastián Horváth, 2010
Miroslav Širila, 1969
Cyril Vartovník, 1943
Lukáš Horváth, 2001
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