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NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

SLOVO NA ÚVOD
Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas,
keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia,
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy
sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť
a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v
tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj
na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale
stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý
si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu
k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a
porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri
tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto
roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech našej
obce. Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte,
aby som vám zaželal nielen v svojom mene,

ale aj v mene pracovníkov obecného úradu
radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili vaše priania,
očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli
ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť
chcem pozdraviť našich chorých spoluob-

čanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa
psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané
vianočné sviatky.
Dušan Slivka
starosta obce

Symboly Vianoc
Na Vianoce sa oslavuje narodenie Ježiša
Krista, je to teda kresťanský sviatok, ale slávi
sa aj v krajinách, kde kresťanstvo nie je prevládajúcim náboženstvom. Vianoce sa často
označujú ako sviatky lásky a pokoja. Príprava
na Vianoce trvá dlho, predchádza im obdobie Adventu so svojimi štyrmi adventnými
nedeľami. Ľudstvo na Mesiáša čakalo tisícročia, čakalo na toho, ktorého predpovedali starozákonní proroci a tým verili. Tieto
adventné dni sú tiež obdobím radostného
očakávania Spasiteľa. Adventný čas bol v

pravom kresťanskom chápaní obdobím pokánia a zamyslenia sa nad sebou.
Deti na počiatku adventu sa tešia na
najobľúbenejšieho svätca Mikuláša. Táto
postava u deti vzbudzuje veľkou dobrotou
obdarúvania, ktorá je tiež takou predzvesťou vianočných sviatkov. Štedrým večerom
sa Advent končí. Polnočné omše majú svoj
pôvod v nočných vigíliach, ktoré pôvodne
predchádzali všetky významné kresťanské
sviatky. Vianočné sviatky začínajú 25.decembra - 1 sviatok vianočný, 26.decembra

sa oslavuje sviatok sv. Štefana- 2 sviatok vianočný a 6.januára sa oslavuje Zjavenie Pána
- sviatok Troch kráľov. Nasledujúca nedeľa
po slávnosti Zjavenia Pána sa slávi krst Pána,
ktorým sa vianočné obdobie končí.
Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú koledy a jasličky. Sv. František postavil prvý
betlehem v roku 1223. Aj v našich kostoloch
sa táto tradícia zachovala, kde z vyrobených
sošiek malého Ježiška, Márie a Jozefa a ostatných známych biblických postavičiek, ktoré
predvádzajú vianočné tajomstvo.
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5. ROKOVANIE OZ
DŇA 31.10.2011
Uznesenie č. 94/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení a úloh z 4. riadneho zasadania OZ zo dňa
18.7.2011 a z rokovania OZ zo dňa 31.8.2011.
Za hlasovali 8 poslanci.
Uznesenie č. 95/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva MUDr. Adriána Daniela.
Za hlasovali 8 poslanci.
Uznesenie č. 96/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informáciu, že na uprázdnený mandát nastupuje Mgr. Ingrid Majorová, ktorá zložila sľub poslankyne Obecného zastupiteľstva
do rúk starostu obce a prevzala osvedčenie
o tom, že sa stala poslankyňou OZ.
Za hlasovali 8 poslanci.
Uznesenie č. 97/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informáciu starostu obce Dušana
Slivku o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu
obce p. Jany Pronskej.
Za hlasovali 8 poslanci.
Uznesenie č. 98/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje žiadosť obce Nálepkovo na doplnenie
projektových zámerov k schválenej Žiadosti
o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie
komplexného prístupu (LSKxP) a Zmluvu
o partnerstve uzavretú medzi obcou Nálepkovo a obchodnou spoločnosťou EkoFisch, s. r.
o., ktorá je súčasťou zámeru realizácie Žiadosti
o poskytnutie podpory LSKxP.
Za hlasovali 8 poslanci, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie č. 99/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Štatút obce Nálepkovo a zároveň sa ruší starý
Štatút obce.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 100/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nálepkovo č. 12/2004 zo dňa
30.1.2004 o správnych poplatkoch.
Za hlasovali 3 poslanci, proti hlasovali 6 poslanci.
Uznesenie č. 101/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove neschvaľuje žiadosť Slovenského historického ústavu
Matice Slovenskej vo veci umiestnenia pamätnej tabule nášho krajana Otakara Vitkovského
v obci Nálepkovo.
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Pravý sviatok, pre ktorý sú vlastne Vianoce je to, že pred vyše dvetisíc rokmi sa narodil Spasiteľ. Bol to človek, ktorý sa narodil
preto, aby zachránil svet a naučil nás žiť tým
pravým životom viery. Ježiš Kristus bol jediný človek, ktorému môžeme ďakovať za to,
že nám dal prekrásny sviatok – Vianoce .
Symbolom Vianoc je vianočný stromček,

ktorý nám symbolizuje strom života , ktorým
je Ježiš Kristus, nádej nového života. Ozdoby
na stromčeku nám vyjadrujú jedinečnosť a
krásu Božieho daru a sviečky na stromčeku
sú symbolom viery v Ježiša ako Svetla sveta.
Mgr. Ľubomír Matejka
rímskokatolícky kňaz

Rok mojej práce
Nie som žiadny spisovateľ a nechcem rozvíjať žiadne hypotézy ani zápletky, vychádzam
len so skutočnosti, ktoré sú na obecnom úrade a hlavne z ekonomických možností obce,
tak ako som to predložil aj v našom volebnom
programe.
V prvom rade počúvať občanov, v tomto
smere, ja ako starosta obce Nálepkovo som
si našiel čas a prijal každého, kto zaklopal na
moje dvere a dôkladne si vypočul každý jeho
problém, pripomienku, návrh, zlepšenie či
sťažnosť. Mojou úlohou bolo a je dané dotazy
analyzovať, pretože každý má svoj problém,
ktorý je pre neho ten najdôležitejší, no moje
možnosti riešenia sú často obmedzené. V priebehu roka som sa snažil hlavne o to, aby sa vyriešilo a riešilo to čo sa dá riešiť. Niekto môže
namietať, no nie všetko ide tak ako chceme
a hlavne ihneď, no dúfam, že moje možnosti
sa budú zlepšovať a občan si povie, som na
prvom mieste.
Čo sa týka začatých stavieb, dokončiť sa
podarilo školu a hasičskú zbrojnicu, ktoré sú
aj úspešne skolaudované a dané do užívania.
Škola však vinou zhotoviteľa stavby nemá
niektoré priestory v užívaní. Dokončenie kanalizácie a vodovodu sa odvíja od výberového konania na zhotoviteľa, ktoré prebieha
od marca a nie je v mojich silách ( neustále
odvolávanie nespokojných zhotoviteľov ) to
ukončiť.
Pri zmienke o nových projektoch musíme
byť pri zemi, nakoľko 5 % spoluúčasť je pre zadlženosť obce problém. Preto sú našou prioritou hlavne menšie projekty.
Mojou snahou spolupracovať s podnikateľmi a živnostníkmi je zabezpečiť, aby všetci
v tomto ťažkom období prežili a nerozširovali
rady nezamestnaných.
Prácu komisií obecného zastupiteľstva
musíte vyhodnotiť predovšetkým vy, občania.
Večným problémom sú diskusie na zefektívnenie práce obecnej polície, pretože na jej
činnosť sú sústavne sťažnosti. Z článku uverejneného v týchto novinách posúďte sami čím
sa Obecná polícia zaoberá a čo rieši.
Snažím sa podporovať občianske združenia pôsobiace v našej obci, rozvíjať pôsobisko

ich činností a neustále ich motivovať a zahŕňať
do ich aktivít čo najväčšie množstvo občanov.
Prvé husle v športových aktivitách hrá
futbal, ktorý je vyzdvihovaný, ale i zatracovaný pre svoje vysoké náklady. V rámci komisií
je snaha o ďalšie športové aktivity, či už to je
cyklistika, volejbal, turistika, lyžovanie či kolieskové korčule alebo aktivity spojené s vybudovaním ľadovej plochy a s tým súvisiace
korčuľovanie či hokej.
Rozvoj kultúry ako takej je náš veľký problém ( chýba kultúrny dom ) z čoho vyplýva
problém s uskutočňovaním väčších akcií.
V rámci možností a veľmi vydarenej improvizácie boli organizované akcie ako Mikuláš,
Stretnutie s jubilantmi a staršími obyvateľmi,
Posedenie pri jedličke či Mariáš.
V súčasnej dobe je veľký problém s rozbehom podnikania a hlavne v oblasti služieb
obyvateľom, dúfam že sa to v ďalších rokoch
rozbehne. Oblasť skvalitňovania služieb v sociálnej oblasti sa zlepšila po vypracovaní
a schválení projektu sociálnej a terénnej práce, kde máme v rámci projektu štyri pracovníčky, ktoré tu nie sú len pre rómsku komunitu, ale pre sociálne slabších občanov našej
obce (dôchodcov, mladé rodiny, invalidných
dôchodcov a iných).
V rámci ZPOZu je veľký problém zapojiť do
tejto práce občanov, pretože nie každý má na
to predpoklady reči či vystupovania. Darí sa
nám organizovať pekné jubileá či krásne svadby, ale i smutné rozlúčky s našimi najbližšími.
Verím, že pre túto oblasť nadchnem ďalších
ochotných občanov.
Vo veľkej miere dbám o to, aby nie len centrum obce bolo v čo najlepšom poriadku, ale
aj ostatné časti obce či už je to Zahajnica, Tretí
Hámor, ale i Píla a Grün aj keď si mnoho občanov túto činnosť vôbec neváži. To čo sa dá
z majetku obce užívať je k dispozícií a občanmi aj využívané.
Ako starosta počúvam a naslúcham občanom tejto obce, nenadradzujem svoje záujmy
nad Vaše a moje dvere sú pre všetkých otvorené.
Dušan Slivka
starosta obce

Obecné noviny

Pomoc a podpora
poskytovaná z fondov
Európskeho spoločenstva
pomáha aj obecným lesom
Nálepkovo
Lesy obce Nálepkovo s. r. o. sa snažia vylepšovať svoju finančnú situáciu zhotovovaním
projektov ozdravných opatrení v lesoch a tým
získavajú nenávratné finančné prostriedky
z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Zatiaľ realizovali a realizujú tieto projekty
ozdravných opatrení:
1. V rokoch 2006 až 2008 bolo prevedené:
- umelá obnova lesa na ploche 54,52 ha
- rekonštrukcia lesnej cesty Surovec
Spolu čerpaná čiastka:
5 196 636,50 Sk čo je 172 496,73 €
2. V rokoch 2008 až 2010 bolo prevedené:
- umelá obnova lesa na ploche 50,69 ha
- prečistky na ploche 312,35 ha
Spolu čerpaná čiastka:
3 835 577,55 Sk čo je 127 317,85 €
3. V rokoch 2010 až 2012 bolo
naplánované a schválené:
- umelá obnova lesa na ploche 32,33 ha
- prečistky na ploche 115,25 ha
- rekonštrukcia protipožiarnej

lesnej cesty ,,Do sedla“
Spolu plánovaná čiastka:
8 843 299,61 Sk čo je 293 543,77 €

Zdržali sa hlasovania 9 poslanci.
Uznesenie č. 102/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Predaj časti pozemku parc. C KN č. 307/1 spolu o výmere 34 m2, druh pozemku zastavané
plochy, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, kat.
územie Nálepkovo podľa § 9a ods. 8 zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Prevod majetku obce – pozemku popísaného
v odseku 1. tohto uznesenia sa uskutočňuje na
nadobúdateľa Šteca Rudolfa v podiele ¾ k celku za kúpnu cenu 59,16 € a na nadobúdateľa
Bendžákovú Katarínu v podiele ¼ k celku za
kúpnu cenu 19,72 €. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.
Prevod podielov nehnuteľností na nadobúdateľov sa uskutoční podľa geometrického plánu
č. 29/2011 zo dňa 2.08.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.

Prvé dva projekty boli zrealizované a finančné prostriedky nám boli v plnej výške uhradené.
Projekt na rok 2010 až 2012 je rozpracovaný
a prvá žiadosť o čiastočnú platbu bola podaná
začiatkom mesiaca november 2011 na čiastku
62 122,15 €. Výstavba protipožiarnej lesnej cesty bola zahájená v tomto roku a pri dostatku finančných prostriedkov bude ukončená v roku
2012. Jej prefinancovanie z fondu Európskeho
spoločenstva bude po úplnej realizácií a po kolaudačnom rozhodnutí.
Pre Lesy obce Nálepkovo s. r. o. boli na základe uvedených projektov od roku 2006 schválené finančné prostriedky vo výške 17 875 513,66
Sk čo je 593 358,35 €.
Ďalšie výzvy na projekty pre lesné hospodárstvo sa očakávajú až v roku 2013.
Ing. Jozef Antoni
– konateľ spoločnosti

Z činnosti poľovníckeho
združenia
Lesy v katastri obce sú bohaté na poľovnú
zver a to zver jeleniu, srnčiu a diviačiu. V poslednom období nie je zriedkavosťou stretnúť sa s rysom, vlkom či medveďom.
V roku 1993 založila Obec Nálepkovo na
výkon práva poľovníctva Obecné poľovnícke združenie. Členmi združenia sú prevažne
obyvatelia obce a ich počet sa pohybuje okolo čísla šesťdesiat.
Úlohou združenia je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri. Pre naplnenie týchto úloh združenie vypracováva ročné
plány chovu a lovu zveri, plány starostlivosti
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o zver, zabezpečuje udržanie normovaných
stavov zveri, celoročnú starostlivosť o zver
a jej zdravotný stav, ochrana genofondu
zveri, zlepšenie úživnosti poľovného revíru
a obmedzovanie škôd spôsobených zverou
na poľnohospodárskych a lesných kultúrach.
Združenie obhospodaruje revír o výmere
5317 ha. Revír zaberá k. ú. Nálepkovo a časť
k. ú. Henclovej, Hnilca a Závadky. Normované kmeňové stavy zveri sú stanovené nasledovne: jelenia zver 60 ks, srnčia zver 35 ks
a diviačia zver 13 ks. Pre svoju činnosť má
združenie postavené 2 chaty, 15 senníkov, 14

Uznesenie č. 103/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 zo dňa 10.08.2011
o určení výšky príspevku na finančnú úhradu
nákladov ZŠsMŠ v Nálepkove vrátane školských zariadení a to tak, že sa mení § 2 ods. 1
„Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, ktorý znie takto:
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej
obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa sumou 6,60 € a v školskom klube 3,40 €.
Za hlasovali 8 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania
Uznesenie č. 104/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie zo zasadaní KOVP pri
OZ v Nálepkove v dňoch 8.7.2011, 29.7.2011,
12.8.2011, 14.9.2011 a 30.9.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 105/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie
na vedomie informácie zo zasadaní KSÚPaŽP pri OZ v Nálepkove v dňoch 28.7.2011
a 23.8.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 106/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie zo zasadaní KKMaŠ pri
OZ v Nálepkove v dňoch 1.8.2011 a 15.8.2011.
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 107/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na
vedomie informácie zo zasadania KSaB pri OZ
v Nálepkove dňa 21.10.2011, k žiadosti Milana
Rusnáka ml., bude mu zaslaná odpoveď, ktorú
pripraví JUDr. Dušan Kozák a doporučuje pripraviť VZN o hracích automatoch v obci.
Za hlasovali 9 poslanci.
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Uznesenie č. 108/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie zo zasadania KFaSOM pri OZ
v Nálepkove 30.8.2011
Za hlasovali 9 poslanci.
Uznesenie č. 109/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
Plán práce kontrolnej komisie:
používanie služobného motorového vozidla
ošetrovateľská starostlivosť
pracovná náplň manažéra kvality
smernica upravujúca výberové konanie.
výsledky kontrol 1x štvrťročne predkladať OZ.
Za hlasovali 8 poslanci, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie č. 110/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
zrušenie odmeny kontrolórovi obce
(15 % k mesačnému platu) ku dňu 31.10.2011
a zároveň udeľuje prvé upozornenie pre nedôsledné plnenia si povinností kontrolóra
obce, kde je jeho povinnosťou sledovať porušenie VZN, zásad hospodárenia s majetkom obce,
zásad hospodárenia s finančným majetkom
a rozpočtových pravidiel.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Uznesenie č. 111/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje uzatváranie akýchkoľvek zmlúv s fyzickými
a právnickými osobami, ktoré zaväzujú obec
k finančnému alebo materiálnemu plneniu
sú možné len so súhlasom obecného zastupiteľstva. Toto uznesenie sa dodatočne zapracuje
v zásadách hospodárenia s majetkom obce.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Uznesenie č. 112/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
realizáciu stavebných úprav a ďalších doporučení 24 bytových jednotiek (pri Benzinole)
podľa odborného posudku stavebnej komisie
zo dňa 11.5.2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Uznesenie č. 113/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
vypovedanie zmluvy s audítorkou Ing. A. Vysopalovou a navrhuje uzatvorenie novej zmluvy
s nezávislým audítorom do konca roku 2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Starosta obce v súlade s ustanovením § 13,
ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení pozastavuje výkon tohto uznesenia.
Uznesenie č. 114/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
osadenie dreveného mostíka cez Železný potok pri Alexandrovi Mackovi v termíne najneskôr do 30.11.2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Starosta obce v súlade s ustanovením § 13,
ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

4

posedov a 40 solísk. V posledných rokoch sú
tieto zariadenia čoraz častejšie terčom vandalov, ktorý ich poškodzujú alebo v zimných
mesiacoch úplne likvidujú a využívajú ako
zdroj suchého palivového dreva.
Pre prikrmovanie v zimnom období združenie každoročne pripravuje 15 000 kg sena
a letniny, nakupuje 3 000 kg jadrového krmiva a 1 000 kg soli.
Ročne členovia združenia pri príprave krmiva, čistení chodníkov, úprave studničiek,
prikrmovaní zveri v zime a napĺňaní solísk
odpracujú 3 500 až 4 000 brigádnických hodín.
Združenie podľa potreby zabezpečuje
i akcie poriadané okresnou organizáciou.
V roku 2010 sa v revíry uskutočnili farbiarske
skúšky poľovníckych psov a v 2011 okresná
súťaž krúžkov mladých priateľov poľovníctva.
Celoročná činnosť združenia si vyžaduje
cca 6 000 EUR finančných prostriedkov. Vo
výdajoch najväčšie položky tvorí nájom za
poľovný revír, členské do Slovenskej poľovníckej komory, nákup jadrového krmiva

a soli, príspevky na chov a výcvik poľovne
upotrebiteľných psov. Združenie musí udržiavať predpísaný počet poľovne upotrebiteľných psov t. j. dvoch psov na dohľadávku jelenej zveri, dvoch psov na dohľadávku
srnčej zveri, dvoch psov – duričov a jedného
brlohára.
Potrebné finančné prostriedky si združenie zabezpečuje svojou činnosťou. Hlavným
zdrojom príjmov je ročný členský príspevok
50 EUR a predaj ulovenej zveriny.
Z uvedeného prehľadu činnosti združenia
je vidieť, že poľovníctvo nie je len lov zveri.
Lovu predchádza cieľavedomá činnosť pri
starostlivosti o zver a revír. Tých pár kilogramov zveriny čo dostane člen ročne, nie je
zadarmo, ak na 1 kg musí odpracovať 5 až 8
hodín.
Poľovníkmi sú ľudia, ktorí majú radi prírodu a zver, práce v revíry považujú za relax
a poľovníctvo majú ako koníček. Ich činnosť
pri ochrane a starostlivosti o zver má vysokú
celospoločenskú hodnotu, za čo im patrí právom poďakovanie.
Správna rada OPZ
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Z činnosti obecnej polície
v Nálepkove
Je dobré, že obecná polícia v Nálepkove
od vedenia OcÚ dostala priestor prezentovať
sa pred občanmi občanov aj takýmto spôsobom a preto by som chcel v čo najkratších
črtách poinformovať širokú verejnosť o základných činnostiach a práce obecnej polície
v tejto obci.
Vo všeobecnosti sa dajú hodnotiť podmienky pre výkon činnosti obecnej polície v
Nálepkove ako dobré. Prejavuje sa snaha o vedenie občanov k dodržiavaniu zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.
V tomto kontexte by obecná polícia nemala byť chápaná ako represívna zložka. Preto
obecní policajti v užšom kontakte a styku s
občanmi pri riešení priestupkov najviac využívajú inštitút dohovárania, čím takto od
začiatku roka až doposiaľ bolo riešených
53 priestupkov. Hlavnou základnou úlohou
obecnej polície je preventívne pôsobenie
pri zabezpečovaní prvého kontaktu medzi
verejnosťou a obecnou políciou pri riešení
rôznych problémov obyvateľov obce. Jej
snahou je týmto spôsobom vplývať na občanov, aby nesťažovali plnenie úloh obce,
nenarúšali verejný poriadok a občianske
spolunažívanie, prípadne ich zapájať do aktivít obce, respektívne ich viesť k občianskej a
právnej uvedomelosti.
Hlavným cieľom obecnej polície je zabezpečenie obecných vecí a verejného poriadku.
V tejto súvislosti sa ako poriadkový útvar obce
aktívne zapája do organizácie kultúrnych,
spoločenských, športových, cirkevných a
politických podujatí, pri ktorých vykonáva
dodržiavanie verejného poriadku na katastrálnom území obce. Tiež na základe rozboru bezpečnostnej situácie v obci sa činnosť
obecnej polície orientuje na výkon služby
do častí obce s najčastejším výskytom protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. Zvýšená pozornosť je venovaná ochrane
životného prostredia, čistote v obci a dodržiavania hygienických predpisov, ochrane
verejnej zelene, rekreačných a iných zariadení. Zároveň však prioritné oblasti pôsobenia obecnej polície sú podmienené charakterom tejto konkrétnej obce. Okrem iného
je to dané aj vysokým podielom rómskych
spoluobčanov. Príslušníci obecnej polície
zabezpečovali verejný poriadok, poskytovali
pomoc a spoluprácu sociálnym a terénnym
pracovníkom, najmä pri kontrole rómskych
osád, pri vyplácaní sociálnych dávok, pri
zabezpečovaní vykonávania deratizácie a

dezinfekcie, pri plnení úloh súvisiacich s aktivačnými prácami, ale aj pri kontrole detí zapisovaných na povinnú školskú dochádzku.
Z doterajšej hodnotiacej činnosti vyplýva,
že ani na jedného obecného policajta nebola
podaná zo strany občanov žiadna sťažnosť.
Rozborom a evidenciou doterajšej protispoločenskej činnosti možno konštatovať,
že z doposiaľ 103 evidovaných a riešených
priestupkov je drvivá väčšina hodnotených,
ako tzv. záškoláctvo. Ostatné priestupky sú
charakteru so všeobecným narušením verejného poriadku, alebo občianskeho spolunažívania.
Spolupráca medzi obecnou políciou a tunajším OO PZ Nálepkovo sa riadi operatívne
podľa reálnych potrieb ako i danej situácie
a tiež na základe „ Zmluvy medzi Okresným
riaditeľstvom PZ a OcÚ Nálepkovo “. Obecná
polícia ďalej spolupracuje s obvodnými úradmi pri riešení priestupkov, s orgánmi štátnej
zdravotnej správy - nemocnice a zdravotné
strediská - vyrozumievanie rodičov a príbuzných, pri rôznych zdravotných prehliadkach,
ktorým sa vyhýbajú, ako deti tak aj ich rodičia, s orgánmi požiarnej ochrany - zisťovanie
páchateľov, príčiny požiaru, spoludokumentovanie a pod., hlavne v jarnom období - vypaľovanie suchej trávy, so železničnou políciou - krádeže káblového vedenia. Ďalšou
formou spolupráce je aj doručovanie zásielok obecnou políciou - súdmi, exekútormi a
inými inštitúciami, ktoré si občania odmietli
riadne prevziať. Obzvlášť špecifickou formou
spolupráce je spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a obecnou políciou,
respektívne OcÚ Nálepkovo, kde táto pre ne
spracováva posudky, charakteristiky, respektívne správy o povesti. Osobitná forma spolupráce je s poradnými komisiami samosprávy
pre ochranu verejného poriadku, s orgánmi
životného prostredia na úseku ochrany zelene v obci a pri odhaľovaní nepovolaných
skládok, s oddelením práce sociálnych vecí
a rodiny, s úradom práce, komunitným centrom a inými inštitúciami. Obecná polícia
osobitne upozorňuje na problém mládeže,
jej narastajúcu agresivitu, rozmáhajúce sa
záškoláctvo, používanie alkoholických nápojov, požívanie omamných a prchavých látok,
respektívne fetovanie, vandalizmus, ako aj
iné páchanie protispoločenskej činnosti.
Na záver uvedeného by som poukázal na
niektoré problémy, ku ktorým obecná polícia
počas výkonu služby najčastejšie prichádza
a je to najmä vymáhanie pokút od sociálne
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zriadení pozastavuje výkon tohto uznesenia.
Uznesenie č. 115/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove navrhuje
vypracovať dodatok k VZN č. 4/2007 o užívaní
obecných bytov, kde sa doplnia podmienky užívania bytu:
byt musí byť trvale obývaný
byt užíva len nájomník, ktorý má s obcou nájomnú zmluvu.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Uznesenie č. 116/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie
účtovných stredísk podľa živností s predkladaním účtovných výkazov hospodárenia 1x štvrťročne, vypracované a vytlačené priamo z ekonomického programu.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Starosta obce v súlade s ustanovením § 13,
ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozastavuje výkon tohto uznesenia.
Uznesenie č. 117/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
bezodkladné osadenie stĺpov verejného osvetlenia najneskôr však do 15.11.2011.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 sa zdržali hlasovania.
Starosta obce v súlade s ustanovením § 13,
ods. 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozastavuje výkon tohto uznesenia.

6. ROKOVANIE OZ
DŇA 7.11.2011
Uznesenie č. 118/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkovo schvaľuje
podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 092/2011 – IZ – 5.0/V
medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny, Špitálska 4, 6, 8, Bratislava, v zastúpení
Fondom sociálneho rozvoja, Špitálska 6, Bratislava a Obcou Nálepkovo, Stredný riadok 384/1,
Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 119/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
osadenie vianočného stromčeka na námestí
a zakúpenie vianočných svetelných reťazí z ušetrených finančných prostriedkov komisie kultúry, mládeže a športu.
Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
Uznesenie č. 120/2011-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje
výstavbu sezónneho ihriska na korčuľovanie
na námestí obce. OZ odporúča, aby výstavbu
prerokovala stavebná komisia a spôsob realizácie predložia poslanci starostovi obce do
15.11.2011.
Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
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slabších a neprispôsobivých občanov. Tento proces je veľmi zdĺhavý a v niektorých
prípadoch neefektívny. Príslušníci obecnej
polície sa stretávajú s rovnakým problémom, ako aj príslušníci štátnej polície a to
neochotou obyvateľov obce byť nápomoc-

ní pri odhaľovaní páchania priestupkov a
poskytovaní akýchkoľvek informácií o osobách páchateľov. Ďalej ako problém sa javí aj
zhovievavejší prístup pri riešení priestupkov
postúpených na prejednanie kedy náklady
na objasnenie priestupku ďaleko presahujú

výšku uloženej pokuty ako sankcie.
Úplne na záver by som chcel vedeniu obce
vysloviť skutočnú vďaku za možnosť takejto
prezentácie v obecných novinách.
Jozef Sopko
náčelník OP

Október - mesiac úcty k starším
Október je čas, kedy by mal každý prejaviť úctu tým, skôr narodeným, tým ktorí si už
niečo odžili, vytrpeli a okúsili. Prejavy úcty
môžu byť mnohoraké. I uvoľnenie miesta
v preplnenom autobuse je prejavom úcty
a pochopenia.
Stalo sa už tradíciou, že Sociálna a byto-

vá komisia pri OcÚ v Nálepkove prejavuje
úctu našim seniorom zasielaním pozdravov.
Na túto úctu by sa nemalo zabúdať počas
celého roka. V mesiaci december plánujeme posedenie so seniormi pri vianočnom
stromčeku.
Nechovajme sa tak, akoby sa nás staroba

netýkala. Starci a starenky sú mnohokrát nepochopení a nevypočutí. Kto sa naučí vážiť si
šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe
nepovšimnutý. Nájdime si preto čas na vľúdne slovo a úsmev pre tých skôr narodených.
Bc. Janka Ivančová
predseda KSaB

Realizácia projektu Tvorivá tkáčska dielňa
Obec Nálepkovo od 01.06. 2011 do 31.10.
2011 realizovala projekt s názvom Tvorivá
tkáčska dielňa v Komunitnom centre v Nálepkove. Tento projekt sa uskutočnil vďaka
grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange. Zámerom projektu
bolo rozvíjať umelecké zručnosti seniorov,
ktorí chcú aktívne prežiť jeseň svojho života. Aktívny prístup a sebarealizácia týchto
ľudí sa zúročila v podobe tvorby tkaných
výrobkov, vyšívania, háčkovania, úpravy tex-

tílií servítkovou technikou, maľbou na textil,
aranžovanie z prírodných a dekoratívnych
materiálov... Okrem zmysluplného trávenia
voľného času si účastníci projektu ponechali
výrobky, ktoré si osobne vyrobili. Projektom
sa zároveň napomohlo k vytváraniu priestoru na vzájomné stretávanie sa a rozvíjanie
spoločenských kontaktov, ktoré minimali-

zujú sociálnu izoláciu ľudí vo vyššom veku.
PhDr. Jarmila Gabonayová

Sme tu pre vás všetkých
V našej obci je veľa ľudí odkázaných na
pomoc pri riešení rôznych životných situácií
a problémov, do ktorých sa dostali, len nevedia alebo sa boja o pomoc požiadať, preto sme
6

sa rozhodli aj prostredníctvom tohto článku
prezentovať terénnu sociálnu prácu, ktorá
sa v našej obci vykonáva už od roku 2002
vďaka rôznym programom zameraných na

sociálnu inklúziu znevýhodnených osôb. Sme
ochotní pomôcť každému, kto pomoc potrebuje a hľadá riešenia svojich problémov,
s ktorých riešením potrebuje poradiť a taktiež
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by sme chceli poukázať na fakt, že terénna
sociálna práca nie je zameraná len na pomoc
obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít. Sme tu pre Vás všetkých, občanov našej
obce, teda seniorov, mládež, nezamestnaných,
zdravotne ťažko postihnutých...
Naša práca spočíva v poskytovaní kvalifikovaného sociálneho poradenstva prostredníctvom depistáže (vyhľadávania problémov klientov priamo v teréne), ale aj
v poradenstve, ktoré je zamerané na spoluprácu pri riešení náročnej životnej situácie,
do ktorej sa klient dostal, snažíme sa o zmiernenie negatívneho dopadu problému na jeho
osobu a rodinu.
Podľa druhu problému vieme klientovi
navrhnúť riešenia jeho situácie v spolupráci
s ním a rôznymi inštitúciami, ktoré oslovujeme
a spolupracujeme s nimi. Ide hlavne o spoluprácu s ÚPSVaR, sociálnou poisťovňou, súdmi,
školami, obecnou políciou, OO PZ v Nálepkove, miestnou pediatričkou, exekútorskými
úradmi, či spoločnosťami vymáhajúcimi dlhy.
Vieme vám pomôcť s vybavovaním a vypisovaním rôznych žiadostí o poskytnutie dávok v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
splátkových kalendárov...
Do našej kompetencie spadá aj výkon
šetrení v rodinách, ktoré sú pravidelne monitorované z dôvodu, umiestnenia dieťaťa do
ústavnej starostlivosti, alebo ak ide o dieťa,
ktoré je zverené dočasne poručníkovi z dôvodu, že rodičia dieťaťa alebo jeden z nich
je maloletý. Do tejto skupiny taktiež spadajú
deti, ktorých rodičia sú v rozvodovom konaní. O výsledkoch šetrenia sme povinní podať
písomnú správu o skutočnostiach, ktoré boli
v rodine zistené.
Ďalšou náplňou našej práce je výkon dozoru pri vyplácaní prídavkov na deti, ktorých
je obec osobitným príjemcom z dôvodu záškoláctva maloletých detí. Minulý rok do tejto
skupiny spadalo 67 rodín v mesiaci november
2011 to bolo 56 rodín. Pokles nastal aj vďaka
šíreniu osvety prostredníctvom rozhovoru
s rodičmi týchto detí o potrebe vzdelávania
a vzdelania pre ich synov a dcéry do budúcnosti.
Počas výkonu našej práce sa stretávame
s rôznymi typmi klientov, preto často oslovujeme príslušníkov obecnej polície so žiadosťou
o sprevádzanie v teréne, nejde o bezdôvodné
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„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európského sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

vyvážanie sa v aute obecnej polície, ale o našu
čiastočnú ochranu. Týmto nechceme poukazovať na fakt, že máme z klientov strach, ale
v sprievode obecnej polície sa cítime bezpečnejšie. V praxi sa totiž stretávame s tým, že
niektorí klienti reagujú podráždene alebo sú
pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Počas ich sprievodu sme sa nikdy nestretli
s problémom vykonať šetrenie v rodine, nakoľko počas našej dlhoročnej praxe sa medzi nami
a klientmi vytvorili vzťahy založené na dôvere.
Momentálne 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

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 76 608,84 €, obec Nálepkovo
sa spolupodieľa na financovaní projektu 5% vo
výške 4 032,04 €.
V prípade ak sa rozhodnete vyhľadať našu
pomoc môžete nás osloviť priamo v teréne
alebo v Komunitnom centre v Nálepkove
(v budove starého mlyna) vždy sme tu pre vás.
Kontaktné údaje: Telefón: Obecný úrad
Nálepkovo, 053/4494230, fax: 053/4494128,
Komunitné centrum Nálepkovo:
Telefón: 053/4494612
e-mailová adresa: ocunal@nalepkovo.sk,
internetová stránka: www.nalepkovo.sk
Terénni sociálni pracovníci:
Mgr. Lívia Školníková, Mgr. Viera Vozárová
Asistenti terénnych sociálnych pracovníkov:
Andrea Smoradová, Katarína Pacáková
Spracovali:
Mgr. Lívia Školníková
Andrea Smoradová
www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk.

Dôstojné miesto posledného odpočinku
Ako správca cintorína vás prostredníctvom Obecných novín poinformujem o stave
nášho obecného cintorína, o ktorý sa v súčas-

nosti starám a vykonávam jeho potrebnú
údržbu. Všetci chceme, aby miesto posledného odpočinku našich drahých zosnulých bolo

vždy upravené a čisté. Musím podotknúť, že
v čase najväčšej návštevnosti teda v období
sviatkov „Všetkých svätých a Pamiatky zos7
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nulých sa pravidelne pred týmito sviatkami
vykonávala údržba cintorína v spolupráci
s pracovníkmi zamestnanými na výkon verejnoprospešných prác v obci. Títo pracovníci
pracovali počas celého roka, hlavne v letnom
období, počas ktorého sa cintorín kosil v pravidelných intervaloch pod mojím dohľadom.
Títo uchádzači o zamestnanie boli a sú nápomocní aj pri prácach spojených z výkopom
hrobov.

Počas sviatkov a posledných rozlúčok s našimi najbližšími, ktorí už nie sú medzi nami
bolo a je o čistotu miesta posledného odpočinku dostatočne postarané, o čom svedčia
kladné reakcie návštevníkov cintorína.
O poriadok počas týchto sviatkov sa pravidelnými hliadkami pričinili aj príslušníci
obecnej polície, ktorí sa starali o to, aby nedochádzalo k narušovaniu pokoja a krádežiam
zo strany neprispôsobivých občanov.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, vďaka ktorým dôstojne prebehlo spomínanie si na našich milovaných zosnulých.
V prípade potreby ma môžete kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré je umiestnené
na informačnej tabuli pred vstupom do areálu cintorína.
Marek Kútik
správca cintorína

Mikuláš
Dňa 6.12.2011 sa na námestí v Nálepkove
uskutočnila historicky prvá akcia Mikulášskej
nádielky, ktorú vymyslela a zorganizovala
komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ
v Nálepkove.
Už po niekoľko rokov sa naše deti museli
uspokojiť len s komornými akciami organizovanými školou či v súkromí domovov. Tento
rok sme chceli urobiť radosť všetkým deťom,
aby zažili radosť z návštevy živého Mikuláša
aj s jeho pomocníkmi.
A podarilo sa! Námestie bolo plné detí
a nefalšované dojmy, radosť či obavy pobavili a potešili nielen organizátorov, ale aj rodičov a zvedavých návštevníkov. Rozžiarený
vianočný stromček, Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí navštívili Nálepkovo na cilingajúcom konskom záprahu, koledy vyhrávajúce
v rozhlase – to všetko prinieslo do našej obce
čaro Vianoc.
Akcia sa vydarila nad očakávanie a nie
len pre deti to bol zážitok, na ktorý sa len
tak nezabudne. Tí, ktorí
sa zúčastnili boli spokojní, a tí ostatní sa možno
nechajú zlákať na budúci
rok.
Naše
poďakovanie
si rozhodne zaslúžia
účinkujúci, zamestnanci OcÚ, ktorí pomohli
s výzdobou, zhotovením
pódia,
zabezpečením
občerstvenia – horúci
čaj rozhodne v chladnom počasí dobre padol,
sponzorom i obecnej
a štátnej polícií a všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu. Veríme, že na
budúci rok bude rozžiarených očí a spokojných
občanov ešte viac.
Komisia kultúry,
mládeže a športu
pri OZ v Nálepkove
8
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Jeseň v Domove dôchodcov
Jeseň bola v tomto roku mimoriadne teplá.
Usmievavé septembrové lúče pozlacovali záhradu nášho Domova dôchodcov. Vyvolávali
úsmevy a pohodu na tvárach našich seniorov.
Dôvod bol jednoduchý. Konečne sa uskutočnila plánovaná obľúbená „ opekačka“. Pripravené
bolo ohnisko aj gril, na ktorom si klienti mohli
sami opiecť klobásku. Atmosféra bola príjemná, v záhrade sa ozývala obľúbená hudba. Kto
mal chuť, mohol si zahrať ruské kolky.
Mesiac október je mesiacom, kedy viac ako
inokedy prejavujeme úctu naším starším. Ani
my sme nezabudli na našich najmilších. Pripravili sme pre nich kultúrny program. Prišli
nás potešiť deti z Materskej a Základnej školy
v Nálepkove. Deti pod vedením pani učiteliek
Hozzovej, Vartovníkovej a Lorincovej si pre nás
pripravili krásne pesničky, básničky a scénky.
Obdarili nás aj vlastnými výrobkami. Návšteva
detí je pre našich klientov vzácna udalosť. Nakoľko im chýbajú vlastné vnúčatá a pravnúčatá,
vedia veľmi citlivo prežívať takéto vystúpenia.
Po skončení kultúrneho programu pokračovala
zábava v našej spoločenskej miestnosti, ktorú
my nazývame „ čajovňa“.
Ešte skôr, ako sa začal Advent, sme v novembri mali super „ Katarínsku zábavu“. Zábava
sa začala príhovorom pána riaditeľa Mg. Michala Bartoša. Po príhovore nasledovali gratulácie
všetkým našim Katarínam. Pokračovali sme
slávnostnou večerou, po ktorej nás prišiel potešiť folklórny súbor Červená chustečka a Pustovníček z Jakloviec pod vedením pani Feckovej.
Pri ľudových pesničkách nezostali ticho ani naši
seniori. Spievali a tancovali spolu s folkloristami. Po skončení vystúpenia pokračovala zábava, na konci ktorej bola vyžrebovaná tombola.
December sa začal v športovom duchu. Ani
v našom zariadení nezabúdame na kondíciu,
a tak sme si zasúťažili v Miklášskom turnaji v disciplínach: biliard, stolný tenis, dáma,
človeče, nehnevaj sa! V turnaji nebolo dôležité zvíťaziť, ale premôcť sa a zúčastniť,

aj napriek mnohým chorobám.
Mikuláš nezabudol ani na nás. Privítali sme
ho pri rozsvietenom Vianočnom stromčeku mikulášskou koledou. Klientov obdaroval sladkou
odmenou a tých, ktorí nemohli prísť, navštívil
na izbách. Okrem spoločenských a kultúrnych
akcií sme dostali aj darčeky.
Najväčšiu radosť sme mali z oplotenia,
ktoré bolo dokončené a odovzdané v októbri.
Prechádzky v záhrade teraz budú bez akýchkoľvek obáv.
Nesmieme zabudnúť ani na nové deväťmiestne auto, ktoré budeme využívať pre
našich seniorov na rôzne aktivity mimo zariadenia. Umožní nám lepší kontakt s externým
prostredím.
Naši seniori môžu od decembra využívať aj
tri vynovené bezbariérové kúpeľne, ktoré sú
veľkým prínosom nielen pre nich, ale uľahčujú
opatrovateľom celkový kúpeľ klienta.

V roku 2011 sme si postavili náročné ciele,
ktoré sa nám podarilo splniť. Naše vízie na rok
2012 sú opäť smelé aj napriek legislatívnym
zmenám, ktoré pre nás nie sú priaznivé. Veríme
však, že spoločnými silami sa naše zariadenie
zaradí medzi najkvalitnejších poskytovateľov
sociálnych služieb v Košickom regióne.
Mgr. Michal Bartoš
riaditeľ DDN, n. o.
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ZLATÁ ÉRA VONDRIŠLA
S nástupom osvietenstva došlo vo Vondrišli k významným zmenám. Pri sčítaní
obyvateľstva v roku 1785 mala obec 261 domov,
v ktorých bývalo 438 rodín. Celkový počet obyvateľov bol 2482, z toho bolo len 608 rímokatolíkov, ktorí tvorili najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. Sedliackych gruntov bolo 56. V mestečku
boli dvaja kňazi, traja šľachtici a jeden úradník.
Želiarov bolo až 400 a iných - najmä baníkov

a robotníkov v hámroch bolo 147.
Takmer o 100 rokov neskôr mala obec 2827
obyvateľov z toho bolo 2141 Nemcov a len 485
Slovákov, avšak evanjelikov bolo už len 1728
proti 1096 katolíkom. Cigánov bolo 42. Domov
bolo 320 a v nich 637 bytov. Z toho bolo 8 bytov
v pivnici a ten istý počet bytov na prvom poschodí, ostatné boli na prízemí. V obci bolo 222 vdov,
1770 gramotných ľudí, 99 vedelo čítať, negra-

motných bolo 958. Inteligencia pozostávala z 2
kňazov, 6 učiteľov, 1 lekára, 1 majiteľa baní a z 2
úradníkov. Banských robotníkov bolo 212, 98
gazdov, 86 poľnohospodárskych sluhov a robotníkov, 50 slúžok, 150 živnostníkov, 26 obchodníkov a 75 nádenníkov. Spomedzi katolíkov bolo
92 gréckeho obradu, dvaja rusínskej národnosti
a jeden Žid.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo

Babičkina štedrá kapustnica

Suroviny

za hrsť dubáky sušené
8 ks slivky sušené
1 ks rybacia hlava
200 g údené mäso
bobkový list
soľ
korenie čierne celé
korenie nové celé
paprika červená mletá
1 ks zemiak

500 g kapusta kyslá
1 kus klobása
3 strúčiky cesnak

Postup receptu
Do hrnca dáme údené mäso a rybaciu

Mariášový turnaj
V novembri sa uskutočnilo 8. kolo súťaže v mariáši o putovný pohár starostu obce,
ktorí organizovala komisia kultúry, mládeže
a športu. Turnaja sa zúčastnilo 10 hráčov
a ďalší diváci, ktorých táto hra zaujala.
Putovný pohár si odniesol
pán Elemír Olejár
srdečne blahoželáme
Konečné poradie :
1. miesto

Elemír Olejár

2. miesto

Július Saltzer

3. miesto

Cyril Vartovník

Tešíme sa na ďalšie pokračovanie vydarenej akcie a chceli by sme sa poďakovať p.
Janke Grečkovej, že sa mohol turnaj uskutočniť v priestoroch Snack baru.
Komisia KMaŠ
pri OcÚ Nálepkovo
10

hlavu / alebo rybaciu filetu/ a urobíme vývarvaríme pomaly aspoň hodinu. Vyberieme
mäso aj hlavu a do vývaru dáme kyslú kapustu, sušené huby, slivky a na kolieska pokrájanú klobásku. Pridáme na drobno nasekaný
cesnak , bobkový list, soľ ,koreniny / podľa
chuti/ a pomaly varíme.
Keď je kapusta mäkká, zahustíme zemiakom a necháme ešte chvíľu povariť. Zatiaľ
si vychladnuté údené mäso pokrájame na
kúsky a z ryby oberieme mäso - pridávame si
do taniera podľa chuti.
Zdroj: Internet
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Výstup na Baračskú skalu
Dňa 7. 1 2012 sa uskutoční tradičný výstup na Baračskú skalu. Zraz účastníkov výstupu je pred zvonicou 7.1.2012 o 8.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť
Komisia kultúry mládeže a športu pri OZ Nálepkovo

Vážení čitatelia,
Turistická ubytovňa v Nálepkove (TKŠ) Vám ponúka možnosť
objednávok miestnosti a pohostenia na rodinné oslavy, svadby,
smútočné a narodeninové stretnutia, jubileá. Vieme pripraviť slávnostné tabule na všetky príležitosti a podľa požiadaviek zákazníkov.
Pri väčších akciách stravná jednotka na osobu 7 € (prípitok,
polievka, hlavné jedlo, káva)/ možnosť druhej večere za cenu 4€.
Budeme radi ak nás navštívite, my urobíme všetko pre Vašu
spokojnosť

TJ Slovan Nálepkovo
Začala sa futbalová sezóna SFOZ pre rok
2011/2012 a našu obec reprezentujú tri futbalové mužstvá – žiaci, dorast a dospelí.
Skupina najmladších zástupcov futbalovej rodiny je rozdelená na 2 skupiny a to Spišskú a Gelnickú. Naši najmladší patria do Gelnickej skupiny, ktorá otvorila svoju sezónu 6.
augusta 2011. Hráči začali túto sezónu ťažšie,
ale o to dravšie a hrať futbal na tejto súťažnej
úrovni im zachutil. Hoci tabuľka je aká je, aj
tak vám chlapci patrí veľké ďakujeme.
Naši dorastenci vstúpili do novej sezóny
správnou nohou a robia nám len radosť. Po
postupe z I. triedy v roku 2011/2012 postúpili do vyššej IV. Podtatranskej ligy. Ako nováčik v tejto súťaži úspešne bodovali čo ich
vynieslo na prvé miesto. Vďaka ich úspechu
šíria dobré meno obce Nálepkovo v podtatranskom regióne za čo sme na nich patrične
hrdí.
Futbalový A – tím začal svoju sezónu
stretnutiami s mužstvami z Gelnického
a Spišskonovoveského okresu, kde si počínal
veľmi dobre a bodovo sa vyšplhal medzi elitné tímy tabuľky. Dúfame, že na jar súťaže sa
posunú ešte na vyššie miesto.
V jesennej časti súťaže sme s našimi
chlapcami veľmi spokojní a do jarnej časti
2012 im želáme pevné zdravie, rýchle nohy
a bleskový úsudok v taktike hry.
Vendelín Opremčák

Tabuľka ,,A“ mužstvo
1.
Maria Huta
2.
Olcnava
3.
SSM Bystrany
4.
Mníšek nad Hnilcom
5.
Jamník
6.
Nálepkovo
7.
Domaňovce
8.
Spartak Bystrany
9.
Iliašovce
10. Chrasť
11. Odorín
12. Hnilčík
13. Markušovce
14. Gelnica

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
11
8
9
7
7
4
4
4
4
3
3
3
2

2
1
4
1
4
4
4
3
2
2
3
2
2
2

1
2
2
4
3
3
6
7
8
8
8
9
9
10

45:11
46:18
28:16
28:22
34:24
23:13
21:24
20:27
27:40
22:42
14:26
20:32
13:28
20:38

35
34
28
28
25
25
16
15
14
14
12
11
11
8

Tabuľka - Dorast
1.
Nálepkovo
2.
Spišské Podhradie
3.
Krompachy
4.
Spišské Vlachy
5.
Veľká Lomnica
6.
Jaklovce
7.
Lendak
8.
Smižany
9.
Spišské Bystré
10. Prakovce
11. Gelnica
12. Ľubica
13. Domaňovce
14. Svit

15
15
14
15
14
14
15
14
15
15
15
15
15
15

12
10
9
8
8
7
6
7
6
4
5
4
1
1

2
0
1
2
1
2
4
1
3
6
1
2
3
2

1
5
4
5
5
5
5
6
6
5
9
9
11
12

55:07
53:19
49:20
23:21
31:36
36:22
43:31
33:23
33:38
20:23
18:27
21:44
12:79
15:52

38
30
28
26
25
23
22
22
21
18
16
14
6
5
11
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Tabuľka - Žiaci
1.

Mníšek nad Hnilcom

9

7

1

1

47:11

22

2.

Jaklovce

9

5

2

2

15:10

17

3.

Helcmanovce

9

5

0

4

36:15

15

4.

Veľký Folkmar

9

4

2

3

17:18

15

5.

Slovinky

9

5

1

3

21:17

14

6.

Prakovce

9

4

1

4

24:23

13

7.

Kluknava

9

3

2

4

21:28

11

8.

Margecany

9

2

1

5

27:26

7

9.

Nálepkovo

9

2

1

6

08:23

7

10.

Maria Huta

9

1

2

6

14:49

5

Predám
Predám 2 izb. tehlový byt
v Nálepkove na Cintorínskej
ulici.
Vážni záujemcovia ozvite
sa na mail, bližšie info a foto
poskytnem e-mailom.
lubka1982@gmail.com

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Štefan Žiga
Erik Marflák
Gabriel Pokuta
Vanesa Mižigárová
Marek Žiga
Anton Žiga

Tamara Horváthová
Jozef Bandy
Daniela Horváthová
Štefania Rusnáková
Franko Pokuta
Mária Magdaléna Horváthová

Životné jubileum 70 rokov oslávili:
Elena Daxnerová
Ján Blaško
Mária Hozová

Edita Combová
Jozef Wesselenyi
Zuzana Trunková

75 rokov oslávili
Opustili nás:
Alojz Almassy
Laurenc Trunko
Štefan Žiga
Ján Šarišský
Helena Šomšágová
Pavol Dunka

Milan Mižigár
Oskar Bandy
Ján Tirpák
Mgr.Ondrej Klekner
Mária Tirpáková

Arpád Czolder
Štefan Geletka
Helena Kleinová

Anna Macková
Anton Mozgi
Elemír Olejár

80 rokov oslávila
Anna Ondrejčíková

Sobáš uzavreli:
Mgr. Martina Vartovníková
Ing. Marcel Vnenčák

Jana Suržinová
Bc. Rastislav Horna

Renáta Horváthová
Miroslav Horváth

Marianna Horváthová
Tomáš Žiga

85 rokov oslávili
Valter Kuffer
Regina Smoradová

Vaše príspevky, inzeráty, návrhy, pripomienky, otázky, pochvalu či kritiku posielajte na adresu obecného úradu alebo priamo na mail.
Ďakujeme za každú reakciu.
Dušan Slivka
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