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Dátum vydania 9.9.2013, ročník XI., informačný dvojmesačník obce Nálepkovo – Nepredajné

Úlohou dneška je zlepšiť zajtrajšok
Vážení občania našej obce,
obdobie mojej služby Vám občanom sa
preklopilo do druhej polovice. Z ťažkých začiatkov bez peňazí a s upadajúcou podporou
ľudí uprednostňujúcich osobné záujmy pred
záujmami obce som sa pomaly otriasol. Nie
som človekom veľkých sľubov, ľúbivých prejavov a nesplniteľných vízií, o čom svedčí aj
môj volebný program, ktorým som sa uchádzal
o Vašu dôveru. Jeho prvý bod: „V prvom rade
počúvať občanov (ich problémy, návrhy na zlepšenia, sťažnosti, pripomienky...), zanalyzovať
vypočuté, vyhodnotiť a adekvátne riešiť. Občan
je na prvom mieste“ som celý čas svedomito
plnil a chcem tak konať aj naďalej. Neľahké

opatrenia, ktoré som bol nútený počas služby
Vám urobiť, priniesli svoje ovocie. Podarilo sa
nám ušetriť nemalé finančné prostriedky. Môžeme opraviť miestne komunikácie, zakúpiť
motorové vozidlá pre rozvoz stravy dôchodcom
a pre potreby služieb obce, skrášliť priestory
námestia a vieme realizovať mnohé ďalšie investície. Dostávame tak spoločne príležitosť
zveľadiť našu obec. Odvolávajúc sa na prvý bod
môjho volebného programu Vás chcem požiadať o spoluprácu, pomoc a angažovanosť na
rozvoji našej obce, a preto Vás chcem poprosiť
o vyjadrenie svojich názorov, návrhov, nápadov, potrieb, požiadaviek a želaní smerujúcich

k zveľadeniu a skrášleniu našej obce, k jej
rozvoju a zlepšeniu podmienok života v nej.
Chceme realizovať Vaše predstavy, preto o nich
nehovorte len v úzkych kruhoch rodiny a priateľov s odôvodnením, že aj tak nič nezmôžete.
Využite svoje občianske právo, ukážte svoj
vzťah k obci, buďte účastní na rozvoji svojho
domova.
Schránka na Vaše podnety, návrhy, želania
a nápady sa nachádza vo vstupnej hale obecného úradu.
Dušan Slivka
starosta obce

Foto: internet
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UZNESENIA OZ dňa 13. 6. 2013

Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová,
Plencner)

Uznesenie č. 271/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8

Uznesenie č. 284/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II. polrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová,
Plencner)

Uznesenie č. 272/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie
na ochranu verejného poriadku zo zasadaní
v dňoch 22.3.2013, 12.4.2013, 10.5.2013 a
17.5.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 273/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie
finančnej a správy obecného majetku zo zasadania dňa 29.4.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 274/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie kultúry, mládeže a športu zo zasadaní v
dňoch 12.3.2013 a 29.4.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 275/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie sociálnej a bytovej zo zasadaní v dňoch
5.2.2013 a 24.4.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 276/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu o činnosti Obecnej
polície v Nálepkove v roku 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 277/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
15/2013 o financovaní školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 278/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí s Mestom Spišská Nová Ves v Centrách
2

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Spišská Nová Ves pre štyroch žiakov/
detí s trvalým bydliskom v Obci Nálepkovo.
Finančný príspevok (dotáciu) obec poskytne
v zmysle VZN č. 15/2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 279/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce Nálepkovo č.
10/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o
spôsobe jej určenia a platenia v zariadení pre
seniorov a špecializovanom zariadení Domov
Nálepkovo, n. o. v zakladateľskej pôsobnosti
obce Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 280/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa
25.5.2007, uzavretej s nájomcom Arpádom
Czölderom, Záhajnica č. 206, Nálepkovo.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 281/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová,
Plencner)
Uznesenie č. 282/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje začatie prípravy na obstaranie nového
územného plánu obce Nálepkovo a vypracovanie štúdie k novému územnému plánu
obce.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová,
Plencner)
Uznesenie č. 283/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predložený text do Obecnej kroniky za
rok 2012 s predloženými úpravami.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)

Uznesenie č. 285/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie závery Komisie pre ochranu verejného záujmu pri OZ z oznámenia o funkciách,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov
starostu obce Dušana Slivku za rok 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 286/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove určuje
Dušanovi Slivkovi, starostovi obce Nálepkovo
v súlade s § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov mesačný plat vo
výške 1747,- € s účinnosťou od 1.6.2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Zdržali sa hlasovania: 4 (Klekner, Pronská,
Ivančová, Plencner)
Uznesenie č. 287/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie Lesov obce Nálepkovo, s. r. o. za rok 2012, Domova Nálepkovo, n.
o. a Základnej školy s materskou školou v Nálepkove za I. štvrťrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 8
Uznesenie č. 288/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) konštatuje, že obec Nálepkovo v období
od 1.1.2013 do 4.3.2013 hospodárilo v
rozpočtom provizóriu, počas ktorého bolo
povinné dodržiavať ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) berie na vedomie zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených
počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho schválení.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čar-
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nický, Jesze)
Zdržali sa hlasovania: 4 (Klekner, Pronská,
Ivančová, Plencner)
Uznesenie č. 289/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie dosiahnuté ekonomické výsledky obce Nálepkovo za I. štvrťrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Zdržali sa hlasovania: 4 (Klekner, Pronská,
Ivančová, Plencner)
Uznesenie č. 290/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k záverečnému účtu za rok 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 3 (Ivančová, Pronská, Klekner)
Zdržal sa hlasovania: 1 (Plencner)

Uznesenie č. 291/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie Správu nezávislého audítora Ing.
Vladimíra Vaščáka k hospodáreniu obce a k
účtovnej závierke za rok 2012.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová,
Plencner)
Uznesenie č. 292/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje
a) Záverečný účet obce Nálepkovo za rok
2012 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení,
b) celoročné hospodárenie obce bez výhrad
podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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c) tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 9812,- €.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová,
Plencner)
Uznesenie č. 293/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje
1) kúpu motorového vozidla pre rozvoz stravy a iné potreby obce,
2) splnomocňuje Dušana Slivku, starostu
obce na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej
predmetom kúpy bude motorové vozidlo
podľa bodu 1. tohto uznesenia v kúpnej
cene v zmysle schváleného rozpočtu obce
na rok 2013.
Počet prítomných poslancov: 8
Za hlasovali: 4 (Baniaková, M. Čarnický, P. Čarnický, Jesze)
Proti hlasovali: 4 (Klekner, Pronská, Ivančová,
Plencner)

UZNESENIA OZ dňa 14. 8. 2013

Zdržali sa hlasovania: 1 (Plencner)

Uznesenie č. 294/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informáciu starostu obce o kontrole plnenia uznesení.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 301/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie Správy o výsledkoch hospodárenia Lesov obce Nálepkovo, s. r. o., Domova
Nálepkovo, n. o. a Základnej školy s materskou školou v Nálepkove.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 295/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie na
ochranu verejného poriadku zo zasadaní v
dňoch 14.6.2013 a 4.7.2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 296/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie o činnosti Komisie
kultúry, mládeže a športu zo zasadnutia dňa
6.6.2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 297/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie o činnosti Komisie sociálnej a bytovej zo zasadaní v dňoch

21.6.2013 a 16.7.2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 298/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje za člena Komisie sociálnej a bytovej pri OZ v Nálepkove p. Ivanu Galikovú.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 299/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nálepkovo č. 16/2013 o núdzovom zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 300/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Nálepkovo na II.
polrok 2013.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4
Proti hlasovali: 0

Uznesenie č. 302/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
a) berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Nálepkovo za I. polrok 2013
b) schvaľuje zmenu rozpočtu – Rozpočtové
opatrenie č. 1/2013 z 11.7.2013
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 303/2013-OZ
Uznesenie nebolo prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje
Záverečný účet obce Nálepkovo za rok
2012 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení, celoročné hospodárenie obce bez výhrad podľa § 16 ods.
10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, tvorbu rezerv3
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ného fondu z prebytku hospodárenia za rok
2012 vo výške 9812 €
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 2 (Baniaková, M. Čarnický)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 3 (P. Čarnický, Jesze,
Plencner)
Uznesenie č. 304/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje
Záverečný účet obce Nálepkovo za rok
2012 v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení, celoročné hospodárenie obce s výhradami podľa § 16 ods.
10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok
2012 vo výške 9812 €
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 4 (P. Čarnický, M. Čarnický, Jesze,
Plencner)
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 1 (Baniaková)
Uznesenie č. 305/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje predĺženie nájmu pozemku, na ktorom
je umiestnená maringotka pre dočasné mobilné bývanie Radovanovi Horváthovi, Grün
148/15, Nálepkovo o ďalšie dva roky.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0

Zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 306/2013-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje
1) kúpu 2 nových motorových vozidiel:
motorové vozidlo na rozvoz stravy dôchodcom obce Nálepkovo motorové vozidlo
pre potreby vodovodu a kanalizácií obce
a služieb obce Nálepkovo
2) splnomocňuje Dušana Slivku, starostu
obce na uzavretie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom kúpy budú motorové
vozidlá podľa bodu 1. tohto uznesenia.
Počet prítomných poslancov: 5
Za hlasovali: 5
Proti hlasovali: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

ZO ŽIVOTA DOMOVA NÁLEPKOVO, n. o.
Jarná únava nemala šancu
Po dlhotrvajúcich chladných dňoch sme sa
konečne dočkali vytúženého slniečka. S teplom a pekným počasím mal ihneď každý lepšiu náladu. Jarné slnko nám „prinieslo“ nielen
teplo, ale i pokoj do našich duší. Aby nás však
nezastihla jarná únava, naplánovali sme viaceré aktivity, ktorých sa mohol zúčastniť každý
„podľa svojho gusta“.
Prvou aktivitou po náhlom oteplení bol výlet do Prešova, kde sme sa zúčastnili 21. ročníka najväčšej výstavy stavebníctva a záhradníctva na východnom Slovensku. Okrem rôznych
druhov drevín, kvetov, naši klienti obdivovali
drevené hrady, zámky a kaštiele. Z výstavy
klienti odchádzali s pekným zážitkom a s kvetmi, ktoré si zakúpili na pamiatku i pre skrášlenie svojich izbičiek.
Jednou z priorít nášho zariadenia je podpora zdravia a osobnej hygieny klientov. Preto sme do nášho zariadenia pozvali MUDr.
Adriána Daniela, zubného lekára, ktorý našim
klientom vysvetlil význam starostlivosti o ústnu hygienu. Vo svojej prednáške pán doktor
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poukázal aj na dôležitosť preventívnych prehliadok seniorov u zubného lekára. Z vlastnej
skúsenosti vie, že práve seniori sú v omyle, že
keď nemajú vlastné zuby, tak so zubnými náhradami k zubárovi nemusia chodiť.
„Ľudze mojo“ – presne takto sa zvykne prihovárať humorista Ander z Košíc. Už štyridsať
rokov zabáva ľudí a rozdáva dobrú náladu.
Keď sa naši klienti dozvedeli o vystúpení An-

dera z Košíc v Spišskej Novej Vsi, okamžite sa
prihlásili a následne sa zúčastnili krásneho
a vtipného vystúpenia v obchodnom centre
Madaras.
„Máj, máj, máj zelený, bez koreňa sadený...“
Tohtoročný mesiac máj sme začali veľkolepou
slávnosťou „Stavania mája“, aby sme si spoločne zaspomínali na mladé časy a oživili tak
peknú májovú tradíciu. Pri tejto príležitosti
sme v našom zariadení privítali vzácnych hostí: pani primátorku Gelnice – p. Annu Nemčíkovú, pána starostu obce Nálepkovo - Dušana
Slivku a skupinu senioriek z Nálepkova tzv.
„Babinec“. Za sprievodu speváckej skupiny
vytvorenej z radov našich klientov a folklórnej
skupiny z Gelnice našim klientkam pri zdobení
mája pomáhali i naši hostia. Pani primátorka
veľmi milo prekvapila naše mamičky – seniorky a ku blížiacemu sa Dňu matiek im podarovala kvety. V závere sme si vychutnali skvelý
kotlíkový guľáš, ktorý od skorého rána s láskou
pripravovali naše znamenité kuchárky.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí
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matkám. Pre každého človeka je jeho matka
najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom
z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný
a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky,
ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje
a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu
na to, aké ono je. Pre naše mamičky – seniorky
si pre tento deň deti zo ZŠ a MŠ z Nálepkova
pripravili dojemný program, ktorý pohladil
ich srdcia. Naše mamičky veľmi potešilo aj vystúpenie fujaristu, ktorý nielen hral na fujare,
ale aj nádherne spieval. V závere osláv deti našim seniorkám na pamiatku podarovali ručne
vyrobené kvietočky a srdiečka z papiera, za čo
im patrí naše poďakovanie. Stále to však ne-

bola bodka ku oslave matky. Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Nálepkove pozvala našich seniorov
na ich oslavu Dňa matiek. Bohato pripravený
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program sa zúčastneným veľmi páčil. Mnohí
tam nadviazali osobný kontakt s členmi zväzu
a medzi nimi našli aj svojich kamarátov z mladosti, s ktorými si spoločne zaspomínali.
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Na ďalší výlet, ktorý sme zrealizovali, si prišli
na rad milovníci historických pamiatok. Navštívili sme Kežmarský hrad. Tam sa našim klientom najviac páčila expozícia „lekáreň“., kde sa
práve natáčal film o lekárnikovi Vojtechovi.
Po prehliadke hradu sme sa prešli mestom
a poobzerali sme si ďalšie historické budovy,
evanjelický kostol z 2. polovice 19. storočia,
drevený artikulárny kostol i historický cintorín.
Náš výlet sme ukončili návštevou cukrárne,
kde sme si pochutnali na skvelých zákuskoch.

„Na svoje“ si prišli i seniori - športovci. 5. júna
sme zorganizovali „predolympijskú nomináciu“,
kde si klienti zmerali sily v šiestich športových
disciplínach. Najlepší nás následne boli reprezentovať na „Olympiáde seniorov“, ktorá sa
uskutočnila v Domove dôchodcov v Spišskej
Novej Vsi. Tu sa nám obzvlášť darilo v biliarde,
kde sme získali všetky cenné kovy, no „v hanbe“
sme neostali ani v iných disciplínach. Hoci sme
celkovo získali 2 zlaté medaile, 2 strieborné a 3
bronzové medaile, aj tak to nestačilo na obhajobu prvenstva a putovný pohár tentoraz zostal
v Spišskej Novej Vsi. Avšak i napriek tomu sme
zostali v skvelej nálade. Na budúci rok sa uskutoční senior olympiáda u nás v Nálepkove a veríme, že putovný pohár získame my.
Tí zručnejší z nás si prišli na svoje pri výučbe novej papierovej techniky „origami“. Túto
zaujímavú techniku nám prišli ukázať deti zo ZŠ
6

z Nálepkova pod vedením pani učiteľky Vdoviakovej.
V máji sme v našom zariadení privítali primátorku mesta Krompachy - Ing. Ivetu Rušinovú,
ktorá prišla zablahoželať k narodeninám svojim rodáčkam p. Margite Blaščakievičovej (98 r.)
a Márii Maliňákovej (85 r.). Pri tejto príležitosti
sa stretla so všetkými klientmi z Krompách. Na
tomto stretnutí sa pani primátorka od svojich

rodákov dozvedela, že ich veľkou túžbou je ešte
raz navštíviť svoje rodné mesto. Pani primátorka
ani na chvíľu nezaváhala a Krompašanom dala
slovo, že sa najbližšie stretnú v Krompachoch.
Určite však netušila, aký rozruch nastane po
jej prísľube návštevy ich rodiska. Krompašania
sa nevedeli dočkať výletu, veď mnohých drží
pri živote spomienka na ich domov. Netrvalo
dlho a pani primátorka svoj sľub splnila. Spolu
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s prednostom MsÚ – p. Emilom Múľom pozvala
našich klientov na vynikajúci obed do reštaurácie v centre Krompách. Po spoločnom obede
ich všetkých obdarovala krásnym darčekom.
Ani naši klienti však neprišli naprázdno a pani
primátorke venovali vlastnoručne vyrobený
darček. Klienti sa potom vybrali na prehliadku
mesta, aby si obzreli jej vynovenú tvár. Zastavili
sa aj pri svojich domoch, kde s veľkou radosťou
sa objímali so susedmi a spomínali na spoločne
prežité dni. Z Krompách naši klienti odchádzali so slzami šťastia z naplnenia ich túžby, za čo
veľká vďaka patrí hostiteľke - pani primátorke.
V júni sme nezabudli ani na oslavu Dňa otcov. Hoci donedávna tento sviatok nebol u nás
až tak uznávaný, čoraz viac si nachádza čestné
miesto medzi ostatnými podobnými sviatkami.
Matka i otec sú najdôležitejšími bytosťami v živote dieťaťa. Preto i otcovia si zaslúžia uznanie
a našu pozornosť. Tohtoročný Deň otcov sme
oslávili trošku netradične – spoločnou opekačkou v záhrade nášho zariadenia. Všetci otecko-
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via z radu klientov, ale i zamestnancov zároveň
boli obdarovaní pekným darčekom.
20. júna boli naši seniori pozvaní na golfový
turnaj, ktorý už tradične organizovalo zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove. Pozvanie
sme samozrejme prijali a zostavili sme jedno
štvorčlenné družstvo s rozhodcom. Celým športovým odpoludním vládla príjemná atmosféra
a následná „gardenparty“ bola skvelou bodkou
tohto športového podujatia.
Mgr. Tomáš Turčaník
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OCEŇOVANIE DARCOV KRVI
Dňa 9. mája 2013 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov
krvi v historickej radnici v Spišskej Novej Vsi.
Z našej obce bola ocenená p. Janka Králová, ktorá si za tento vysoko humánny čin
prevzala zlatú plaketu Prof. MUDr. Jána Jánskeho z rúk zástupkyne primátora Spišskej
Novej Vsi a poslankyne NR SR Mgr. Lei Grečkovej.
Dušan Slivka, starosta obce

OBECNÉ AKCIE
Žolíkový turnaj
Dňa 28. júna 2013 sa uskutočnil žolíkový
turnaj v príjemnom prostredí v Snackbare
Janky Grečkovej. Zúčastnilo sa ho 8 hráčov.
Víťazom žolíkového turnaja sa stal Miroslav
Novotný. Druhé miesto obsadila Katka Vallová a tretí sa umiestnil Mário Končula.
Blahoželáme víťazom.
Komisia kultúry, mládeže a športu
pri OZ v Nálepkove

Korčuliarske preteky
Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ
v Nálepkove zorganizovala dňa 10. júla 2013
„Preteky na kolieskových korčuliach“. Celkovo sa týchto pretekov zúčastnilo 40 pretekárov. Štartové pole pretekárov malo od 2 do
70 rokov.
Komisia kultúry, mládeže a športu
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2. ROČNÍK FURMANSKÝCH PRETEKOV
Na základe úspešného 1. ročníka Furmanských pretekov dňa 27.júla 2013 komisia kultúry, mládeže a športu vedená predsedom
Mariánom Čarnickým zorganizovala 2. ročník
Furmanských pretekov.
Pred súťažou sa na kočoch uskutočnila
prehliadka obce Nálepkovo sprevádzaná
živou hudbou. Súťaže sa zúčastnili furmani
z viacerých kútov Slovenska:
2 družstvá zo Švedlára + pomocníci
1 družstvo z Hnilčíka
4 družstvá z Lendaku
1 družstvo z Vikartoviec
Veľkú zásluhu pri organizovaní pretekov
má p. Grega, rozhodcovia súťaže, organizátori súťaže a furmanskú atmosféru spestrila
sympatická moderátorka Lenka Mahutová.
Súťažilo sa v troch disciplínach – furmanský kros, práca s drevom na presnosť, silová
disciplína s pripínaním dreva.
Celkovým víťazom sa stal p. Jaroslav Petrenka z Vikartoviec a jeho pomocník, druhé
miesto obsadil p. Valent Majerčák z Lendaku
a tretie získal p. Pavol Bretschneider z neďalekého Švedlára.
Aj tohtoročná príprava bola náročná,
veľkou ťažkosťou boli financie, ale vďaka
sponzorom a taktiež p. starostovi Dušanovi
Slivkovi sa nám podarilo zorganizovať krásny
súťaživý deň s príjemnou atmosférou, občerstvením – gulášom, grilovaním a zábavou.
V prvom rade chceme vyzdvihnúť pomoc Agrofarmy Nálepkovo s jej riaditeľom
p. Pigom, taktiež firmu KADUJA p. Vdoviaka,
Poľovnícke združenie Nálepkovo.
Nemalú zásluhu na organizovaní majú aj
Lesy obce Nálepkovo, Služby obce Nálep-

kovo – pracovníci obecného úradu. Touto
cestou ďakujeme i – Jánovi Janečkovi, Jozefovi Gabonayovi, Františkovi Podolinskému –
FERI, Romanovi Slivenskému, Agrospišu – p.
Neupauerovi, firme Tom a Tom p. Homzovi
a všetkým ostatným sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami do zlosovateľnej tomboly.
O občerstvenie sa postaral SNACK BAR
Nálepkovo – p. Janka Grečková a kol., ktorej
taktiež ďakujeme.
Svojou návštevou spestril preteky i poslanec NR SR p. Viliam Novotný, p. starosta obce
Švedlár Oskár Münnich, p. farár našej farnosti
Ľubomír Matejka, p. riaditeľ DN, n. o. Michal
Bartoš i p. riaditeľka ZŠsMŠ Nálepkovo Bibiána Krajníková.

Návštevníci pretekov si mohli odniesť
z furmanských pretekov nielen množstvo
zážitkov, taktiež mali možnosť občerstviť sa
a zakúpiť si rôzne ponúkané suveníry.
A ako sa na záver patrí, tak furmanské preteky ukončila veselá zábava vedená p. Vladimírom Labudom.
Ďakujeme všetkým návštevníkom tohto
podujatia a všetkým, ktorí svojou zásluhou
prispeli k zorganizovaniu krásneho športového, ale i kulturného podujatia.
Dúfame, že sa o rok opäť stretneme.
S pozdravom
predseda Komisie kultúry, mládeže
a športu pri OZ Nálepkovo
Marián Čarnický a členovia
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ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
Roky 1918 – 1948 v dejinách a v živote obyvateľov Vondrišla
- pokračovanie
Medzi obyvateľstvom v povojnovom období sa nachádzalo pomerne veľa zbraní.
Mnohí ich využívali na pytliactvo. Boli obavy,
že môžu byť zneužité proti československej
armáde, preto četníci opakovanými raziami
chceli tomu predísť. Došlo pritom k odporu,
ktorý zlikvidovala privolaná posila. Četníci
upozorňovali, že v neďalekom Binte sa už
29. marca 1919 tajne stretli zástupcovia dolnospišských robotníckých centier, aby sa pripravovali na prevzatie moci.

SPOMIENKA
Milí spolužiaci, spomínam, písal sa rok
1963, keď sa niektorí rozlúčili so školskými lavicami v Základnej deväťročnej škole v Nálepkove, ktorá slúžila aj pre deti ako Materská škola
a dnes je zrekonštruovaná na Domov dôchodcov. My, ročník 1947-48, sme začínali povinne
navštevovať deviatu triedu, tohto roku je to už
50 rokov čo sme sa po škole rozpŕchli do sveta.
Triedny učiteľ bol p. Onderuš a do tejto školy
chodili aj deti z okolia. Niektorí naši spolužiaci
už nie sú medzi nami, česť ich pamiatke.
Bývam neďaleko bývalej školy a preto
rada spomínam na školské časy a mojich spoKristína Žondová
lužiakov.
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Veľký rozruch začiatkom júna 1919 spôsobil útok maďarskej Červenej armády na
územie Slovenska. Po obsadení Košíc a Rožňavy rozpútali sa boje v oblasti Košických
Hámrov, Medzeva a Dobšinej. Československé vojsko opustilo údolie Bodvy a Smolnícku dolinu. Ustúpilo aj z Gelnice, stiahlo
sa až do horného povodia Hnilca. Frontová
čiara siahala ku Švedláru. Dňa 22. júna 1919
úporným bojom pri Mníšku bol postup Maďarov zastavený. Nebezpečenstvo hrozilo aj

z oblasti Gemera, maďarské hliadky sa objavili v okolí Delavy. Četnícke stanice z Hnilca
a Vondrišla boli evakuované do Spišskej Novej Vsi. Posilňovali sa vojenské jednotky, pripravovala sa rozsiahla protiofenzíva. Medzitým došlo k dohode o odchode maďarskej
armády z územia Slovenska. Z Gelnice odišla
28. júna 1919 a v celej oblasti sa situácia postupne normalizovala.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo
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ŠPORTOVÉ OZNAMY
Futbalová sezóna 2012/2013 sa skončila. Futbalový klub TJ Slovan
Nálepkovo dosiahol výborné výsledky, keď družstvo dospelých vyhralo svoju súťaž I. triedu SOFZ a postúpilo. V ďalšom ročníku bude
hrať VI. ligu Podtatranskú. V skončenom ročníku mužstvo vyhralo 18
zápasov, 5 - krát remizovalo, iba raz prehralo a získalo 59 bodov. Týmto sa chce TJ Slovan poďakovať všetkým hráčom, ktorý sa na tomto
úspechu podieľali a svojimi výkonmi reprezentovali seba, futbalový
klub aj obec Nálepkovo. Svoje súťaže úspešne absolvovali aj naše
mládežnícke družstvá žiakov a dorastencov.
Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým našim fanúšikom, ktorý nás celú sezónu svojím povzbudzovaním podporovali. Na záver sa chceme poďakovať obci a sponzorom, aj ostatným ľuďom, ktorí vo svojom voľnom
čase pomáhali zabezpečiť chod futbalu.
TJ SLOVAN NÁLEPKOVO

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klub
FK Prakovce
TJ Margecany
FK Helcmanovce
OFK Jaklovce
TJ Nálepkovo
TJ Mníšek nad H.
TJ FC Kluknava
MFK Gelnica
FK Veľký Folkmar
AŠK Maria Huta

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
13
11
9
8
7
7
6
6
5
4

R
3
2
1
3
5
1
4
2
5
2

P
2
5
8
7
6
10
8
10
8
12

Skóre Body
71:17 42
47:29 35
61:47 28
35:47 27
43:28 26
40:47 22
42:69 22
21:29 20
21:30 20
26:64 14

Klub
TJ Slovan Nálepkovo
TJ SŠM Bystrany
FK TJ ŽPSV Olcnava
TJ Slovan Richnava
TJ Chrasť nad H.
MFK Gelnica
OTJ Jamník
FK Prakovce
TJ FC Kluknava
FK Sp.Nová Ves B
TJ Mníšek nad H.
TJ Odorín
TJ FK Sp.Bystrany
Domaňovce

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
18
14
11
11
10
11
10
8
8
7
7
4
1

R
5
5
8
7
8
4
6
8
6
4
4
4
3

P
1
5
5
6
6
9
8
8
10
13
13
16
20

Skóre Body
72:13 59
62:39 47
51:39 41
63:45 40
48:32 38
43:46 37
56:50 36
41:39 32
39:34 30
37:52 25
33:55 25
28:72 16
28:85 6

Dospelí

Dorast

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Žiaci

Klub
Sp. Podhradie
Smižany
Harichovce
Krompachy
Gelnica
Sp. Bystré
Levoča
Lendak
Sp. Vlachy
Kežmarok
Prakovce
Ľubica
Nálepkovo
V. Lomnica

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
21
21
16
15
9
14
13
12
14
9
9
4
3
3

R
2
2
3
4
3
2
3
3
2
3
3
2
4
2

P
3
3
7
7
14
10
10
11
10
14
14
20
19
21

Skóre Body
91:24 65
82:21 65
70:48 51
71:38 49
45:88 30
95:58 44
70:53 42
68:59 39
58:44 44
45:73 30
48:56 30
31:92 14
37:75 13
40:122 11

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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RECEPTY
Blíži sa jeseň, sezóna jabĺk, tak sme sa dnes rozhodli pre jablkový koláč.
Na jeho prípravu potrebujeme:
• 4 vajcia
• 400 g kryštálového cukru
• 400 g polohrubej múky
• 2 dcl oleja
• 1 polievková lyžica sódy bikarbóny
• 1 polievková lyžica kakaa
• 700 g strúhaných jabĺk
• Strúhaný kokos, hrsť orechov alebo hrozienok
Pracovný postup:
Celé vajcia vyšľaháme s cukrom do zhustnutia, pridáme olej, múku zmiešanú so sódou bikarbónou, kakao a strúhané jablká. Dobre premiešame, pečieme na vymastenom a múkou vysypanom plechu pomaličky. Po upečení natrieme lekvárom a posypeme kokosom, alebo
polejeme čokoládovou polevou. Dobrú chuť!
Zdroj: internet

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Kevin Dunka
Ľubica Rusnáková
Jasmin Horváthová
Vanesa Horváthová
Marián Šarišský
Matúš Čech
Sebastián Horváth
Jasmína Dzurňáková
Marek Horváth
Ivan Bandy

Marek Bandi
Matúš Horváth
Matúš Bator
Leone Witkovský
Alex Mihalík
Jakub Kellner
Beáta Horváthová
Daniela Horváthová
Ján Horváth
Laura Kandráčová

Nikolas Kandráč
Štefan Šarišský
Jaroslav Žiga
Milan Rusnák
Magdaléna Horváthová
Zlatica Horváthová
Jesika Horváthová
Adam Mozgi
Karolína Klempárová

Manželstvo uzavreli:

Životné jubileum oslávili:

Opustili nás:

Marek Kútik a Mgr. Lívia Školníková
Emil Čech a Lucia Šmelková
Juraj Jelínek a Iveta Gondová
Dávid Horváth a Marta Dunková

Marta Turčaniková, 70 rokov
Anton Lapšanský, 70 rokov
Ema Hozová, 70 rokov
Margita Smoradová, 70 rokov
Margita Mižigárová, 70 rokov
Mária Hudáková, 75 rokov
Margita Novotná, 75 rokov
Cecília Rubintová, 75 rokov
Richard Hoza, 75 rokov
Michal Burej, 90 rokov

Elemír Olejár, 1936
Štefan Žiga, 1959
Jozef Horváth, 1964
Verona Horváthová, 1955
Gizela Lapšanská, 1928
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