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ozdoby v obchodoch a s úžasom pozorujú trblietavý
stromček na námestí. S napätím netrpezlivo očakávajú,
aké prekvapenie si nájdu pod vianočným stromčekom.
Duch Vianoc nepresiakol len do duší našich detí, ale
aj do duší nás, ktorí sme už dávno odhalili tajomstvo
balíčkov spod vianočného stromčeka. Tešíme sa, keď
po hektických vianočných prípravách zasadneme
v sprievode znejúcej koledy k slávnostne vyzdobenému
stolu v kruhu svojich najbližších.
Želám Vám preto úprimne a z celého srdca, aby ste
Vianočné sviatky, sviatky jediného Svetla, prežili v láske,
pokoji a porozumení s tými, ktorí sú pre Vás vesmírom,
a aby to vianočné svetlo lásky a porozumenia vo Vašich
srdciach zostalo čo najdlhšie.
Prajem Vám šťastné, radostné, veselé, požehnané,
bohaté, pokojné, láskyplné, čarovné VIANOCE.
Dušan Slivka
starosta obce
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Uznesenia OZ zo dňa 22.11.2012
Uznesenie č. 224/2012-OZ
NESCHVALENÉ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje
Alternatívu č. 1 – Pridelenie trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133
v Nálepkove p. Ľudmile Fehérovej, trvale bytom Wolkerova 16/32, Spišská Nová Ves.
Za hlasovali 4 poslanci
(Ivančová, Pronská, Klekner, Baniaková)
Proti hlasovali 3 poslanci
(Majorová, M. Čarnický, Július Jesze)
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci
(Plencner, P. Čarnický)
Alternatívu č. 2 – Pridelenie trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej ul. č. 133
v Nálepkove p. Margite Göllnerovej, trvale

bytom Školská 684, Nálepkovo.
Za hlasovali 4 poslanci
(Jesze, Majorová, P. Čarnický, M. Čarnický)
Proti hlasovali 3 poslanci
(Pronská, Ivančová, Klekner)
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci
(Baniaková, Plencner)
Uznesenie č. 225/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. 2124/4500/2012 s Východoslovenskou
distribučnou, a. s., Košice o zriadení vecného
bremena pre stavbu podperného bodu nadzemného elektrického vedenia a príslušenstva na pozemku parc. C KN 1457/2, zapísaného na LV č. 1.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.

Uznesenie č. 226/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje Licenčnú zmluvu č. U1116/2013 medzi
zmluvnými stranami MADE spol. s r. o., Banská
Bystrica a obcou Nálepkovo na poskytnutie
licencie – používateľských práv k aplikačnému programovému vybaveniu informačného
systému pre obce a mestá URBIS.
Za hlasovali všetci 9 poslanci.
Uznesenie č. 227/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove schvaľuje presťahovanie obecnej knižnice do nových priestorov, doplnenie knižničného fondu, zabezpečenie materiálneho vybavenia.
Za hlasovali 7 poslanci.
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci
(M. Čarnický, Jesze)

Uznesenia OZ zo dňa 4.12.2012
Uznesenie č. 228/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
NESCHVAĽUJE
Alternatívu č. 1 – Pridelenie nájomného
trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej
ul. č. 133 v Nálepkove p. Ľudmile Fehérovej,
trvale bytom Wolkerova 16/32, Spišská Nová
Ves.
Za hlasovali 3 poslanci
(Klekner, Pronská, Baniaková).
Proti hlasovalo 0 poslancov.
Zdržali sa hlasovania 5 poslanci
(Plencner, M. Čarnický, P. Čarnický,
Jesze, Majorová)
NESCHVAĽUJE
Alternatívu č. 2 – Pridelenie nájomného
trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej
ul. č. 133 v Nálepkove p. Andrey Smoradovej,
trvale bytom Stredný riadok 492, Nálepkovo.
Za hlasovali 0 poslancov.

Proti hlasovalo 0 poslancov.
Zdržali sa hlasovania všetci 8 poslanci.

33 Nálepkovo.
Za hlasovali všetci 8 poslanci.

SCHVAĽUJE
Alternatívu č. 3 - Pridelenie nájomného
trojizbového bytu č. 2, súp. č. 755 na Hlavnej
ul. č. 133 v Nálepkove p. Margite Göllnerovej,
trvale bytom Školská 684, Nálepkovo.
Za hlasovali 6 poslanci
(M. Čarnický, P. Čarnický, Plencner, Jesze,
Majorová, Baniaková)
Proti hlasovalo 0 poslancov.
Zdržali sa hlasovania 2 poslanci
(Klekner, Pronská).

Uznesenie č. 230/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Zmluvu o pripojení do distribučnej
sústavy č. 100717596ZoP uzatváranú
s Východoslovenskou distribučnou, a. s.
Košice, číslo odberného miesta 655844,
adresa odberného miesta Nálepkovo 0, 053
33 Nálepkovo, číslo technického objektu
999767.
Za hlasovali všetci 8 poslanci.

Uznesenie č. 229/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Prílohu č. 3 k Zmluve o združenej
dodávke elektriny č. 5100260557S/2012
uzavretej s Východoslovenskou distribučnou,
a. s. Košice, číslo odberného miesta 642010,
adresa odberného miesta Nálepkovo 0, 053

Uznesenie č. 231/2012-OZ
Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove
schvaľuje Dodatok č. 12 k Zmluve o zbere,
odvoze a zneškodňovaní komunálneho
odpadu z obce Nálepkovo č. 6000/2002/V-15
s Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská
Nová Ves.
Za hlasovali všetci 8 poslanci.

Demokracia rovná sa môžem, čo chcem??..
Milí čitatelia, dovoľte mi citát z Úvodu internetovej stránky www.poslanci-nalepkovo.estranky.sk
„Informácie sú kyslíkom demokracie. Ak sú
činy tých, ktorí spravujú štát, obec či komunitu
skryté a ľudia nevedia, čo sa deje, nie je možné
zúčastňovať sa na riešení verejných záležitostí
2

v spoločnosti. Informácie však nie sú pre ľudí
len potrebou – sú základnou súčasťou dobrého
vládnutia. Len zlá vláda potrebuje na svoje prežitie tajnosti. Tie sú živnou pôdou neefektívnosti,
plytvania a korupcie“.
Je nesporné, že p. Pronská, poslankyňa OZ
v Nálepkove, sa predmetným citátom riadi ne-

uvedomujúc si, že poslanec nemá ľuďom vládnuť, ale slúžiť.. Súhlasím s tým, že informácie sú
nevyhnutné. Avšak k dobrej službe občanom
sú potrebné objektívne, pravdivé a relevantné
informácie. Informácie zavádzajúce a nepravdivé vedú k ovládaniu ľudí a manipulácii s nimi.
Je smutné, že poslankyňa OZ sa usiluje vládnuť
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ľuďom spôsobom založeným na ich manipulácii a klamstve, sledujúc tým poškodenie
dobrého mena človeka, ktorý riadi organizáciu
založenú obcou. Organizáciu, ktorá v čase jeho
príchodu bola na pokraji krachu, a ktorá pod
jeho vedením vykazuje dobré výsledky a vo
všeobecnosti sa jej darí. Je smutné, že poslankyňa OZ namiesto spolupráce, uverejní na horeuvedenej internetovej stránke nasledovný
článok:
„Človek, ktorý má však vedúce postavenie
v obci by mal mať úroveň zodpovedajúcu jeho
statusu. Smutné až tragické však je, ak takého
človeka rešpektuje, načúva mu a ochraňuje čelný predstaviteľ obce. Je priam komické
sledovať, ako kladie otázky a následne si odpovedá v časovom slede. K tomu ani viac nie

je treba žiaden komentár. Pozrite si zoznam
príspevkov, pseudonymov pod ktorými vystupuje jedna osoba - jeden počítač, predpokladám totiž, že pred jeho počítačom nestojí
fronta obyvateľov Nálepkova, aby si mohli
zablogovať. Michal Bartoš, riaditeľ DN, n.o., IP:
87.197.152.140, IP: 95.170.231.24,“
Keďže uvedený citát je založený na klamstve, požiadal som prostredníctvom právneho
zástupcu pani poslankyňu Janu Pronskú, aby
od svojho konania upustila. Odmietla, a tak
som nemal inú možnosť ako očistiť svoje meno
pomocou súdu. Pani Pronská, uvedomujúc si,
že jej konštatovania na moju osobu boli len
nepravdivým spôsobom ako zavádzať vás, občanov Nálepkova, po tomto kroku prijala rozhodnutie, na základe ktorého sa mi ospravedl-
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ní (podpísala to na Okresnom súde v Sp. Novej
Vsi) na horeuvedenej stránke v tomto znení:
„Týmto sa ospravedlňujem riaditeľovi Domova Nálepkovo, n.o. Mgr. Michalovi Bartošovi za príspevok uverejnený 25.05.2012 pod
názvom „Ovplyvňovanie verejnej mienky?“,
kde som bez overenia pravdivosti mojich
tvrdení uviedla, že p. Mgr. Michal Bartoš pridáva pod rôznymi menami príspevok na poslaneckej stránke. Môj príspevok nebol ničím
podložený, zasiahol do vážnosti, dôstojnosti
a poškodil jeho dobrú povesť, za čo sa mu
týmto verejne ospravedlňujem“.
Nuž jedna pani vo vedúcej funkcii v obci,
jedno veľké klamstvo, nedôstojná manipulácia, prekročená hranica a názor si urobte samy.
Mgr. Michal Bartoš

Advent a Vianoce
Advent je z latinského slova adventus
a znamená príchod. Dejiny adventu sa začínajú na Západe v Južnej Galii a v Španielsku koncom 4. stor. Pociťovala sa potreba
asketickej prípravy na Vianoce a na Zjavenie
Pána, lebo na Zjavenie Pána sa udeľoval krst.
Tento prípravný čas trval tri nedele a mal sa
vypĺňať modlitbou a hojnejšou účasťou na
bohoslužbach. V Galii tento prípravný čas
skoro dostal pôstny charakter, lebo chceli napodobniť 40-dňový pôst pred Veľkou nocou.
Po Druhom vatikánskom koncile sa advent
vracia k prvotnému rímskemu sláveniu. Tlmí
sa jeho pôstny charakter a stáva sa časom
nábožného a radostného očakávania. Preto
každý kresťan ďakuje v Adventnom období božskému Vykupiteľovi, že pre nás a pre
našu spásu zostúpil z nebies do života Panny
Márie a z nej sa narodil.
Sviatok Vianoc vznikol v Ríme. Keďže deň
Kristovho narodenia nebol známy, kresťania
si zvolili deň 25. Decembra, deň zimného
slnovratu, ktorý sa veľmi hodil na oslavu narodenia Krista, ktorý je tým pravým „svetlom
sveta“(Jn 8,12). Slávnosť Narodenia Pána má
aj vigíliu – štedrý deň, kedy staviame vianočný stromček na počesť príchodu Spasiteľa.

Foto: internet
Symbolický predstavuje rajský strom života
oproti stromu poznania dobrého a zlého,
z ktorého jedli Adam a Eva. Druhou ozdobou kresťanských rodín je stavanie jasličiek
v chráme, aj doma. V kresťanských rodinách
si konajú pri štedrej večeri malú radostnú pobožnosť, modlitbou, Anjel Pána, čítaním Božieho slova a spievaním vianočných piesní.

„Lebo chlapček sa nám narodil,
Daný je nám syn:
na jeho pleciach spočíva vláda
a volajú ho:
obdivuhodný Radca, mocný Boh,
večný Otec, Knieža pokoja.“ ( Iz 9, 5)
Mgr. Ľubomír Matejka

Zo života Základnej školy s materskou školou
Prírodovedný seminár
Prírodovedný seminár Delfín je určený
pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ.
Jeho cieľom je poskytnúť žiakom v 5 sé-

riách sadu 5 zaujímavých úloh z oblasti prírodných vied, ktoré sú navzájom prepojené.
Pod vedením p. uč. Steinerovej sa do tej-

to činnosti zapojili žiačky VIII.A triedy: Krajňáková Romana a Fridmanská Paulína.
Držíme Vám palce
3
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Prvý tohtoročný športový úspech
V pondelok 1.10.2012 sme boli v Helcmanovciach na obvodnom kole súťaže v cezpoľnom behu.
Na štart sa postavilo jedno dievča a 3
chlapci z našej školy. Aj na tomto preteku
sme opäť potvrdili, že máme talentovanú
mládež.
N. Trunková obsadila krásne 2. miesto, P.
Gonda sa umiestnil tiež na 2. mieste. V súťaži družstiev chlapci obsadili 2. miesto. Nebyť
slabšej chvíľky našej dvojice chlapcov a neú-

časti dvoch dievčat, mohli sme aj tento rok
štartovať na krajskom kole.
Našej partii chcem poďakovať za vzornú
reprezentáciu školy a gratulujem k dosiahnutým výsledkom:
Dievčatá:
2. miesto – N. Trunková
Chlapci:
2. miesto – P Gonda
13. miesto – Š. Horváth
14. miesto – O. Horváth
Mgr. Tomáš Hrušovský

Zo života Domova Nálepkovo, n. o.
Aktivity nášho Domova
Nádherné letné počasie pokračovalo aj
v septembri a preto sme sa rozhodli na začiatku mesiaca zorganizovať „kolkový turnaj“
v záhrade, kde máme na túto hru vybudované
zariadenie. Pre všetkých súťažiacich i nesúťažiacich klientov sme mali pripravené pohostenie, hrala nám ľudová hudba a pre súťažiacich
sme mali prichystané ceny, ktoré po ukončení
súťaže odovzdal klientom pán riaditeľ Mgr.
Michal Bartoš a ktoré boli milým prekvapením
pre súťažiacich.
Naši klienti majú na športové aktivity v Domove skvelé podmienky, aj napriek vysokému
veku stále trénujú v rôznych športoch a keď
nás Domov Dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

pozval 12. septembra na športový deň, rozžiarili sa oči nejedného nášho klienta. Súťažilo sa
v rôznych športoch a naši klienti tak, ako vždy
získali viacero umiestnení. Pani Patzová získala prvé miesto v hre „Človeče, nehnevaj sa“,
pán Brutovský získal prvé miesto v „Ping- pongu“, pán Plavčo v druhej skupine taktiež získal
prvé miesto v hre „Človeče, nehnevaj sa“. Súťažilo sa aj v biliarde, kde pán Ganovský získal
druhé miesto. Po skvelých výkonoch sme boli
pozvaní do ich záhrady, kde pre nás bolo pripravené bohaté pohostenie, odovzdanie cien
a nakoniec si naši klienti mohli zaspievať a zatancovať s ľudovým súborom.
Mgr. Tomáš Turčaník

Aktivačná činnosť
Orientácia na cieľ
Upratanie z času na čas potrebuje každá
izba, byt, dom budova, rodina, človek. Nielen preto, že poriadok umocňuje výkon,
ale aj pre šancu, že nájdeme niečo, čo sme
stratili... Máme krízu. Musíme šetriť. Nálada
padá pod bod mrazu, ale žiť sa musí ďalej.
Životný štýl dneška však prebieha na rýchlodráhe života dnes výlučne v prostredí veľkých i častých zmien – v spoločnosti, v práci,
rodinách i osobnom živote. Ak chce človek
uspieť, musí zmenu akceptovať. Úspech sa
spája s konaním víťazov. Víťaz nepozná neúspechy, lebo tie podľa neho neexistujú.
Existuje len poznanie, že daná cesta nebola správna. Neexistujú problémy, len šance:
a zzlepšovať
zl
učiť sa,
sa, chápať. Neexistujú
problémyy – sú len príležitosti dokázať niečo
Reššp
nové. Rešpektujeme
priania nášho tradičného šéfa – ktorým
k
ho
je občan Nálepkova. Preto
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s vami, občanmi, často komunikujeme osobne a priamo. Dokážeme tak prijímať rozhodnutia, ktoré verne kopírujú vaše požiadavky
v aktuálnom čase.
Keďže práce a nápadov je veľa - splnením
podmienok, ktoré si vyžaduje § 52 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, pokračujeme
v aktivačnej činnosti. V tomto čase 112 ľudí
vykonáva túto činnosť formou malých obecných alebo verejnoprospešných služieb. Raz
mesačne, sumou 63,07 eur, sú odmenení za
svoju aktivitu úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny. V rozsahu 20 hodín týždenne čistia
komunikácie a verejné priestranstvá, odstraňujú skládky komunálneho odpadu. Na zreteli máme udržanie ich pracovných návykov
a zvýšenie sebadôvery vo vlastné sily.

V obmedzeniach, nedostatku a pod tlakom v priestoroch obecných dielní, zhotovujeme všetko potrebné pre bežný chod
obce. Ak si to vyskúšate, verte, že to nie je
jednoduché. Treba sa naučiť majstrovsky
improvizovať. Náhradný variant a alternatíva fungujú aj v stavebných, murárskych
a betonárskych prácach, ktoré vylepšujú
a zdokonaľujú obraz našej obce. Mnoho
vzruchu, nervozity i strastí dokáže priniesť údržba obecných nájomných bytov
a ich obslužný servis. Neponosujeme sa,
len zatiaľ si nemôžeme dovoliť ten luxus
- podľahnúť čaru Vianoc. Rok 2012 sa ešte
neskončil, takisto ani naša snaha nepoľavuje; čaká nás ešte veľa práce. V hraničnej
situácií získava človek hraničnú skúsenosť. O tohtoročných aktivitách, skúsenosti a plánoch na nový rok – nabudúce...
Teraz sa ešte musíme orientovať na cieľ.
Želáme vám krásne Vianoce a v novom
roku veľa zdravia a šťastia.
František Antl
koordinátor aktivačnej činnosti
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Terénna sociálna práca
Menej býva niekedy viac...
Každý rok ten istý obrázok – „odrazu“ sa
musia kúpiť darčeky, sviatočne vyzdobiť byt,
napiecť vianočné pečivo a zaobstarať stromček.
K tomu patria deti plné očakávania a vystresované mamky a oteckovia. Hoci to mnohých desí,
mnohých nadchýna, mnohých nudí a iných dokonca poburuje, Vianoce sú už zasa tu so všetkým čo k nim patrí. No faktom zostáva, že aj decembrový deň má iba 24 hodín – a to je presne
toľko, koľko trvá deň v ktoromkoľvek inom mesiaci roka.
Tí, ktorí na tomto mieste čakáte bilancovanie
celoročných aktivít centra – máte asi oprávnené
a logické očakávania; no my sme sa rozhodli dať
prednosť mini-prevencii proti stresu. Samozrejme, že si nemyslíme, že po prečítaní našich
pár úprimne mienených slov z vás všetok ten
predvianočný stres opadne. To nie. Chceme len
ponúknuť iný uhol pohľadu...
... menej býva niekedy viac.... a dokonalosť všeobecne sa v dnešnej dobe preceňuje...
Len zriedkakedy sa vopred hovorí o želaniach a očakávaniach, úlohy sa nerozdeľujú

tak často a množstvo povinností zostáva len na
mamkách. Pritom nielen deti, ale samozrejme
aj oteckovia môžu v čase príprav prevziať niektoré úlohy – nákupmi počínajúc a výzdobou
stromčeka končiac. Pred Vianocami by sa v dostatočnom predstihu malo diskutovať o tom,
ktoré tradičné rituály by rodina rada vynechala
a aký kompromis sa dá nájsť, aby sviatky boli
pre každého člena rodiny zdrojom odpočinku
a naplnenia. Jednoducho – mnohým rodinným konfliktom sa dá vyhnúť za predpokladu,
že rodinná rada dobre rozdelí úlohy a zbaví sa
pocitu, že počas troch vianočných dní musí byť
všetko dokonalé. Nemusí. Vianoce by mali byť
pre všetkých najmä radostnou udalosťou – a ak
je to či ono predsa len trochu hektické a deti
rozsypú v kuchyni na zem múku, myslite stále
na jedno: ak sa budete príliš stresovať, alebo naopak, všetko hodíte za hlavu, Vianoce prídu tak
či onak. ... takže s nadhľadom...
... menej býva niekedy viac....
Nezabúdajte, že trojnožka životnej stability
je o rovnováhe – medzi delením svojho času

Nálepkovo 6/2012

a energie do troch nôh ako pilierov života. Tými
troma nôžkami životnej stability sú zdravie,
rodina a práca. Problémom nielen týchto stresových sviatočných dní je podceňovanie spomínanej krehkej rovnováhy, ktorá sa jedného
dňa vypomstí. Výsledkom je porucha, problém
alebo kríza. A tomu sa chceme všetci vyhnúť...
takže s nadhľadom...
...menej býva niekedy viac...
Trpezlivo vysvetľujte deťom pojmy „byť
a patriť“ , nielen „mať a dostať“. Vysvetľujte im
význam kréda: „ Nikdy nezraď svoje srdce“. Vravte deťom, že odpovede na všetky ich otázky
nájdu iba vo svojom vnútri. Povzbudzujte deti
znova a znova. Hovorte im, že dokážu všetko
čo chcú. Rozprávajte deťom o morálke a hodnotách, ktoré rozvíjajú charakter, a o tom, aký
význam majú pre človeka a jeho život. Učte ich,
že keď niečo nemá šancu na úspech, nech s tým
skončia a odídu v pravú chvíľu, aj keby to malo
byť nepríjemné. Objavujte s deťmi, čo robia
s láskou a vysvetľujte im, že potom bude z ich
práce vyžarovať túžba ich srdca.
Nech sú teda vaše Vianoce príjemne očakávané, pokojne strávené a nech vám do
duše prinesú okrem radosti aj čosi viac – mágiu jedinečného okamihu, ktorý sa zopakuje
až o rok.
kolektív komunitného centra

Zo života turistickej ubytovne
Prichádza zima a my sme si
pre Vás pripravili na toto obdobie tieto krásne akcie, o ktorých
Vás chceme informovať. Po zasnežení vleku chceme otvoriť
sezónu slávnostným prvým
spustením sa a prianím si, nech

tohtoročná sezóna je dobrá. Na
Silvestra pripravujeme ohňostroj
na vleku, samozrejme s malým
prekvapením, ako to bolo aj
minulý rok, vtedy bola prekvapením vonkajšia grilovačka. Na
ubytovni plánujeme silvestrov-

skú zábavu s tombolou, lístky
budú v predpredaji na turistickej
ubytovni, ale aj na obecnom úrade u pani Bobákovej. Ako každý
rok aj tento sa bude organizovať
krásna akcia - lyžiarske preteky o
pohár starostu obce, ale aj stavanie snehuliakov deti-rodičia,
ako aj karneval na lyžiach, ktorý
má tiež na našom vleku tradíciu.
Novinkou by mala byť škola lyžovania pre deti, ktoré nevedia
lyžovať a to cez víkendy, uvidíme
ako sa to ujme. Plánujeme tohto
roku zrealizovať aj lyžiarsky tábor
cez jarné prázdniny (február), tí
ktorí nevedia lyžovať, sa naučia
a tí, ktorí vedia, sa zdokonalia,
ak nemáte kde nechať cez jarné
prázdniny svoje ratolesti skúste
ich prihlásiť na tento lyžiarsky
tábor a spravte im pekné prázdniny, pouvažujte. Ukončenie sezóny bude tradičné, spúšťanie sa
na čomkoľvek. Týmto Vás všetkých chcem srdečne pozvať na
všetky naše pripravované akcie s
prianím, aby sme ich zažili v dobrej nálade a spokojnosti.

Ponúkame Vám aktuálny
cenník skipasov na zimnú sezónu 2012 – 2013:
Cenník skipasov na sezónu
2012 – 2013
10,00 €
Celodenný dospelí:
Celodenný deti
8,00 €
a dôchodcovia:
Poldenný dospelí:
7,00 €
Poldenný deti
5,00€
a dôchodcovia:
Permanentka dospelí:
50,00 €
Permanentka deti
25,00 €
a dôchodcovia:
Večerné lyžovanie:
7,00 €
Cenník skipasov pre
Nálepkovčanov na sezónu
2012 - 2013
7,00 €
Celodenný dospelí:
Celodenný deti
5,00 €
a dôchodcovia:
Poldenný dospelí:
4,50 €
Poldenný deti
2,50 €
a dôchodcovia:
Permanentka dospelí:
40,00 €
Permanentka deti
15,00 €
a dôchodcovia:
Večerné lyžovanie:
7,00 €
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Ani doteraz sme nezaháľali a chceme sa
pochváliť tým, že po úspešnom ukončení
letného tábora a spracovaní videa sme naše
priestory a služby ponúkli tým organizáciám, ktoré organizujú takéto tábory, doteraz
sa nám ozvali traja záujemcovia s prosbou
predbežnej kalkulácie, pretože chcú svoje tábory uskutočniť u nás, tak si držme palce nech
to vyjde. Za zmienku určite stoja už záväzné
objednávky, ktoré budú zrealizované, tak napríklad prijmeme 15-tich mladých lídrov a to
už v najbližšom období, ktorí sa k nám prídu
školiť, záväznú objednávku už máme aj od
skupinky rodín s deťmi na silvestrovský pobyt
spojený s lyžovačkou, v januári príde zas 49
rozhodcov a delegátov na seminár.
Ako každý rok tak aj tohto roku sme oslovili školy v blízkom aj vzdialenejšom okolí

a ponúkli sme náš svah na školské lyžiarske
kurzy, niektoré už máme záväzne potvrdené
a na niektoré ešte čakáme. Ak viete o niekom
kto chce zrealizovať takýto lyžiarsky kurz
a nevie ešte kde, tak mu ponúknite náš svah,
je stvorený na učenie sa. Ponúkame tieto
kurzy nielen pobytové, ale aj s dennou dochádzkou, túto ponuku využívali v minulom
roku najmä školy v blízkom okolí.
Ak už viete čo pripravujeme tak by bolo
dobré, aby ste vedeli čo sme stihli spraviť
v jesennom období. Vymenili sa okná v prvej
časti ubytovne zo strany od potoka. Vymaľovala sa spodná chodba v zadnom trakte
ubytovne, ktorú využívajú hlavne naši futbalisti a ktorá bola v zlom stave. Obnovili sme
dosť poškodené ohnisko v altánku, ochrannou farbou sa natrel altánok, aby nezačal

hniť, pretože poveternostné podmienky už
na ňom zanechali svoju stopu, ale hlavne sa
opravili odkvapové rúry na ubytovni, ktoré
boli v zlom stave, aby voda nepodmývala
základy.
A čo plánujeme ďalej zrealizovať? Už dlhšie sa pokúšame zmeniť systém vykurovania z elektrických konvektorov na centrálne
vykurovanie v rámci splyňovacieho kotla na
tuhé palivo, aby sme znížili náklady s tým
spojené, ale aj výmenu okien a tiež opravenie vonkajšej fasády ubytovne. Veríme, že
všetky tieto naše plány nám vyjdu, lebo sú
smerované hlavne k tomu, aby sa znížili prevádzkové náklady na tento objekt, a aby sme
ho udržali a mohli využívať na rôzne spoločenské akcie, v tomto si držme palce.
Mgr. Božena Hajdučková

Obecná polícia Nálepkovo
Priebežná informácia o činnosti Obecnej polície v roku 2012
Obecná polícia v Nálepkove je poriadkovým útvarom obce na zabezpečenie
obecných vecí verejného poriadku, ochrany
majetku obce a občanov, ochrany životného prostredia v obci, na vykonávanie nariadení a uznesení obce, rozhodnutí starostu
obce a na plnenie ďalších úloh obce, kde jej
pôsobnosť je daná územím, respektívne katastrom obce Nálepkovo, v zmysle zákona
o obecnom zriadení.
Súčasťou výstroje a výzbroje každého
obecného policajta okrem služobnej rovnošaty je, respektívne mal by byť mobilný telefón, krátka guľová zbraň v púzdre, zásobník
v púzdre, baterka, obušok alebo tomfa, putá
na ruky s púzdrom, vreckový aerosolový slzotvorný rozprašovač, vreckový nožík, záznamník s perom, pokutové bloky, ako aj ďalšie
technické a mobilné prostriedky, čiže digitálny fotoaparát a služobné vozidlo.
K vyššie uvedenej problematike len informačne, tunajší príslušníci OP boli naposledy vystrojení služobnou rovnošatou v roku
2005, pracujú s PC technikou, kde poniektorá už nie je vedená ani v inventarizačných
záznamoch – vyradené, čo možno povedať
aj o niektorých kancelárskych pomôckach
a zariadenia úradovne nábytkom. Posledný
zakúpený PC s príslušenstvom dostala Obecná polícia Nálepkovo v roku 2007, taktiež sa
to týka aj digitálneho fotoaparátu a služobného motorového vozidla.
Z uvedeného je možná konštatácia, že
OP za posledných päť rokov nebola doplnená žiadnou výstrojou a výzbrojou, pracuje
6

zastaralými PC a nie je napojená ani na evidenciu osôb trvale bývajúcich v katastri obce
Nálepkovo. To je jeden z dôsledkov navŕšenia
jázd za účelom výkonu previerok k jednotlivým osobám, bez ktorých nie je možné určiť
konkrétne osoby k realizácií a spracovaniu
priestupkov, charakteristík, správ pre súdy,
exekútorov, ostatné orgány štátnej správy
a v neposlednom rade pri doručovaní zásielok do vlastných rúk.
OP po presťahovaní do zrekonštruovanej
budovy hasičskej zbrojnice má taktiež za úlohu raz mesačne podľa stanovených termínov
vykonávať akustické preskúšanie elektromotorickej sirény ovládanej miestnou obcou,
kde s jej funkčnosťou následne informuje
OcÚ a KR ObÚ v Spišskej Novej Vsi.
Ďalšia úloha viazaná na terajšie sídlo OP
a to už spomínanej budovy HZ je vykonanie
previerok ohlasovaných požiarov s následnou organizáciou členov DHZ pri ich hasení.
OP sa v spolupráci s príslušným PZ SR
a usporiadateľmi podieľa pri zabezpečovaní
futbalových zápasov, aby v ich priebehu nedošlo k narušeniu verejného poriadku. Počas
príslušného roka taktiež zabezpečuje poriadkové aktivity počas všetkých kultúrnych,
športových, verejných a iných podujatiach,
ktorých usporiadateľom je obec Nálepkovo,
respektívne komisie OZ (KOVP, KKMaŠ, KSaB
a KSÚPaŽP).
Pri plnení úloh OP v priebehu roka spolupracuje s príslušným útvarom PZ SR, orgánmi
štátnej zdravotníckej správy, s orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou
práce, s orgánmi dozoru vo veciach životné-

ho prostredia, požiarnej ochrany a orgánmi
obce (v prvom rade s OcÚ, ďalej LON s.r.o.,
ZŠ s MŠ v Nálepkove, Turistickou ubytovňou,
DN n.o., KC Mlyn, SON, PZ Nálepkovo, JUDr.
Kozákom a spoločným stavebným úradom).
Príslušníci OP sa zúčastňujú aj na zasadnutiach OZ z dôvodu skvalitnenia spolupráce s občanmi, kde je možnosť konzultácie
vo veciach aktuálnej a priebežnej bezpečnostnej situácie v katastrálnom území obce
Nálepkovo.
Náčelník OP priebežne informuje občanov obce o bezpečnostnej situácii v obci, ako
aj prijatých opatreniach a následnej bezpečnosti občanov cestou informačného dvojmesačníka obce Nálepkovo.
OP vykonáva aj kontrolu dopravného značenia v obci, kde určité nedostatky boli OcÚ
vytknuté zo strany ODI v Spišskej Novej Vsi,
pričom následne došlo k ich odstráneniu (ulica Pod školou, cesta k Agrofarme, ulica Školská a výjazd vozidiel od OO PZ v Nálepkove).
Zároveň OP vykonala kontrolu DZ v katastrálnom území obce Nálepkovo a to mimo
upozornenia ODI SNV, kde poškodené a nečitateľné dopravné značky boli zaevidované
a po uvoľnení potrebnej finančnej hotovosti budú ihneď zakúpené a vymenené, samozrejme podľa STN 018020 v základnej veľkosti a reflexnom povrchovom vyhotovení.
Zodpovednou úlohou OP je doručovanie
doporučených zásielok na proti podpis adresátom a inej pošty z OcÚ v rámci katastra,
počnúc doručovaním pohľadávok, predvolaní, výziev, faktúr, materiálov pre poslancov
OZ a podobne.
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Ďalšie úlohy a pôsobenie OP spočíva v:
1. spolupráci a asistencii pri kontrole vodomerov a elektromerov v rómskych osadách,
2. spolupráca s MVDr. pri očkovaní psov
v obci,
3. spolupráca v rámci vyrozumenia občanov
a zdravotným strediskom v Nálepkove,
4. udržiavanie funkčnosti ozvučenia v dome
smútku na tunajšom cintoríne,
5. vykonávanie fotodokumentácie v rámci
obce a ich archivácia,
6. zúčastňovanie sa rôznych školení potrebných k práci a výkonu služby,
7. spolupráca v rámci obce a verejno-prospešných prác,
8. pomoc starším a telesne postihnutým,
9. spolupráca s miestnou poštou Nálepkovo,
10.zabezpečenie osôb k prejednaniu
priestupkov správnym orgánom OVVS
Gelnica,
11.koordinácia a spolupráca s tunajšími podnikateľskými subjektami, hlavne počas
krízového stavu obce.
Okrem svojej činnosti OP spolupracuje
s KOVP, nakoľko spoločne riešia a prejednávajú prijaté upozornenia, žiadosti a sťažnosti,
kde v uvedenom období v prítomnosti predvolaných osôb a to v počte 63, zasadala 11x
a riešila 14 nasledovných vecí:
4x – verejný poriadok, nedostatočná starostlivosť rodičov o deti, ako aj ich pohyb po verejnom priestranstve v nedostatočnom odeve, pričom budili
verejné pohoršenie,
1x – vykonaná kontrola v osadách s doručovaním výziev ohľadne podĺžností pre
OcÚ,
2x – otázka voľného pohybu psov po verejnosti, kontrola očkovania, upozornenia
a predloženie podkladov na zákonný
odchyt túlavých zvierat v spolupráci so
slobodou zvierat a odchytnou službou,
pre OcÚ a poslancov OZ,
4x – občianske spolunažívanie a susedské
vzťahy riešené pohovormi na tvare
miesta,
3x – uvedená problematika vo veci podnetov občanov v rámci kompetencie postúpená komisii OZ KSÚPaŽP (1x) a spoločnému stavebnému úradu (2x) .
Písomná agenda OP pozostáva hlavne
z obyčajných písomností a priestupkov:
- obyčajné písomnosti (doposiaľ celkovo
169 a to nasledovne):
68 písomností – vypracovanie charakteristík
pre PZ SR
10 písomností – vypracovanie charakteristík
pre OS SNV
05 písomností – vypracovanie správ pre
exekútorov

02 písomností – vypracovanie správ pre notárov
66 písomností – podnety na prešetrenie záškoláctva
05 písomnosti – vypracovanie správ pre CO
SNV
04 písomnosti – podklady pre OcÚ Nálepkovo
01 písomnosť – súčinnosť pre MÚ SNV
06 písomnosti – spracovanie podkladov pre
SSÚ
02 písomnosti – správy pre ODI SNV
- priestupky (doposiaľ celkovo 211 a to nasledovne):
142 priestupkov bolo riešených pohovorom na mieste - 58 za verejný poriadok
13 za verejné pohoršenie
31 za občianske spolužitie
40 za porušenie VZN obce
(v 11 prípadoch VZN č. 13/2010, v 19 prípadoch VZN č. 3/2011 a v 10 prípadoch VZN
č. 26/2006) ,
1 priestupok – spracovaný rozkaz za porušenie zákazu v sume 5 € ,
1 priestupok – uložená sankcia za neuposlúchnutie výzvy príslušníka
obecnej polície za 6 €,
1 priestupok – spracovaný pre správny orgán OVVS Gelnica ,
66 priestupkov a to záškoláctva bolo riešených nasledovne:
v 47 prípadoch – odložením veci záznamom
na Obecnej polícii v Nálepkove,
v 10 prípadoch – postúpením veci nakoľko
sa jedná o TČ príslušnému
PZ SR a
v 09 prípadoch – spracovaním
rozkazu o uložení sankcie za
priestupok (v sume 80 €) .
Spracovanie školských priestupkov si
vyžaduje zdĺhavejší proces pri šetrení a ich
následnej realizácií (zistenie a vyťaženie rodičov počas vykonanej previerky, zosúladenie
vymeškaných hodín a spracovanie priestupku v zmysle zákona – do 60 neospravedlnených hodín vec je odložená záznamom, od
60 do 100 neospravedlnených hodín sa spracuje rozkaz s uložením sankcie, potom po
nadobudnutí právoplatnosti dochádza k jej
vymáhaniu a od 100 neospravedlnených hodín sa vec postupuje príslušnému PZ SR, ako
podozrenie z TČ).
OP má problém pri vymáhaní pokút od
sociálne slabších občanov, ktorí spáchali
priestupky. Tento proces je veľmi zdĺhavý
a v niektorých prípadoch aj neefektívny
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a preto je snaha OP viesť občanov k dodržiavaniu zákonov, ako aj ostatných predpisov
a VZN obce.
OP nie je chápaná len ako represívna zložka, to sa týka hlavne OP, kde je kontakt medzi
príslušníkmi a občanmi bližší a preto je viac
využívaný inštinkt dohovárania. Snahou OP
je týmto spôsobom vplývať na občanov, aby
nesťažovali plnenie úloh obce, nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie,
prípadne ich zapojiť do aktivít obce a viesť
ich k občianskej a právnej uvedomelosti.
Využitie služobného motorového vozidla
Obecnej polície v Nálepkove (pre poniektorých a neznalých tzv. vozenie sa), v tomto
roku doposiaľ najazdených 8558 km, je nasledovné:
• servisné služby k zabezpečeniu chodu
OcÚ (JUDr. Kozák, SSÚ, komisie OZ, doručenie zásielok, zabezpečenie dávok osobitného príjemcu a asistencie), celkovo
2204 km
• šetrenia a previerky terénnych pracovníkov KC Mlyn v Nálepkove celkovo
1635 km
• zabezpečenie servisu pre funkčnosť chodu MŠ Grün v súčinnosti so ZŠsMŠ Nálepkovo celkovo 2196 km
• preverovanie, organizácia a hasenie požiarov celkovo 565 km
Pre vyššie uvedené činnosti bolo takto
najazdených spolu 6600 km.
K neodkladnej činnosti a potrebám samotnej OP bolo najazdených: celkovo
1958 km (t.j. mesačne 163 km a denne cca
8 km).
Vo všeobecnosti sa príslušníci OP stretávajú s rovnakým problémom, ako aj príslušníci PZ a to s neochotou obyvateľov obce
byť nápomocní pri odhaľovaní páchania
priestupkov a poskytovaní, akýchkoľvek relevantných informácií o osobách páchateľov.
Je paradoxné, že v našej obci sa stav
príslušníkov OP znížil, ale čo sa týka počtu
priestupkov a iných deliktov, tá z roka na rok
stúpa s rastom populácie rómskeho etnika.
Preto pre skvalitnenie, urýchlenie a vylepšenie práce, ako aj realizácie priestupkov, respektíve inej protiprávnej činnosti
by pomohlo, keby obec Nálepkovo bola
monitorovaná kamerovým systémom, čo už
v mnohých mestách, ako aj obciach je samozrejmosťou.
Jozef Sopko
náčelník OP
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Lesy obce Nálepkovo, s. r. o.
Dvadsať rokov po reprivatizácii lesov obce Nálepkovo
Dňa 31. októbra 2012 uplynulo 20 rokov od zápisu Lesného podniku Nálepkovo,
obecného podniku do obchodného registra.
Od 1.1.1994 bol tento podnik pretransformovaný na príspevkovú organizáciu Lesný podnik, obecný podnik Nálepkovo a od 1. 1.1995
bola prevedená zmena názvu na Lesy obce
Nálepkovo. Príspevková organizácia Lesy
obce Nálepkovo bola dňom 31.12.2004 zrušená a od 1. 1.2005 bola založená obchodná
spoločnosť Lesy obce Nálepkovo s.r.o.
Lesy obce Nálepkovo obhospodarujú
obecné lesy na výmere 3224,83 ha. Vzhľadom na hromadné a kontinuálne hynutie
smreka obyčajného boli v roku 1988 vyhlásené za oblasť mimoriadneho ohrozenia
lesov. Hlavnou príčinou ohrozenia bolo ich
zoslabenie imisiami z diaľkového prenosu,
ale najmä z miestnych zdrojov znečistenia
(Rudňany, Krompachy). Imisie ovplyvňujú
celú oblasť stredného Spiša takmer 25 rokov
a zanechali v pôde celý rad rizikových prvkov, z ktorých najmä ortuť a doprevádzajúci
arzén spôsobil vážne narušenie prírodnej
povahy pôd, prejavujúce sa v ich extrémnej
acidifikácii vrchných horizontov a vysokým
až toxickým pôsobením aktívneho hliníka.
Spolu s ďalšími vplyvmi sa toxicita odrazila
na hromadnom hynutí sekundárnych smrečín. Od roku 1984 odumierajú nielen staré
porasty, ale aj mladé, 8- 15 ročné smreky.
Vzhľadom na túto skutočnosť lesný hospodársky plán už v roku 1992 vylúčil úmyselnú
výsadbu smreka zo zalesňovacích projektov.

Napriek náročným úlohám, ktoré sme
museli zabezpečovať v ťažbovej a následne
pestovnej činnosti, realizovali sme aj iné aktivity a to:
- na základe zlého zdravotného stavu lesov
a s tým súvisiacej permanentne vysokej
náhodnej ťažby bola v roku 1994 vedeckými pracovníkmi z Katedry pedológie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
vypracovaná štúdia, ktorá bola prednesená na odbornom seminári konanom na
Obecnom úrade v Nálepkove vo februári
1995 za účasti odbornej verejnosti, pracovníkov vedy, výskumu a štátnej správy.
Na základe záverov tohto seminára boli
zriadené pokusné plochy na lesnom obvode Surovec v poraste 220 a na lesnom
obvode Záhajnica v poraste 523. Sledovanie týchto plôch zabezpečujú vedeckí
pracovníci z Katedry pedológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene a našej organizácie,
- v decembri 1997 zorganizovala Katedra
pedológie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave odborný seminár s názvom
“Rozpad sekundárnych smrečín obce
Nálepkovo”, kde boli prezentované čiastkové výsledky z vykonaných opatrení na
pokusných plochách obce Nálepkovo. Seminára sa zúčastnili pracovníci UK Bratislava, TU Zvolen, LVÚ Zvolen a Lesov obce
Nálepkovo. Z tohto seminára bol vydaný
zborník,
- s LVÚ Zvolen spolupracujeme tiež pri

Hromadné hynutie smreka obyčajného v tejto lokalite nadobudlo katastrofické
rozmery tak, že došlo a neustále dochádza
k úplnému rozpadu lesných ekosystémov.
Jeho hynutie postihlo všetky vekové stupne,
i keď najmarkantnejšie sa to prejavilo v rubných a vekovo im blízkych porastoch.
Pracovníci Lesov obce Nálepkovo sa zamýšľali nad tým, ako kalamitou postihnuté
plochy urýchlene zabezpečiť lesnými kultúrami, ale tiež či je vôbec v našich silách
spomaliť alebo zamedziť postup hynutia
smrekových porastov. Vzhľadom na tieto
skutočnosti, obrátili sa prostredníctvom OÚ
v Nálepkove, na vedeckých pracovníkov z Katedry pedológie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave o vypracovanie štúdie, v ktorej
by sa dôsledne zistili príčiny rozpadu lesných
ekosystémov, a na základe zistených poznatkov vypracovali návrhy na asanačnú obnovu
lesa a pôd ovplyvnených polutantami.
8

Pohľad na lesy obce Nálepkovo, 2012

-

-

-

uplatňovaní mulčovacích plachtičiek
v prevádzke lesného hospodárstva, hnojení lesných porastov a odbere vzoriek
dreva z asimilačných orgánov pre rozbory
na obsahy ťažkých kovov,
v dňoch 24. 9. – 1.10.1997 a 10. 9. – 20. 9.
2002 zabezpečoval LVÚ Zvolen meranie
škodlivín v ovzduší na lesnom obvode Záhajnica,
v rokoch 1998-1999 sme spolupracovali
s Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, pracoviskom vo Zvolene na
bionómii škodcu kobylka smreková (Barbitistes constrictus),
úzko sme spolupracovali s Obecným
poľovníckym združením Nálepkovo,
v roku 2001 sme v spolupráci s LVÚ Zvolen založili pokusnú plochu na lesnom
obvode Surovec v poraste 213, kde LVÚ
Zvolen, pracovisko Košice, overovalo hnojenie sadeníc drevným popolom duba.

Výsledky, ktoré sme dosiahli pri obhospodarovaní trvalých pokusných plôch sme
prezentovali v časopise Les číslo 12 v roku
1998 v článku “Úmorná práca generácii od
katastrofy po obnovu lesa”. V roku 2000 bol
o lesoch obce Nálepkovo uverejnený článok
v časopise Mountain Research and Development s názvom „Reversing the Decline of Secondary Spruce Forests in Slovakia´s Western
Carpathians“. Je to medzinárodný odborný
časopis, ktorý vychádza v USA.
V marci 2000 bol uverejnený článok v časopise Ekológia s názvom “Akumulácia ťaž-
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kých kovov niektorými lesnými drevinami”.
Tento článok mal veľký ohlas v odborných
kruhoch na celom svete.
Výsledky rozborov vzoriek dreviny lipa
malolistá na ťažké kovy boli prezentované
v zborníku LVÚ Zvolen z konferencie IUFRO
konanej 30. 8. – 1. 9.2002 na Slovensku. Vzorky na rozbor boli odobraté z lipy malolistej
na LO Záhajnica v dielci 559. Obsah jednotlivých prvkov v dreve bol zistený riadenou
atómovou reakciou na Joint Institute v Rusku.
Vo februári 2005 bol uverejnený článok
v časopise Ekológia s názvom “Ozdravno-ekologické opatrenia a ich vplyv na štíhlostný koeficient smrekových kultúr (Picea
abies) v Nálepkove.
Od roku 2006 spolupracujeme s Múzeom
Spiša v Spišskej Novej Vsi na rekonštrukcii
lesných porastov obce Nálepkovo pomocou
uhlíkovej analýzy.
V januári 2006 bol uverejnený článok v časopise Ekológia s názvom “Vplyv ozdravných
opatrení na tvorbu drevnej hmoty kultúr
smreka obyčajného (Picea abies) v lesoch
Nálepkova“.
V októbri 2007 bol v časopise Ekológia
uverejnený článok s názvom „Ťažké kovy
v pôdach sekundárnych smrečín Slovenského Rudohoria a ich akumulácia niektorými
drevinami“.
V septembri 2007 sme boli spoluorganizátormi konferencie s medzinárodnou
účasťou o problematike výskumu lesných
ekosystémov s názvom „Lesy Slovenska,
stav poznania, obnova, ekologická stabilita“.
Konferencia sa konala pri príležitosti nedožitých 75-tich narodenín Prof. RNDr. Ladislava
Šomšáka, DrSc., rodáka z Nálepkova. Na tejto konferencii sme prezentovali dosiahnuté
výsledky na pokusných plochách lesov obce
Nálepkovo. Jeden deň konferencie bol venovaný exkurziám na pokusné plochy v Surovci
a Záhajnici, kde sa názorne prezentovali výsledky výskumu a lesnej prevádzky. Príspevok prednesený na tejto konferencii bol
uverejnený v časopise Phytopedon v roku
2008, ktorý vydáva Katedra pedológie PriFUK
v Bratislave.
V roku 2009 sme v časopise Les v čísle 3-4
informovali spolu s pracovníkmi LVU Zvolen širokú lesnícku verejnosť o výsledkoch
dosiahnutých na pokusných plochách v článku „ Vplyv meliorácii na výškový rast kultúr
lesných drevín na kalamitných plochách“.
Od roku 2007 Lesy obce Nálepkovo
s.r.o sú držiteľom certifikátu PEFC, v ktorom
sa zaväzujú, že užívané lesné zdroje budú
obhospodarovať trvalo udržateľne, s cieľom
neustáleho zlepšovania ich kvality.
Prehľad ťažieb a dodávok dreva
V decéniu 1993 – 2002 bol predpis ťažby
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Pokusná plocha Surovec, 1998 (zľava: Ing. Antoni, prof. RNDr. Šomšák, DrSc., Ing. Lipták, CSc.)
dreva 91 196 m3. Vykonali sme ťažbu dreva
vo výške 453 221 m3. Ku prekročeniu desaťročného predpisu došlo už v treťom roku
platnosti LHP t.j. v roku 1995. Desaťročný
predpis bol preťažený 4,97 krát.
V terajšom decéniu 2003 – 2012 je predpis ťažby dreva 93 283 m3. Do konca októbra
roku 2012 sme vykonali ťažbu dreva vo výške
209 803 m3. Ku prekročeniu desaťročného
predpisu došlo už v piatom roku platnosti
LHP t.j. v roku 2007.
Decenálny predpis ťažby dreva na roky
2013 – 2022 je 74 100 m3 .
Dodávky dreva boli zrealizované vo výške
659 497 m3.
Prehľad vybraných výkonov pestovnej
činnosti za roky 1993 až október 2012 (v ha):
- prerezávky – výchova v mladinách
1293,21 ha
- obnova lesa spolu 1123,26 ha
- výrub nežiaducich drevín 472,49 ha
Za obdobie od svojho vzniku dosiahla
naša organizácia nasledujúce ekonomické
výsledky:
- na pestovnú činnosť boli čerpané náklady
vo výške 3.276.- tis. €, čo je 98.692,77 tis.
Sk
- celkový obrat finančných prostriedkov
bol 1 miliarda 795 mil. Sk, čo je 59.591
tis. €
- Obecnému úradu v Nálepkove sme odviedli spolu s nájomným 9 123.- tis. €, čo
je 274 839,50 tis. Sk
- počet pracovníkov v roku 1993 bol 37
z toho 28 robotníkov, najviac pracovníkov sme zamestnávali v roku 1998 a to
75 z toho 65 robotníkov. V tomto roku
zamestnávame 17 pracovníkov, z toho 9
robotníkov.

V zmysle § 23 ods. 8 zákona o lesoch, celkový objem dreva predpísaný na ťažbu lesným hospodárskym plánom pre lesný celok,
nemožno prekročiť. Podľa § 23 ods. 9 zákon
o lesoch spresňuje, že objem dreva z náhodnej ťažby sa započítava do celkového objemu podľa odseku 8. Ak by bol vykonaním
náhodnej ťažby celkový objem prekročený,
môže obhospodarovateľ lesa na základe
písomného súhlasu orgánu štátnej správy
lesného hospodárstva vykonať len naliehavú
ťažbu a na základe písomného súhlasu vydaného odborným lesným hospodárom len
ďalšiu náhodnú ťažbu.
Na základe uvedených skutočností a skutočného stavu lesov obce Nálepkovo je
nutné minimalizovať výšku nájmu za lesy.
Finančné prostriedky získané z predaja drevnej hmoty musia byť použité hlavne na ich
obhospodarovanie. Čiže vzhľadom na pokles
ťažby dreva je potrebné maximálnu pozornosť venovať vytváraniu zákonnej rezervy
na lesnú pestovnú činnosť podľa zákona č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení zákona
č. 534/2005 Z.z. §20 ods. 9, písm. b/. Zmena
nastala od 1. 1.2006, kde došlo k spresneniu
tak, že rezervu na pestovnú činnosť je možné tvoriť v rozmedzí od 2 až do 12 rokov t. j.
na obdobie do doby zabezpečenia mladého
lesného porastu v zmysle § 20 ods. 6 zákona
č. 326/2005 Z.z. Na základe súčasných ročných nákladov na pestovnú činnosť a súčasného stavu obhospodarovaných lesov je
nutné vytvárať rezervu na pestovnú činnosť
minimálne na 5 rokov.
Finančnú situáciu našej organizácie sa
snažíme vylepšovať aj cez projekty z euro
fondov, o čom sme informovali v obecných
novinách číslo 6/2011. Na základe vypracovaných projektov sme od roku 2006 získali
9
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finančné projekty vo výške 17 875 513,66 Sk
čo predstavuje 593 358,35 €.
Súčasné riziká v obhospodarovaní lesov
Napriek tomu, že dochádza ku znižovaniu
zastúpenia smreka v porastoch jeho ťažbou
a zalesňovaním prevažne bukom a jedľou,
naďalej dochádza ku premnožovaniu lykožrúta smrekového (Ips typographus) a v smrekových mladinách ku premnožovaniu lykožrúta lesklého (Pityogenes chalcographus)
a to aj vplyvom suchého a teplého počasia
a vysokej kyslosti pôdy. Veľké škody v smrečinách vznikajú aj premnožením huby podpňovky obyčajnej (Armillaria mellea).
Veľkým problémom je premnoženie
kôrovnice kaukazskej (Dreyfusia nordmannianae) v jedľových porastoch tak v dospelých, ako aj v jedľových mladinách, ktorý nás
v poslednej dobe taktiež znepokojuje. V ihličnatých kultúrach spôsobuje škody tvrdoň
smrekový (Hylobius abietis).
Obrovským rizikom pre naše porasty
sú dlhotrvajúce suchá, ktoré sú hlavne pre
smrekové porasty kritické. Kalamitami rozvrátené porasty sú veľmi nestabilné a každý
silnejší vietor spôsobuje obrovské škody.
Posledná búrka s víchricou zo 16. augusta
2010 spôsobila škody na všetkých lesných
obvodoch. Najväčšie škody spôsobila na
Lesných obvodoch Záhajnica a Kvečahy, ale
roztrúsená kalamita sa vyskytla aj na ostatných lesných obvodoch. Kalamita postihla
porasty, v ktorých sa predpokladal intenzívny hrúbkový prírastok. Nebyť tejto kalamity,
naše ťažby by boli podstatne nižšie.
Aj napriek uvedeným aktivitám realizovaných pracovníkmi Lesov obce Nálepkovo

Kolektív pracovníkov Lesov obce Nálepkovo s.r.o. (2012)
s.r.o. je prvoradou úlohou pri obhospodarovaní obecných lesov kvalitné vykonávanie
všetkých výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti za účelom zabezpečenia lesov aj pre
budúce generácie. Pevne verím, že pracovníci našej organizácie za dvadsať rokov k tomu
prispeli.
Ďakujeme v prvom rade Obecnému úradu v Nálepkove za prejavenú dôveru. Ďakujeme tiež všetkým pracovníkom organizácie
– stálym a sezónnym, ako aj živnostníkom
vykonávajúcim činnosti v prospech lesov
obce Nálepkovo. Poďakovanie patrí aj pracovníkom štátnej správy na úseku lesného

hospodárstva a kolegom z lesných správ.
Ďakujeme vedeckým pracovníkom z vedeckých a odborných inštitúcií, prostredníctvom
ktorých sa Lesy obce Nálepkovo s.r.o., ale
aj samotná obec Nálepkovo dostala do povedomia odbornej, ale aj laickej verejnosti.
Poďakovanie posielame aj do „botanického
neba“ profesorovi Šomšákovi, ktorý významnou mierou prispel k riešeniu problematiky
lesov v obci, ktorý nás naučil chápať les a lesné porasty nie iba ako drevnú hmotu, ale ako
živý organizmus, ktorý sa nám odvďačí za
starostlivosť svojou krásou a úžitkom.
Ing. Jozef Antoni

Obecné akcie
Vyhodnotenie
„súťaž o najkrajšiu
záhradku“
1. Mgr. Ľubomír Matejka
– Farský úrad Nálepkovo
2. Zuzana Šaršaňová – Nálepkovo
3. Katarína Czölderová – Nálepkovo
4. Jarmila Pocklanová – III. Hámor
5. Anna Geletková – Nálepkovo

Mariášový turnaj

Tenisový turnaj

Dňa 19.10.2012 sa v Snack bare v Nálepkove uskutočnil Mariášový turnaj.
Zúčastnení hráči si na začiatku minútkou
ticha uctili spomienku na ich spoluhráča,
zosnulého Cyrila Vartovníka.

Dňa 23.10.2012 sa uskutočnil na TKaŠ
v Nálepkove súboj o prvenstvo v boji
s tenisovou raketou.

Umiestnenie:
1. Mgr. Michal Bartoš
2. František Bobák
3. Štefan Klučár

Umiestnenie:
1.
2.
3.
4.

Marián Pacák
Štefan Štuller
Ing. Jozef Jánoš
Róbert Opremčák

Komisia kultúry, mládeže a športu pri
OZ v Nálepkove
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Hľadáme zaujímavých ľudí
Augustín Matz
Chceme Vám predstaviť zaujímavého človeka, ktorý je hoci pôvodom Gelničan, no
už niečo cez 4 roky je „Nálepkovčan“. Volá sa
Gustáv Matz. Tohto roku oslávil jubilejných 90
rokov. O jeho živote by sme mohli veľa rozprávať, spomenieme len to, že prežil svoju mladosť v ruskom zajatí na Kaukaze, kde musel
ťažko pracovať a za jeho prácu mu bol daný

dovali zmenšeniny kostolov, kaplniek, zvoníc,
chatiek, veterných mlynov, ba dokonca má
postavenú aj Eiffelovú vežu. Augustín vytvoril vernú kópiu kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Spišskej Novej Vsi s najvyššou vežou
na Slovensku. Zmenšeninu našej Radnice
nájdete na obecnom úrade, kde sa môžete
pokochať prácou tohto majstra. Jeho diela

len kus chleba a trochu vody. Na tieto časy nerád spomína, pretože tam prežil veľa utrpenia,
a dennodenne umierali jeho dobrí kamaráti.
Už ako mládenec mal blízky vzťah k drevu, na
Kaukaze práca s drevom mu pomohla k prežitiu, pretože tam zhotovoval truhly a kolísky
pre deti. Po návrate domov sa začal venovať
tesárčeniu a v staršom veku si zamiloval výrobu zmenšenín budov z dreva a odvtedy
zhotovil viac ako 100 nádherných diel. Nasle-

poznajú už takmer všade, aj v zahraničí. Väčšinou za ním chodia ľudia s fotkami, aby vytvoril kópie ich rodinných domov, chát, reštaurácií a pod. Je to pre pána Matza relax a zábava,
vyžaduje to avšak veľa úsilia a trpezlivosti.
Svoje obľúbené diela nemá, raduje sa z každej
dobre vykonanej práce. S príchodom Vianoc
nám pán Matz pripravuje Betlehem so všetkým čo k tomu patrí. Ak chcete sa na vlastné
oči presvedčiť o jeho šikovnosti, príďte sa ke-

dykoľvek pozrieť na jeho prácu do Domova
Nálepkovo. V mene všetkých jeho obyvateľov
a nás pracovníkov mu prajeme veľa zdravia
a síl do ďalšej práce, ktorá reprezentuje nielen
Domov Nálepkovo, ale aj našu obec.
Mgr. Tomáš Turčaník
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Zlatá éra Vondrišla
Vondrišelský spevokol, jeho stanovy boli
schválené až v roku 1913. Členovia nacvičovali spev dva krát do týždňa po dvoch hodinách a mali mnoho verejných vystúpení.
Prirodzene sa pestovali aj maďarské a „vlastenecké“ piesne. Zapisovateľom a dirigentom bol Gustav Loibersbeck. Vondrišelská
poľovnícka spoločnosť bola založená v roku
1912. Jej predsedom bol Karol Gura, zapisovateľom Július Méhly. Zakladal sa vždy len
na dobu, na ktorú sa prenajímal revír. V roku

1912 vznikol aj čitateľský krúžok. Tento mal
združiť mužskú inteligenciu. Zriadili si čitáreň, do ktorej mohli členovia vstúpiť každý
deň bez obmedzenia a tam čítať tlač alebo
hrať spoločenské hry. Úradným jazykom
bola maďarčina, ale sem tam sa pripúšťala
aj nemčina. Karol Gura inicioval aj založenie Okrášľovacieho spolku v roku 1912, ale
však stanovy boli schválené až v roku 1913.
Za cieľ si vzal iniciovať na mestskom zastupiteľstve skrášlenie ulíc, námestí a ciest,

vplývať na estetickú stránku nových budov
a sprístupniť pekné miesta v okolí obce. Prvá
svetová vojna zmarila mnoho z týchto pekných predsavzatí. Vstúpila do obce so svojimi
dôsledkami, s narukovaním mužov, s drahotou a nedostatkom potravín, s odvliekaním
zvonov i s ostatnými sprievodnými znakmi,
ako v celej našej krajine. Po nej sa začala písať
nová kapitola Vondrišla.
Zdroj: Monografia obce Nálepkovo

Šport
Futbalová sezóna
2012/2013
Po krátkej letnej prestávke sa v auguste
začal nový futbalový ročník 2012/2013. Aj
v tejto sezóne má futbalový klub zastúpenie
vo všetkých kategóriách, družstvo žiakov, dorastencov a dospelých.
Družstvo žiakov po jesennej časti dosiahlo veľmi dobré výsledky, čo sa odzrkadlilo aj
v umiestnení v tabuľke, ktoré nie je náhodné,
lebo chlapci poctivo trénujú a pripravujú sa
na každý zápas. Dúfajme, že v tomto trende
budú pokračovať aj naďalej.
Dorastenci majú v tomto ročníku ťažkú
úlohu, pretože ich káder opustilo viacero hráčov a niektoré stretnutia nehrali v kompletnom zložení. Napriek tomu sa nevzdali a odohrali výborné zápasy, za čo im patrí uznanie.
Najväčšia spokojnosť po jeseni je v mužstve dospelých, kde sa vytvorila skvelá partia, ktorá pod vedením skúseného trénera
pokračuje vo výborných výkonoch z predchádzajúceho ročníka a po polovici súťaže
mužstvo zimuje na prvom mieste, keď zo
štrnástich zápasoch prehralo iba jeden. Ale
stále sme len v polovici a jarná časť nebude
žiaci
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
1
2

Klub
FK Prakovce
TJ FK Lokomotíva Margecany
TJ Baník Mníšek nad Hnilcom
TJ Slovan Nálepkovo
FK Slovan Helcmanovce
MFK Gelnica
OFK Jaklovce
FK Slovan Veľký Folkmar
TJ FC Kluknava
AŠK Maria Huta

dorast
Mužstvo
Krompachy
Sp. Podhradie
Smižany
Harichovce
Sp. Bystré
Sp. Vlachy
Levoča
Lendak
Gelnica
Prakovce
Nálepkovo
Kežmarok
Ľubica
V. Lomnica
Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
V
6
6
5
4
5
5
4
3
2
0

V
11
11
10
10
8
7
5
5
5
4
3
3
2
1
R
2
1
0
3
0
0
1
1
1
1

R
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
0
2

P
1
1
2
2
4
5
7
8
8
7
8
9
12
11
P
1
2
4
2
4
4
4
5
6
8

Skóre
50:18
43:13
39:11
44:23
61:22
40:27
31:28
38:39
22:54
23:26
26:38
23:55
16:59
26:69
Skore
52:12
32:13
29:14
28:14
31:27
16:13
19:32
13:20
12:51
8:44

Body
35
35
32
32
26
23
17
16
16
15
12
11
6
5
Body
20
19
15
15
15
15
13
10
7
1
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dospelí
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
TJ Slovan Nálepkovo
TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
TJ SŠM Bystrany
TJ Slovan Richnava
FK TJ ŽPSV Olcnava
MFK Gelnica
OTJ Jamník
ŠK 1951 SNV – Domaňovce
FK Prakovce
TJ Baník Mníšek nad Hnilcom
TJ FC Kluknava
FK Spišská Nová Ves B
TJ FO Družstevník Odorín
TJ FK Spartak Bystrany

vôbec ľahká a treba sa poriadne pripraviť,
aby sme aj na konci súťaže boli so svojimi výkonmi spokojní.
Na záver sa chceme poďakovať obci

Z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
8
8
7
7
6
5
6
4
5
4
4
2
1

R
4
3
2
4
3
3
5
1
6
3
3
3
3
1

a sponzorom za ich finančnú podporu, ako
aj ostatným ľuďom, ktorí vo svojom voľnom
čase pomáhali zabezpečiť chod futbalu.
Veľké poďakovanie patrí všetkým našim

P
1
3
4
3
4
5
4
7
4
6
7
7
9
12
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Skore
46:9
31:12
39:21
41:25
25:26
25:25
29:30
28:33
27:26
23:26
21:21
22:36
21:46
12:54

Body
31
27
26
25
24
21
20
19
18
18
15
15
9
4

fanúšikom, ktorí nás po celý ten čas povzbudzovali, nielen na domácich stretnutiach, ale
aj na súperových ihriskách.
TJ Slovan Nálepkovo

Listáreň
Važení a milí spoluobčania.
Nedávno sme si zaspomínali na našich drahých zosnulých. Okrem najbližších, dovoľte mi
zaspomínať a tých, čo vo veľkej miere sa zaslúžili o záchranu nášho pútnického miesta.
Čierna Hora – kaplnka zasvätenej svätému
Joachimu a svätej Anny. V prvom rade je to
nebohý vdp. Miroslav Kučár. Bol to muž svojej
doby, nebojácny, chrabrý, veľký diplomat. 6.
januára 2013 na Troch Kráľov si pripomenieme
jeho nedožité 80 narodeniny. Pán Karol Roth
zhotovil všetky okná, dvere aj lavice, pán nedávno zosnulý Ladislav Sedlák celú strechu, aj
s vežičkou. A nasleduje celá plejáda: Ladislav a
Jožko Sopkovci, Miško Göbl, Peter Král a ďalší ...
Nechcem všetkých spomínať, veď tí čo sa
o záchranu podieľali o tom všetkom vie náš
všemohúci Spasiteľ. Nech živým dá požehnanie a zdravie a mŕtvym večný pokoj v nebeskej
vlasti.
V predminulom čísle Obecných novín som
predložil od Dory Rappardovej úprimnú úvahu: Bez Teba – s Tebou. Dnes Vám predkladám
jej úvahu o milosti:
Je to len milosť, jedine milosť.
Všetko iné sa pominie,
len zlým a vetchým bratom je,
drží len milosť, jedine milosť!
Vlastná hodnota ku pýche rásť dá!
Všetko, čo som sám postavil,
za krátky čas hriech pokazil,
je tu len milosť – jedine milosť!

Božej lásky čin, Spasiteľov kríž
a v Duchu novej sily zdroj čo iné dá srdcu pokoj?
Nič, iba milosť, jedine milosť!
Šťastný, kto mocne prekonáva hriech
čistou Spasiteľa krvou,
žije smrťou Baránkovou,
chválu a radosť dáva mu milosť!
Hoci diabol sám srdce napáda,
nestane sa žiadna škoda,
dôveru mi len milosť dá,
len jeho milosť – jedine milosť!
Keď bolesť krutá srdce rozkladá,
v temnom údolí sa stmieva,
svetielko sa rozjasnieva
to žiari milosť, jedine milosť!
Teda len milosť, jedine milosť
vládne životom i smrťou
milosť je do neba cestou,
nie, iba milosť, jedine milosť.
Vážení a milí spoluobčania po biblii je to
najlepšia kniha, akú som čítal. Je pre všetkých
čitateľov od mladosti po smrť. Odporúčam
Vám ju všetkým prečítať (adresu vydavateľstva,
kde si ju môžete objednať nezverejňujeme,
bližšie informácie Vám poskytne p. Duriančik –
pozn. redakcie).
V obecných novinách ešte nebol humor,
nuž ten je tiež potrebný:

Ich problém
Učiteľ náboženstva k žiakom:
- Všetci ľudia pochádzajú z Adama a Evy.
Na to sa ohlási malý Peter:
- Môj otec povedal, že pochádzame z opice.
- Teraz nehovoríme o vaších rodinných záležitostiach.
Nevinná
- Vy teda popierate, že ste zavraždili svojho
manžela:
- Áno, pán sudca.
- A aké boli jeho posledné slová?
- Pokojne strieľaj! Aj tak nedostaneš nijaké
norky!
K nastávajúcim sviatkom Vianoc a Nového roka Vám všetko najlepšie praje Váš
spoluobčan Jozef Duriančik.
13
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Malé príbehy pre potešenie duše
Dve zrkadlá
Raz si Satan vymyslel hru, aby sa pobavil. Vynašiel diabolské zrkadlo, ktoré malo magickú moc. Všetko, čo bolo krásne a dobré, bolo
v tom zrkadle úbohé a znetvorené, a čo bolo zlé a škaredé, v ňom
bolo veľké a krásne do najmenšieho detailu.
Satan so svojím strašným zrkadlom chodil krížom-krážom po celom svete. Každý, kto sa doňho pozrel, sa zhrozil. Všetko v ňom bolo
znetvorené a obludné. Zloduchovi sa to veľmi páčilo. Čím boli veci
odpornejšie, tým mal väčšiu radosť. Raz ho pohľad do zrkadla tak
uchvátil, že sa poriadne rozrehotal. Zrkadlo mu vypadlo z ruky a rozbilo sa na milión kúskov. Prudký víchor rozniesol kúsky skla do celého
sveta. Niektoré črepinky, menšie ako zrnká piesku, vnikli mnohým
ľuďom do očí. Títo ľudia začali vidieť všetko naopak. Všímali si len to,

Úsmev na svitaní
(Dojímavé svedectvo Raoula Follereaua)
Bol v útulku pre malomocných na jednom ostrove v Tichom oceáne. Strach a hrôza. Chodiace mŕtvoly, zúfalstvo, zúrivosť, rany a hrôzostrašne znetvorení ľudia. A predsa, uprostred tejto spúšte si jeden
chorý starec zachoval prekvapujúco žiarivé a usmievavé oči. Telesne
trpel rovnako, ako jeho nešťastní spoločníci, ale on sa húževnato držal života. Nijaké zúfalstvo, ale láskavý prístup k iným.
Tento zázrak života v pekle malomocenstva vzbudil Follereauovu
zvedavosť. Nevedel si to vysvetliť. Čo dáva tomuto starcovi postihnutému takouto chorobou silu žiť? Nenápadne ho sledoval. Zistil, že
starček sa vždy na svitaní privlečie k ohrade útulku presne na to isté
miesto. Posadí sa a čaká. Nie na východ slnka, ani na nádherné svitanie na brehu Tichého oceána. Čaká, kým sa na druhej strane ohrady
neobjaví žena v jeho veku, s tvárou plnou jemných vrások a očami
vyžarujúcimi nehu. Žena neprehovorila. Vyslala len tiché diskrétne
posolstvo: úsmev. Muž sa pri tom úsmeve rozžiaril a odpovedal naň

čo bolo škaredé, a všade videli iba zlo.
Z iných úlomkov sa začali vyrábať sklá do okuliarov. Ľudia, ktorí
nosili takéto okuliare, už nerozoznávali, čo je správne, a mnohé veci
nevedeli ani posúdiť. Nestretli ste sa náhodou s takými ľuďmi?
Veľké kusy zrkadla sa začali používať ako okenné tabule. Úbožiaci,
ktorí sa pozerali cez tieto okná, videli len antipatických susedov, ktorí
si krátili čas vymýšľaním zla. Keď Boh videl, čo sa stalo, zosmutnel.
Rozhodol sa, že ľuďom pomôže.
Povedal: „Pošlem na svet svojho Syna. Je to môj obraz, moje zrkadlo.
Bude odzrkadľovať moju dobrotu, spravodlivosť a lásku. Ukáže človeka
takého, akého som ho zamýšľal a chcel.“
Ježiš prišiel ako zrkadlo pre ľudí. Kto sa naň pozrel, znova objavil
dobrotu a krásu a naučil sa odlišovať ich od egoizmu a lži, nespravodlivosti a pohŕdania.

tiež úsmevom. Nemý rozhovor trval niekoľko chvíľ. Potom sa starec
zdvihol a odtackal sa k barakom. Tak to bolo každé ráno. Akýsi druh
každodenného zdieľania, prijímania, spoločenstva. Malomocný prežíval každý nový deň, vyživený a posilnený týmto úsmevom a s úsmevom tej ženskej tváre vydržal až do nového stretnutia. Keď sa ho
Follereau na to opýtal, malomocný mu povedal:
„Je to moja žena. Skôr ako som sa dostal sem, tajne sa o mňa starala
a liečila ma všetkým, čo sa jej podarilo zohnať. Jeden čarodejník jej dal
akúsi mastičku. Každý deň mi ňou natrela celú tvár okrem malého miesta, na ktoré ma pobozkala … To všetko bolo zbytočné. Potom ma chytili
a priviezli sem. Ale ona ma našla. Každý deň viem iba vďaka nej, že ešte
žijem. A žijem rád jedine pre ňu.“
Dnes ráno sa na teba určite niekto usmial, aj keď si to nezbadal.
A určite dnes niekto čaká na tvoj úsmev. Ak vojdeš do chrámu a otvoríš dušu tichu, zistíš, že Boh je ten prvý, kto ťa prijíma s úsmevom.
Prevzaté z knihy: Štyridsať príbehov z púšte, 1999
Autor: Bruno Ferrero

Recepty

Kokosová dobrôtka

Vianočné medovníčky
Keďže sa blížia Vianoce, rozhodli sme sa
uverejniť recept na vianočné medovníčky
a keď už budeme mať vybrané formičky, tak
môžeme skúsiť upiecť aj kokosovú dobrôtku.
Tak dobrú chuť!
Na cesto potrebujeme:
2 vajcia
pol čajovej lyžičky škorice
nastrúhanú citrónovú kôru
500 g hladkej múky
120 g medu, asi 3 polievkové lyžice
190 g práškového cukru
125 g Hery
1 sáčok korenia do pernikov
1 čajovú lyžičku sódy bicarbony
14
1
4

Postup:
Spracujeme cesto, necháme 1 hodinu odstáť v chlade, rozvaľkáme ho na hrúbku ½ až
1 cm, natrieme rozšľahaným vajcom, povykrajujeme a dáme navrch oriešok - pečieme
v horúcej rúre na vymastenom plechu alebo
na papieri 5 min.
Ak nedáme oriešok, tak ich pečieme len
tak ničím nepotreté, ale po upečení ešte
horúce potrieme rozšľahaným vajcom zmiešaným s lyžicou silnej čiernej kávy. Necháme
uschnúť a potom zdobíme.

Postup:
Zmäknutý tuk, múku, cukor, strúhaný
kokos a bielok zmiesime na cesto, ktoré necháme chvíľku postáť v chladničke (cca 1/2
hodiny). Na pomúčenej doske vyvaľkáme
cesto, na tenšie, a formičkami vykrajujeme
rôzne tvary. Ukladáme na vymastený plech a
dáme piecť do vyhriatej rúry približne na 10
minút. Treba to sledovať, aby nezhoreli, majú
zostať bledé.
Po vychladnutí zlepujeme džemom a môžeme ozdobiť čokoládovou polevou.

Zdroj a foto: internet

Potrebujeme:
200 g tuku
285 g polohrubej múky
100 g práškového cukru
100 g strúhaného kokosu
1 bielok
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POZVÁNKA
Komisia kultúry, mládeže a športu pri OZ v Nálepkove Vás srdečne
pozýva na živé predstavenie „BETLEHEM“, ktoré sa bude konať dňa
27. 12. 2012 na námestí pri zvonici o 16.30 a 17.30 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Daniela Horváthová
Dávid Dunka
Klaudia Horváthová
Mária Horváthová
Tomáš Kakur
Viliam Pokuta
Erik Horváth
Dávid Horváth
Nina Školníková

Andrej Gonda
Natália Kroščenová
Denisa Horváthová
Dušan Vdovjak
Rozália Dzurňáková
Daniela Šarišská
Denisa Kandráčová
Rosalinda Rusnáková
Nina Macková

Manželstvo uzavreli:
Anton Matik a Janka Rusnáková

Životné jubileum oslávili:
Štefan Klučár, 70 rokov
Vilma Pocklanová, 75 rokov
Anna Podolinská, 75 rokov
Jozef Schmidt, 75 rokov

Gejza Suchý, 75 rokov
Rudolf Štec, 75 rokov
Amália Marfláková, 80 rokov
Margita Plencnerová, 80 rokov

Opustili nás:
Jana Tomajová, 1964
Katarína Tomečková, 1920

Obecné noviny

6/2012

NÁLEPKOVO
Informačný dvojmesačník obce Nálepkovo

Vydavateľ:

Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
IČO: 00329398, evidenčné číslo MK SR – EV 3178/09, ISSN 1339-0058
Zodpovedný redaktor: Bc. Daša Baniaková
Výroba, grafika, tlač: KURIÉR plus REKLAMA, s. r. o., Spišská Nová Ves
Príspevky zasielajte na adresu Obecného úradu alebo e-mailom na obecnenoviny@nalepkovo.sk
Redakcia neručí za obsah doručenej inzercie a článkov v Listárni!

