
Mile naše Lenartovčane

Isce s lasku prijmece, ked vam do pozornosci dame,
co spoločne sme v tym roku prežili, zažili, 

čeho sme še dočekali.
Jedne vecej, druhe menej, jedne radostnejši, 

druhe smutnejši,
ale šicko od Pana Boha prijmice 

a še mu zato podzekujce.

                                                          
                                                              

 Mgr. Mária Frandoferová  

Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila prostredníctvom 
prvého vydania periodika „Lenartovčan – prameň in-
formácií“, ktoré práve vychádza ako historicky prvé číslo 
našich obecných novín. Domnievam sa, že naša obec si 
nielen vďaka svojej histórii, ale predovšetkým prítomnos-
ti, takúto pozornosť zaslúži.
Lenartov je obcou s bohatou históriou, s radom význam-
ných rodákov, ktorí ju vo svete významnou mierou pres-
lávili, ale aj v dnešných časoch zviditeľňujú. Preto sa aj my, 
kolektív pracovníkov nášho obecného úradu,   budeme 
snažiť, aby toto vychádzajúce periodikum bolo obrazom 
života našej obce a reprezentáciou nás všetkých. Rovnaká 
pozornosť prislúcha aj občanom Lenartova, ktorí majú 
byť informovaní o spoločenskom dianí a majú právo na 
spätnú väzbu smerom k miestnej samospráve.
Hneď od nástupu do funkcie bolo  mojím želaním, aby 
obecný úrad vydával obecné noviny, v ktorých by občan 
našiel potrebné informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jeho, našiel v nich pohľad na dianie obecného úradu a našiel aj odpoveď 
na otázku, čo robí obecný úrad pre neho. Čas dozrel a prvé číslo je na svete. Veľmi radi Vám budeme, milí spoluobčania, prinášať 
rešerše o pripravovaných i uskutočnených aktivitách zo všetkých oblastí verejného života.Prichádzame k Vám s občasníkom, a to 
v čase, kedy dochádza k mnohým legislatívnym zmenám v oblasti miestnej samosprávy. Základom je Vaša informovanosť. Nie 
každý má možnosť a čas zúčastniť sa verejných zasadnutí Obecného zastupiteľstva, prípadne sledovať internetovú stránku obce 
či vývesku pri OÚ. Preto Vám ponúkame aj takúto možnosť zdroja informácií o našom dianí. Súčasne chceme poukázať na dobré 
príklady, ale aj nedostatky okolo nás. Veríme, že naša práca bude odozvou na podnety od Vás, občanov. Uvítame každého, kto 
chce priložiť ruku k dielu a zlepšiť tak ďalšie číslo našich obecných novín.
Vážení spoluobčania!
Verím, že Lenartovčan – prameň informácií Vás svojím obsahom uspokojí a prebudí vo Vás záujem o dianie v obci a aj o rieše-
nie mnohých problémov.
                                                                   
       Ing. Jana Bľandová  
               starostka obce

Nech Vám Vianoce prinesú 
radosť duše a nech je pre Vás 
posolstvo nebeského pokoja 

šťastím v nasledujúcom roku
     
       Redakčná rada

Nadácia Orange podporila Lenartov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Lenartove 
bola projektom „Verejná zeleň – naša vizitka“ , ktorý podala 
starostka obce, podporená nadáciou Orange sumou 1500,- eur. 
Z množstva 564 podaných projektov bolo ocenených niekoľko, 
medzi nimi aj náš projekt, ktorý si dal za cieľ skultivovanie a 
oživenie verejných priestorov pri cintoríne, aby sa tak zvýšila 
príťažlivosť obce nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov. 
Zapojenie verejnosti do obnovy verejných priestorov prináša 
zmenu myslenia k využívaniu týchto priestorov miestnou 
komunitou, podporuje vzájomnú komunikáciu a vytváranie 

dobrých medzigeneračných vzťahov v komunite. Je potešiteľné, 
že na realizácii tohto projektu sa zúčastnil dostatočný počet 
dobrovoľníkov. Neoceniteľný je aj fakt, že okrem prác na 
tomto projekte sa urobili aktivity naviac – oprava padajúcich 
betónových dielcov na oplotení okolo cintorína, zdvihnutie 
vodovodnej šachty a bez akéhokoľvek honoráru aj výroba a 
osadenie zábradlia okolo chodníka na cintorín. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto 
projekte. Veríme, že podobných projektov bude viac.

foto: Gabriel Demko
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Zo života samosprávy v roku 2012

Schválené VZN a smernice
za rok 2012

VZN č. 1/2012 O poskytovaní sociálnej 
pomoci obyvateľom obce Lenartov
- schválené na zasadnutí OZ dňa 24.02.2012 
Uznesením č. 1/2012

VZN č. 2/2012 
O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby
- schválené na zasadnutí OZ dňa 27.07.2012 Uznesením 
č. 5/2012

VZN č. 3/2012 
Prevádzkový poriadok pohrebiska v pôsobnosti obce 
Lenartov
- schválené na zasadnutí OZ dňa 27.10.2012 Uznesením 
č. 8/2012

VZN č. 4/2012
O miestnej dani za psa v obci Lenartov

VZN č. 5/2012
O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady

VZN č. 6/2012
O miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN č. 7/2012
O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Ďalej bola vypracovaná aj 

Vnútorná smernica č. 1/2012
Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva obce 
Lenartov
- schválená na zasadnutí OZ dňa 22.03.2012 Uznesením 
č. 2/20102

Významné ocenenia obce
Ocenenie „Bezpečný podnik“ je prestížnym ocenením pre obec Lenartov
6. novembra 2012 sa na Štrbskom Plese, v hoteli Patria, konala konferencia: Aktuálne otázky BOZP. 
Jedným z bodov konferencie bolo aj odovzdávanie certifikátov „Bezpečný podnik“, ktorý udelilo Minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré prevzala priamo na mieste konferencie starostka obce 
Ing. J. Bľandová, v sprievode poslancov obecnej samosprávy: p. J. Beňu a p. J. Bortníka. Ocenenie sa do-
stalo obci na základe zavedenia efektívneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
protipožiarnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Vážime si uvedené ocenenia a poďakovanie 
patrí tým, ktorí sa o ich získanie pričinili.

Obec Lenartov - zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej 
rovnosti a rovnosti príležitosti

8. marca 2012 sa dostalo veľkej pocty a ocenenia našej obce.
V Primaciálnom paláci v Bratislave bolo p. starostke, Ing. J. Bľandovej, 
odovzdané ocenenie 1. kategórie: „Podiel žien na riadení“ na základe 
11. ročníka súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti 
a rovnosti príležitostí“. V našej obci zo 40 zamestnancov obce pred-
stavujú ženy 67%. Z piatich „riadiacich“ pracovníkov je 80% žien. Je 
to dôkazom toho, že ženám sa poskytujú rovnaké šance ako mužom 
uplatniť sa v kariérovom postupe.

Audit verejného osvetlenia

V obci prebehol audit verejného osvetlenia. Žijeme 
v časoch veľkého šetrenia a zo všetkých strán sa 
na nás valia informácie o úsporných opatreniach. 
Týka sa to aj našej obce. V zmysle zákona č. 476/
2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie 
bol v obci vykonaný audit verejného osvetlenia 
za rok 2010 a 2011. Zistili sme možnosti úspor 
energie a prijali opatrenia k zníženiu energetickej 
náročnosti. Na verejnom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v auguste 2011 boli predložené dva 
návrhy:
1. obmedziť verejné osvetlenie v nočných hodinách, 
t.j. od 23.00-04.00 hod.
2. znížiť počet osvetľovacích telies v obci na 
polovicu a svietiť celú noc
Schválený bol prvý návrh s vypínaním verejného 
osvetlenia od 23.30 hod do 04.00 hod. Po 
finančnom vyhodnotení vieme s istotou, že
rozhodnutie  prinieslo úsporu.Aj keď niektorým 
našim občanom sa toto rozhodnutie nepáči, je 
na zvážení nastaviť systém  verejného osvetlenia 
podľa druhého návrhu. 

foto: Ján Bortník



Predložené projekty a žiadosti, dotácie r. 2011
P. č. Názov projektu Stav
1. Projekt „Potravinová pomoc“ schválený

2. Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí 
SR  (prevencia pred povodňami)   

neschválený

3. Projekt „Poďme spolu do školy“ neschválený
4. Projekt „Dajme Rómom loptu“ neschválený
5. Projekt „Dedičstvo regiónov“ Na valale dobre, na valale chutne neschválený neschválený
6. Projekt „Náš vidiek“ neschválený
7. Projekt „Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov mimoriadnej      

                situácie“ 
schválený

Predložené projekty a žiadosti, dotácie r. 2012
P. č. Názov projektu Stav
1. Spoločne pre región „Verejné priestranstvo – vec verejná“ neschválený
2. Program „Bezpečný podnik“ schválený 

/ certifikát /
3. Šanca pre Váš región „Verejná zeleň – naša vizitka“ schválený
4. Projekt „Chránená dielňa“ schválený
5. Kultúra „Nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra“ schválený
6. Šport „Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením schválený

7. „Výstavba kovových prístreškov na drevo“ v štádiu riešenia
8. Terénna sociálna práca v obciach v štádiu riešenia
9. Projekt „Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami a riešenia následkov mimoriadnej     

                situácie“
schválené

10. Nadačný fond Živá energia 2012 – „Zelená energia – zdravé životné prostredie“ neschválené
11. „Výmena „očí“ bytového domu a jeho skrášlenie“ v štádiu riešenia
12. „Obnovenie furmanskej cesty“ v štádiu riešenia

13. „Rusadle na dedine“ schválené
14. „Komunitná záhrada pre všetkých“ v štádiu riešenia
15. „Havarijná situácia elektroinštalácie v ZŠ Lenartov“ v štádiu riešenia
16. Program obnovy dediny 2013 „Komunitná záhrada – raj pre všetkých“ v štádiu riešenia
17. Voľno časové aktivity detí a mládeže „Mami, tati, poďme sa hrať!“ v štádiu riešenia

18. Darujem osamelým a opusteným spojenie so svetom v štádiu riešenia
19 Zelené oázy 2013 „Komunitná záhrada – oáza oddychu a zdravia“ v štádiu riešenia  v štádiu riešenia
20. Program otvorená knižnica 2013 „Revitalizácia verejnej knižnice ako centra rozvoja čita-

teľských zručností“
v štádiu riešenia

21. Merač rýchlosti – ochrana a bezpečnosť ľudí v štádiu riešenia

Rok 2010/počet obyvateľov 1040:

náklady na vývoz           8 145,- eur
poplatky od občanov      2 737,- eur
doplatok obce                 5 408,- eur
Reálne náklady na 1 obyvateľa vychádzali 7,91 eur.
Schválený poplatok 2,66 eur.

Rok 2011/počet obyvateľov 1049:

náklady na vývoz            6 500,- eur
príjem od občanov          2 790,- eur
doplatok obce                 3 710,- eur
Reálne náklady na 1 obyvateľa boli 6,20 eur.
Schválený poplatok 3,50 eur.

Dôvodová správa k úprave poplatku za tuhý domový odpad
Podľa platnej právnej úpravy musí samospráva zabezpečiť financie na odpadové hospodárstvo poplatkom za tuhý domový

odpad. Náklady za vývoz TDO nesmú byť hradené z verejných zdrojov, pričom tieto poplatky musia pokryť všetky náklady a 
nesmú vytvárať zisk. Na základe finančnej  analýzy  sa poplatok za tuhý domový odpad musel upraviť.

Zo života samosprávy v roku 2012

zdroj: Mgr. Michaela Mokrišová



Životné jubilea našich občanov v roku 
2012

 50 rokov  Jozef Bortník    č. 1
   Ing. Ján Karol   č. 30
   Ján Šoltýs   č. 66
   Milan Šamko   č. 109
   Emília Bilá   č. 113
   Emília Giňová   č. 119
   Jolana Bilá   č. 110
   Milan Červeňák č. 120

 60 rokov  Mária Bortníková  č. 9
   Anna Kaľatová       č. 10
   Ján Legnavský                č. 36
   Ján Macej   č. 50
   Michal Chomjak   č. 79
   Anna Bľandová   č. 138
   Elena Bortníková   č. 170
   Pavlína Giňová   č. 194

 70 rokov  Jozef Cehelník   č. 46
   Štefan Cudrák   č. 90
   Mária Cudráková  č. 90
   Mária Kostecká   č. 112
   Helena Drutarovská  č 124
   Andrej Bľanda   č. 148

 80 rokov  Verona Kaľatová   č. 7
   Mária Kačmárová  č. 26
   Verona Uhrinková  č. 98
   Anna Beňová   č. 173
   Anna Nemčíková  č. 174

 90 rokov  Mária Džambiková  č. 86

„Srdečne blahoželáme!“

Novorodenci v roku 2012

Január                 Kevin Bendik
                  Patrik Sivák

Február                 Kvetoslava Bilá
                  Zdeno Billý

Marec                 Klaudia Bilá
                  Peter Šoma
                  Tímea Kačmárová

Apríl                 Branislav Chomjak
                  Tomáš Bilý

Máj                 Tomáš Bilý
                  Kevin Giňa

Jún                 Monika Billá

Júl                 Žaneta Siváková

August  Emanuel Sivák
   René Bilý
   Dávid Bilý

September  Denisa Bilá

Október  Kamil Dendis

November  Miroslav Bilý
   Martin Suchý
   Ondrej Bilý
   Andrea Bilá
   Natália Siváková
   Stanislav Bilý
   Richard Bilý
   Ružena Giňová

   Kristián Giňa

„Blahoželáme!“

 V roku 2012 sme sa rozlúčili 
  s našimi blízkymi a to: 

 † 
† 15.01.2012           Michal Bľanda
† 11.04.2012           Helena Sovičová   
† 22.08.2012           Anton Barbuľák
† 17.10.2012           Slavomír Ďurik
† 31.10.2012           Helena Homjaková

  „Česť ich pamiatke!“

Matričné okienko

Výročie zlatej svadby 
-

Ján a Helena Kolbasoví

Uplynulo rôčkov neúrekom „50“, čo rozhodli ste sa pri sebe
 verne stáť, v dobrom sa radovať 

a v zlom neklesať.

„Blahoželáme!“

Zároveň pripájame blahoželanie všetkým naším občanom 
k narodeninám a meninám.



Čo nás trápi

Problémov, ktoré trápia našu obec je viac. Jedným z nich sú aj nevysporiadané pozemky našich občanov a prázdna obecná 
pokladnica. Tento problém sa rieši od minulého roka, ale byrokratický systém našich úradov je viditeľný aj pri riešení tohto 
problému. Preto v plnom znení zverejňujeme list zaslaný premiérovi vlády SR. Následnú odpoveď uverejníme v ďalšom čísle 
naších novín.

Chránené pracovisko je tu pre Vás  
Od augusta tohto roka je na Obecnom úrade v Lenartove 
zriadené chránené pracovisko. Štatút chránenej dielne sme 
získali na základe podania projektu v januári 2012, jeho 
schválenia a následnej kontrole.Týmto projektom sme 
pomohli ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí museli 
byť v evidencii nezamestnaných na Úrade práce sociálnych 
vecí a rodiny a aktívne sa zapájali do hľadania si práce. Na 
základe podnikateľského plánu sme  týmto občanom poskytli 
adekvátne pracovné príležitosti a s tým spojené zaradenie sa do 
produktívnej spoločnosti obyvateľstva. Majú šancu  preukázať 
svoje zručnosti, znalosti a získanie primeraného ohodnotenia či 
už finančného alebo spoločenského. Okrem pomocných prác, v
rozsahu svojho zdravotného postihnutia, poskytujú pre všetkých 
občanov bezplatné služby - meranie krvného tlaku, objednávky 
sanitky,  zdravotnícke a  liečebné prístroje / napríklad biolampa, 
masažný prístroj a&nb sp;pod. Neoceniteľný je aj fakt, že  na 
tento projekt -  na zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím 
obec nedopláca ani cent. Je 100% refundovaný.
  

V Lenartove, 24.04.2012

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky!
Obec Lenartov s 1050 obyvateľmi  sa   vlastnými silami snaží o rozvoj zdravého životného prostredia 
a hlavnou prioritou je zachovanie prírodných hodnôt vidieka aj pre ďalšie generácie. Množstvo zde-
dených  problémov a prázdna pokladnica  však brzdí realizovať rozvojové projekty obce. Najväčším 
problémom obce je rómska osada s nevysporiadanými majetko-právnymi vzťahmi.
Rómska osada so 630 obyvateľmi prináša veľa problémov, ktoré sa snažíme riešiť a hľadať východiská 
z vážnej situácie, ktorá v obci pretrváva. Polovica rómskej osady stojí na pozemkoch našich občanov. 
Obydlia rómskych spoluobčanov sú postavené bez povolenia a bez súhlasu pôvodných majiteľov po-
zemkov. Obec nemá finančné prostriedky na odkúpenie či vysporiadanie  pozemkov, ani na náhradné
ubytovanie pre Rómov. Preto Vás v mene všetkých občanov našej obce prosím o pomoc. Je na zváže-
nie, či by vláda Slovenskej republiky nemohla prispieť na odkúpenie pozemkov pre Rómov.
Obec sa snaží myslieť do budúcna a v rámci týchto aktivít požiadala Lesy SR, a.s. o odkúpenie po-
zemkov v bezprostrednej blízkosti rómskej osady. Tieto pozemky by boli  v prípade výzvy na projekty 
vhodné na výstavbu nájomných bytom pre Rómov. Odpoveď zo strany Lesov SR, a.s. bola – odpredaj 
je na neurčito pozastavený. Preto Vás aj v tejto veci chceme poprosiť o pomoc. Podporte nás a podajte 
nám pomocnú ruku, chceme pohnúť veci dopredu a nečakať so založenými rukami. Ak by sa nám 
podarilo odkúpiť pozemky na byty pre Rómov, mali by sme šancu uspieť pri riešení bytovej otázky cez 
projekty z EÚ.
Vážený pán premiér!
Sme si vedomí Vašej zaneprázdnenosti a naliehavosti iných problémov, ale veríme, že naše problémy 
dokážeme aj s Vašou pomocou vyriešiť.
S úctou a vďakou  

                                                                        Ing. Jana Bľandová
starostka obce

foto: Ján Bortník ml.



Informácie pre občanov

Daň z nehnuteľností pre rok 2013

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho 
obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom 
sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a 
zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo 
užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, 
správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. 
januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová 
povinnosť týmto dňom. Každý, kto bol a je vlastníkom 
nehnuteľného majetku (pozemok, byt, garáž, dom, a 
pod.) podával aspoň raz od roku 2005 priznanie k dani z 
nehnuteľností, v ktorom uviedol výmery a podlažia svojich 
nehnuteľností a vypočítal daň. Podľa tohto priznania mu 
obecný úrad v nedávnej minulosti poslal platobný výmer, 
na základe ktorého platil daň z nehnuteľností. 

Priznanie k dani z nehnuteľností je v roku 2013 povinný 
podávať len ten vlastník, u ktorého došlo v roku 2012 k 
zmene stavu majetku nehnuteľností. Čiže, buď predal, 
daroval alebo kúpil, dostal, zamenil či zdedil nehnuteľnosť. 
Priznanie si musí vypočítať každý vlastník sám, a to na 
základe Zákona č. 582/2004 Z. z . o miestnych daniach a 
zároveň podľa všeobecného záväzného nariadenia obce, 
v ktorej katastrálnom území sa priznávaná nehnuteľnosť 
nachádza. Priznanie je vlastník povinný podať do 
31.januára .2013 na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné 
na obecnom úrade.Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 
1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Platenie dane 
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon 
o miestnych daniach neustanovuje inak. 

O Z N Á M E N I E  
Obec Lenartov, zastúpená starostkou obce p. Ing. Janou Bľandovou, oznamuje, že poskytne zníženie dane daňovníkovi v zmysle 
Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a podľa VZN č. 6/2012 ktorý preukáže nárok na poskytnutie zníženia dane na Obecnom úrade Lenartov. 
Nárok na zníženie dane z nehnuteľností platí pre zdaňovacie obdobie rok 2013.
Príslušné zníženie dane z nehnuteľností bude automaticky uznané len občanom starším ako 70 rokov. Daňovníkom v hmotnej 
núdzi bude zníženie dane z nehnuteľností uznané po doložení rozhodnutia z ÚPSVaR Bardejov (hmotná núdza) a daňovníkom, 
ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí bude zníženie dane uznané po doložení platného preukazu ŤZP.
Správca dane Obec Lenartov ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov § 17 ods. 3 Zákona č. 582/2004 o miestnych 
daniach takto:

 -30% z daňovej povinnosti zo  stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu poberaním 
dávky v hmotnej núdzi
-30%   z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a byty pre občanov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj  úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 -50% z daňovej povinnosti na  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve  občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Zníženie dane z nehnuteľností Obec Lenartov neposkytne, pokiaľ sa stavba, byt alebo ich časti využívajú na podnikateľskú 
činnosť  alebo prenájom.
Daňovník je povinný doložiť k poskytnutiu zníženia dane „Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností“ (dostupná na OÚ Lenartov 
alebo www.lenartov.sk) spolu s potrebnými dokladmi do 31. januára 2013.

Ohlasovacia povinnosť 
Povinnosti vlastníka (držiteľa) psa nadobudnutie psa staršieho ako 6 mesiacov,  a tým aj vznik daňovej povinnosti (kúpa, 

darovanie, osvojenie psa) oznámiť správcovi dane najneskôr do 30 dní od jeho nadobudnutia
počas príslušného zdaňovacieho obdobia oznámiť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky dane vrátane zmeny 
adresy daňovníka, zmeny adresy držania, resp. chovania psa a tiež údajov potrebných k evidencii psa počas zdaňovacieho 

obdobia oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti (úhyn, predaj, darovanie psa)

Evidencia psov
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia  obce Lenartov č. 4/2012, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci,      

podlieha každý pes chovaný viac ako 90 dní v obci evidencii psov. 

Ak je táto podmienka splnená, držiteľ psa je povinný nahlásiť psa do evidencie najneskoršie do 30 dní. Evidenciu vedie obec. 
Správca dane vydá vlastníkovi (držiteľovi) psa evidenčnú známku. Známkou vlastník (držiteľ) preukazuje totožnosť psa.

 
Ročná sadzba dane 

Sadzba: 3,30 EUR/rok za psa chovaného v rodinnom dome a vo viacbytovom dome 5,00 EUR/rok za každého ďalšieho psa .  
Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

Splatnosť dane 
Sadzba miestnej dane za psa sa určuje rozhodnutím do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 

Splatnosť dane je do 31.1.2013, v ostatných prípadoch do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Daň za psa sa platí v hotovosti v pokladnici správcu dane.

zdroj: Bc. Eva Nováková



Miestny poplatok za komunálne 
odpady  a drobné stavebné odpady

Obec Lenartov ukladá VZN č. 5/2012 s účinnosťou od 
1.1.2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

Obec Lenartov  stanovuje sadzbu 

a) pre poplatníka - fyzickú osobu je stanovená sadzba poplatku 
za zber, dopravu a zneškodňovanie odpadov na osobu 
5,00 €/rok
           /rok za 110 l zbernú nádobu/.
b) podnikateľské subjekty, teda podnikatelia, majú stanovenú 
sadzbu poplatku  - priame náklady poplatku za komunálne 
odpady.
          /rok za 110 l zbernú nádobu a 1100 l kontajner/.
Poplatok platí poplatník a je ním:

• fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný 
pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo 
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, 
ovocný sad,  trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, 
pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 
a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 
vodná plocha, 
• právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako 
na podnikanie, 
• podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 
• vzhľadom k zavedenému množstvovému zberu je stanovená 
výška poplatku v nadväznosti na množstvo vyprodukovaného 
odpadu, ktorá platí aj pre osoby, ktoré nie sú prihlásené 
na trvalý alebo prechodný pobyt v obci a odpad taktiež 
produkujú

Ohlásenie
Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku 
povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, 
ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od 
skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v 
prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
• svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 
pobytu, adresu prechodného pobytu. Ak je poplatníkom 
právnická osoba alebo podnikateľ, názov alebo obchodné 
meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
(ďalej len „idetifikačné údaje“),
• identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti
poplatníka, 
• údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením 
predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje. Ak súčasne 
požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, aj doklady, 
ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku. 

Vyrúbenie poplatku 
Poplatok vyrubí obec rozhodnutím, ktoré je splatné 15 dní od 
doručenia. 

Poplatky v obci Lenartov
 
Kopírovanie (formát A4)   0,10 €/ 1 strana
Faxovanie    0,40 €/ 1 strana
Overenie podpisu   1,50 €/ 1 strana
Overenie listiny    1,50 €/ 1 strana
Prenájom malej sály   4,00 €/ 1 deň
Prenájom sály (okrem karu)  7,00 €/ 1 deň
     - predajná akcia  30,00 €/ 1 deň
Užívanie kuchyne   7,00 Є/ 1 deň
Riad /príbory, taniere/
     – akýkoľvek /požičanie, používanie/   0,13 €/ 1 ks – 1 deň
Vyhlásenie v miestnom rozhlase  2,00 €
Predaj smetnej nádoby   22,56 €/ 1 ks
Predaj vriec – komunálny odpad  1,15 €/ 1 ks
Zapožičanie lešenia:
 do 1 týždňa:       3,25 €/ 1 klietka /5 m2/
 do 2 týždňov:     1,75 €/ 1 klietka /5 m2/
 nad 2 týždne:     1,00 €/ 1 klietka /5 m2/
Použitie obrusov - na kar   bezplatne
                               - na oslavu  0,30 €/ 1 obrus 

-Preprava materiálu obecným autom 0,20 €/ 1 km 
 + pristavenie vozidla, nakládka, vykládka 3,00 €
Služby traktorom   10,00 €/ 1 mth 
 + pristavenie vlečky   5,00 € 
Prívesný vozík /požičanie/  3,00 €/ 1 deň
     0,50 €/ 1 hod.
Dom Nádeje    bezplatne
Cintorín (elektrina, pokosenie hrobu) bezplatne 

Pohľadnica – Lenartov   0,20 €/ 1 ks
Hrnček – Lenartov   2,70 €/ 1 ks
    /reprezentačný, keramický/
Náhradná evidenčná známka psa /strata/ 1,00 €/ 1 ks
1 záhradný stôl, 2 lavičky – 1 sada  2,00 €/ 1 deň
Kálačka /požičanie/   1,00 €/ 1 deň
Rebrík /požičanie/   1,00 €/ 1 deň
Cirkulár /požičanie/   1,00 €/ 1 hod.
Fúrik /požičanie/   0,50 €/ 1 hod.
Miešačka /požičanie/   0,50 €/ 1 hod. 
   
Uhlová brúska /požičanie/  1,00 €/ 1 hod.
Kalové čerpadlo /požičanie/  0,50 €/ 1 hod.
Krtko /požičanie/   2,00 €/ 1 deň
-   Závitnica /požičanie/   2,00 €/ 1 deň
-   Centrála bez benzínu /požičanie/ 1,00 €/ 1 hod.
-   Vysokotlakový čistič /požičanie/ 1,00 €/ 1 hod.
-   Strunová/kolesová kosačka /požičanie/ 
 - so zamestnancom bez benzínu 4,00 €/ 1 hod.
 - bez zamestnanca bez benzínu 2,00 €/ 1 hod.
-   Zváranie /1 elektróda/   2,00 €/ 1 ks
-   Porezanie pr. m dreva   3,30 €/ 1 pr. m.
-   Rúbanie dreva   3,00 €/ 1 pr. m.
-   Poukladanie dreva   1,00 €/ 1 pr. m
-   Zmena majiteľa nájomnej zmluvy/18b. j. 10,00 € 
-   Správny poplatok
- stavebná činnosť   10,00 €
- návrh na vydanie územného rozhodnutia  6,50 €
 - stavebné povolenie   100,00 €
- za výrub dreviny rastúcej mimo lesa    6,50 €/ FO
     66,00 €/ PO
V prípade, že užívateľ poškodí niektorú z požičaných vecí, 
bude poškodenie hradiť v plnej výške.

Informácie pre občanov
Do pozornosti občanom

Na základe VZN č.3/2012, ktoré nadobudne platnosť 
1.1.2013 a v zmysle zákona NR SR č.131/2010 Z.z. o pohreb-
níctve v znení neskorších predpisov, oznamujeme občanom, 
ktorí majú pozostalých na miestnom cintoríne, že za rok 
2013 v zmysle platnej legistatívy im na základe nájomnej 
zmluvy prináleží povinnosť platiť poplatok 1€ na 20 rokov 
za každé hrobové miesto / jednohrob, dvojhrob, trojhrob, 
detský hrob, urnové miesto, hrobka. K podpisu nájomných 
zmlúv budú občania vyzvaní obecným rozhlasom.

zdroj: Mgr. Michaela Mokrišovázdroj: Bc. Eva Nováková



POVINNÉ   ZAEVIDOVANIE  VOZIDIEL, KTORÉ  NEPODLIEHALI   EVIDENCII
Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá začala 
platiť od 1. septembra 2009 stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, 
traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov a podobne), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a 
mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do konca roka 2012 prihlásené do evidencie vozidiel pokiaľ sa majú 
prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013 [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov].
Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí 
požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II.
Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časti II musí obsahovať
a)    identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby
alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)    identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časti II sú
a) technické osvedčenie vozidla,
b) odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na      premávku na pozemných 
komunikáciách nie starší ako 15 dní,
c) platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných 
komunikáciách nie starší ako 15 dní,
d) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na 
pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo 
iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické 
osvedčenie vozidla.

Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným 
osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s 
evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním 
rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časti II jednotlivému vozidlu.

Až po vydaní osvedčenia o evidencii časť II obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, si prevádzkovateľ 
vozidla požiada na orgáne Policajného zboru o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, kde mu bude pridelené evidenčné 
číslo vozidla spolu s tabuľkou s evidenčným číslom a bude mu vydané osvedčenie o evidencii časť I.

Výhody povinného zaevidovania vozidiel (ešte skôr ako pred koncom roka 2012):
• vozidlá budú rýchlo a hneď identifikovateľné,
• zamedzí sa krádežiam týchto vozidiel, pretože budú povinne podliehať prihláseniu do evidencie vozidiel a bude medzi 
týmito vozidlami evidencia,
• vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel vybavené evidenčným číslom môžu jazdiť do cudziny, tým že majú vydaný 
harmonizovaný registračný doklad podľa smernice 1999/37/ES (osvedčenie o evidencii), ktoré je v medzinárodnej premávke 
plne akceptované,
• pracovné stroje samohybné vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel 
prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. 
a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• v rámci voľného pohybu tovaru v Európskej únii vozidlá s harmonizovaným registračným dokladom podľa smernice 
1999/37/ES môžu byť bez akýchkoľvek problémov preregistrované do ostatných členských štátov.
 

zdroj: MR SR

Informácie pre občanov



Milí rodáci,  srdečne 
ďakujem starost-
ke pani Ing. Jane 
Bľandovej za mož-
nosť prihovoriť sa 
k svojim rodákom 
v 1. čísle obecných 
novín a sprístupniť 
im svoju  životnú i 
profesionálnu dráhu, 
pretože okrem žijú-
cich rovesníkov ma 
mladá generácia  už 

nepozná. Celý svoj život som pôsobil v školskom systé-
me, buď za katedrou, alebo metodicky  usmerňoval  uči-
teľov, riadiacich pracovníkov a pedagogické inštitúcie.. 
Študoval som viaceré vedné disciplíny a čím viac som 
rôzne javy poznával , tým viac som videl ako veľmi málo 
toho viem z objektívnej pravdy. V roku 1959 som ukončil 
VŠP- odbor M-F. Externe v roku 1968 som ukončil VŠE 
– odbor MARP, externú ašpirantúru (CSc.), dizertač-
nou prácou v roku 1981 na VŠE v Bratislave, habilitačnú 
prácu na získanie vedecko-pedagogického  titulu docent 
som odovzdal v roku 1992 VŠE v Prahe. Od roku 1959 
do 1967 som pôsobil na ZŠ v Bardejove ( 1959-1965)  a 
na SOU  obuvníckom (1965-1967)  ako učiteľ  matemati-
ky, fyziky a ekonomiky, napokon v Prešove (1967-1974) 
na SEŠ ako stredoškolský  profesor matematiky, lineár-
neho programovania a informatiky.  Od roku 1974 do 
1979 som pôsobil na KPÚ (MPC) v Prešove ako vedúci 
kabinetu výpočtovej techniky, kde sme v spolupráci so 
ŠVS v Michalovciach v dvojročných kurzoch pripravovali 
stredoškolských profesorov prírodovedných a odborných 
predmetov nielen na vyučovanie informatiky, ale aj na 
jej  využívanie v odborných predmetoch. Táto metodic-
ká, vzdelávacia a výskumná činnosť mi najviac prirástla k 
srdcu a stala sa mojím celoživotným koníčkom. Zo štúdia 
didaktiky matematiky, ekonomických disciplín, a najmä 
informatiky (osobitne americkej preloženej do ruského 
resp. nemeckého jazyka ) a zovšeobecnenia metodic-
kých skúseností z ich  vyučovania a možnosti využitia  vo 
vzdelávaní som publikoval viaceré  monografie, vedecké 
práce a štúdie, odborné články a v spoluautorstve aj učeb-
nice a zbierky riešených ekonomicko-matematických 
úloh  v programovacích jazykoch, z ktorých sa  učili štu-
denti v 80. tých rokoch  na stredných a vysokých školách 
s ekonomickým zameraním. Z hľadiska pokračovania v 
tvorivej  pedagogickej práci životnú  chybu  som urobil 
1.8.1979, keď som sa dal bývalému  spolužiakovi „zlaná-
riť“ a odišiel som  pracovať na MŠ SR  ako UŠI  pre stredné 
a neskoršie pre vysoké školy, pretože  tam som mal úplne 
odlišnú náplň činností  ( písanie správ pre vládne orga-
ny),  a tak som sa iba po večeroch  pripravoval na  externé 
vyučovanie lineárneho programovania a informatiky na 
FHI EU v Bratislave. V hlavnom meste mi veľmi chýbali 
rodiné a priateľské vzťahy z rodného  Lenartova a celého 
východného Slovenska. Škoda, že mi zdravotné ťažkos-
ti seniorského veku nedovolia naplno a osobne, nielen v 
snoch a spomienkach  prežívať lásku k rodákom, no aj tak 
sa mi natrvalo vryli do pamäte. A tak sa aspoň v spomi-
enkach často prechádzam po našom  peknom lenartov-
skom chotári a  v predstavách si obnovujem krásne zá-
žitky z kosenia a hrabania sena, pasenia kravičiek i zberu 
lesných plodín. Tak rád by som sa ešte raz prešiel po tých 
rodných chotároch a vystúpil na našu Ostrú horu, ktorú 
som z rodného  domu obdivoval, ale bohužiaľ moje choré 
nohy ma tam už neodnesú. A tak si aspoň vo sne pripo-
mínam zvonivé spevy našich dievčat a žien na priadkach 
i tie mocné, hrdelné hlasy na našich nezabudnuteľných 
dedinských zábavách a svadbách. V duchu ešte počujem 
i výskot a smiech, ktorý sprevádzal naše chlapčenské faši-
angové šantenie či bujaré veľkonočné oblievačky. Žiaľ, čas 
nezastavíš...Aj tam doma v rodnom kraji a v mojej rodnej 
obci je už všetko inakšie. Len v mojich snoch a blednúcej 
pamäti zostáva obraz Lenartova taký krásny a farebný, 

aký som ho poznal a osobne zažil v rokoch svojho slneč-
ného detstva. Zostal mi  len  môj koníček- sporadické ex-
terné vyučovanie informatiky , avšak iba  do 30.6.1992, 
keď strata najväčšieho pokladu života -  zdravia mi zme-
nila môj osud i  budúce životné ciele. V dôsledku nízkej 
úrovne diagnostických technických lekárskych prístro-
jov (v r. 1991 –1993) a nesystémového myslenia niek-
torých lekárov moje poškodenie ciev  od úrazu chrbtice 
30.10.1990 bolo po dlhodobom vyšetrovaní na štyroch 
klinikách v Bratislave  správnou diagnózou zistené až 
na poslednej  neurologickej klinike  v septembri 1993 
(potlačenie miechy v oblasti Th7-8), a tak som postupne
ochrnul od drieku nadol. Operácia vo Viedni  (máj 1994) 
môj stav iba relatívne stabilizovala s ťažkými následkami, 
ale aj bolesťami. Za všetko patrí vďaka mojej starostlivej 
manželke, ktorá vedie nielen celú domácnosť, ale vyko-
náva aj  niektoré opatrovateľské  a rehabilitačné činnosti, 
ktoré sám nemôžem urobiť. Napriek tejto nezvratnej sku-
točnosti ďakujem Bohu za 57 rokov pracovného života a 
dar viery vo vzkriesenie,  čo mi dáva nádej milovať život 
aj v relatívne  bolestivom utrpení. Rok 1993  mi teda pre-
ťal (odchodom  do invalidného dôchodku od 1.9.1993) 
ohnivko prestupu  na interné  pôsobenie na  FHI EU v 
Bratislave o najmenej  ďalších  8 rokov a môj osobný  cieľ 
- menovanie za vysokoškolského profesora informatiky  
sa nemohol splniť, pretože zasiate semena nepriniesli po-
žadovanú úrodu a klasy zostali nedozreté. Pre mladších 
rodákov, ktorí  využívajú  a sledujú súčasný vývoj   tech-
nického vybavenia  informatiky a informačných tech-
nológii vo svete  chcem zdôrazniť, že v technickom  vy-
bavení osobnými počítačmi sme v SR zaostávali  len za  
vyspelou západnou Európou  o cca 20 rokov, čo som  zba-
dal najmä na vysokých školách v júni 1991 na služobnej 
ceste  v Mníchove. Podľa môjho názoru informačný vek 
sa bude rozvíjať výrazne (aj keď dôvera u ľudí v jeho bez-
pečnosť bude zaostávať)  až po implementovaní biočipov 
( v angl. Biochip)  do konštrukcie počítačov a robotov. 
Mladší rodáci vedia, že roboty dokážu znásobiť silu ľud-
ských svalov a niektorých orgánov, lebo sme  svedkami, 
že biológovia viac „materializujú“ biologické procesy a 
inžinieri viac „oživujú „ technické systémy, aj keď naďalej 
zostanú super počítače a roboty len „vysoko inteligentný-
mi idiotmi“. Najväčší zázrak na svete je človek, nakoľko 
jedine on dostal schopnosť myslieť, cítiť, tvoriť, milovať, 
čiže  iba človek  môže mať niekoho rád.  Sú to najdrahšie 
hodnoty v živote,  nedajú sa kúpiť ani zostrojiť, preto sa 
musíme neustále starať o ne, pozorovať a vyžívať ich, viac 
času venovať svojim najbližším a priateľom,  dbať viac o 
svoje a ich  zdravie,  čo som aj ja osobne občas  opome-
nul. Bohužiaľ   múdrosť človek získava vtedy, ak životné 
skúsenosti, vedomosti a zdravý rozum druhých ľudí pre-
tavuje  cez morálne normy  vyjadrujúce dobro a lásku  ku 
všetkým blížnym ľuďom , lebo vraj múdrosť je odmenou 
za schopnosť počúvať druhých ľudí. Preto aj ja sa snažím 
zbierať šťastie vo svojich spomienkach z mladostí, oslobo-
diť moje srdce od mnoho starostí a ťažkostí a nachádzať 
radosť z každého prežitého dňa. Prečo? Lebo veľmi krátky 
a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, ne-
vážia  si prítomnosť a obávajú sa budúcnosti. Múdri ľudia 
vravia, že život je román, ktorý si píše každý sám a dá  
sa  prirovnať ku galérii, v ktorej človek prezerá všetko čo 
prežil, pretože ak bol dobrý, tak i jeho obrazy uchované v 
galérii sú krásne. Veľmi často myslím  na krásne životné 
chvíle, ktoré  mi v mladosti dali mne známi  žijúci  ( a v 
snoch i nežijúci)  rodáci. S nesmiernou radosťou počas 
svojho života budem na nich spomínať, lebo zanechali  v 
mojom srdci nezmazateľné stopy. Želám všetkým rodá-
kom, aby pri riešení svojich  životných problémov  mohli 
využívať  vždy zdravý rozum v harmónii  so šírkou dob-
rého  srdca a hĺbkou duše.  Nech  vaše  ruky môžu a majú 
vždy čo robiť, nech nohy môžu vždy chodiť, nech máte 
vždy na pomoci svojich blízkych a priateľov a nech Boh 
naplní vaše srdcia radosťou z dobre vykonaných skutkov. 
Váš rodák  Štefan Čihanský žičí vám, aby každý z vás mal 
ďalší život dlhý, šťastný a nádherný.   

Ing. Štefan Čihanský
rodák z Lenartova

Naši rodáci



Konalo sa...
Lenartovské trojdnie 
Tak ako každá dedina, či mesto, aj náš prekrásny Lenartov sa môže hrdo po-
chváliť oslavou a spomienkou na 585. výročie prvej písomnej zmienky, ktorej 
predchádzali dva dni akcií súvisiace s oslavou. Obecný rozhlas už pár dní pred 
17. augustom pozýval miestnych občanov na vernisáž výstavy pod názvom Bar-
dejov a Lenartov ako ich nepoznáme.  Obecný úrad v spolupráci so Šarišským 
múzeom, ZO Jednoty dôchodcov a ZO SZPB zrealizovali veľmi nápaditú výsta-
vu obrazov o Bardejove, dejinných ľudových potrieb a predmetov obce Lenar-
tov, ktorá otvorila prvý deň obecných slávností. Pani starostka Ing. J. Bľandová 
privítala hostí: p. primátora MUDr. B. Hanuščáka, prednostu obv. úradu Ing. M. 
Bujdu, zástupcov Šarišského múzea s p. riaditeľom PhDr. Gutekom a miestnych 
Lenartovčanov. Na úvod nechýbala ľudová veršovanka v podaní p. J. Bortníka a 
prierez výstavy, ktorý priblížil p. J. Kavulič. Symbolickým prestrihnutím pásky 
pani starostkou a pánom primátorom bola výstava otvorená. Za spevu ľudových 
piesní členov Jednoty dôchodcov a tradičného ľudového občerstvenia si prítom-
ní hostia i domáci mohli prezrieť dejinné exponáty výstavy a zapísať sa do obec-
nej kroniky. 
Sobota 18. 8. 2012. Prípravy sú v plnom prúde. OZ „Kráľova studňa“ 

zorganizovalo prvý ročník Behu do kopca na Kráľovu studňu, dlhý 8,5 km. Trať 
neskutočne náročná. Zišlo sa 68 športovcov z blízkeho i vzdialeného okolia. Štart bol 
na obecnom ihrisku. Celý pelotón prebehol obcou a náročným terénom k najvyššej 
výhľadni v Bardejovskom okrese, kde bol cieľ. Súťažili všetky kategórie od juniorov 
až po dôchodcov, muži i ženy. Víťaz p. A. 
Vavrek (z oddielu M. V. KOV Bardejov) 
dobehol do cieľa za neuveriteľných 36 min. 
1 s. Zo žien ako prvá dobehla D. Smolková, 
čas 51 min. 10s. Víťazi boli odmenení 
finančnou odmenou, ktorú im slávnostne
odovzdala pani starostka Ing. J. Bľandová. 
Členovia združenia sa postarali o bohaté 
občerstvenie. Večer sa predstavili ukážkou 
kickboxu bratia Lamancovi. 

Nedeľa 19. 8. 2012. Slávnostná atmosféra a konečné prípravy vrcholia. Oslavy začali 
slávnostnou sv. omšou v miestnom chráme sv. Leonarda, ktorú celebroval miestny 
duchovný otec P. A. Fogaš. Pani starostka spolu s obecným zastupiteľstvom darovali 
pri tejto príležitosti slávnostné omšové rúcho.  V závere poďakovala pani starostka 
duchovnému otcovi za sprítomnenie kalvarskej obety a cez miestne dievčatá odovzdala 
duchovným otcom reprezentačné a kvetinové dary. Okolo poludnia sa začali 
Lenartovčania, rodáci, hostia a susedia okolitých obcí schádzať na miestne ihrisko, 
kde o 12:45 za slávnostných fanfár, za pozdravu všetkých kopcov a dolín, tančeka tých 
najmenších a slávnostného príhovoru pani starostky, Ing. J. Bľandovej, ktorá privítala 
p. primátora mesta Bardejov, rodákov, miestnych občanov, všetkých prítomných, v 

ktorom nezabudla na nikoho a spomenula 
aj tých, ktorí budovali a zveľaďovali našu 
obec, oslavy finišovali. Bohatý kultúrny
program naplnil očakávania mnohých. 
Drišľak, detský ľudový súbor Lipka, 
ľudový rozprávač, folklórna skupina 
Jednoty dôchodcov, kabaretné pásmo 
Zauber Zauber, miestny fujarista a gajdár 
Janko. Dominantou osláv bol krst knižnej 
publikácie Lenartov v premenách času, 
ktorá je výpoveďou o živote, práci, starostiach a radostiach celých dejín obce po 
súčasnosť. Slávnostný krst realizovala pani starostka. Nechýbala ani bohatá tombola, 
ktorú venovali oslovení sponzori, pestré občerstvenie a ľudová veselica pod vedením 
skupiny Akcent. Oslavy bohaté na aktivity skončili. Ostali pekné spomienky. Vďaka   

               patrí všetkým, ktorí stáli pri zrode myšlienky a pri jej realizácii. 

Obec Lenartov ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh osláv 585. výročia obce, zvášť 
týmto sponzorom: 

Hlavný sponzor: A.P.R. s.r.o. Bardejov (za financovanie skupiny Drišľak)
Ostatní sponzori:
- WHIRPOOL 
- HOBBY
- FÚRA
- KAMENÁRSTVO Miroslav Hoclár
- LE CHEQUE DEJEUNER
- VALMAN SK
- TESCO
- AGROKARPATY
- VIKTÓRIA-HÁMOR
- NIVEA
- TATRACHEMA
- Ing. Marián Cudrák
- FINTEX

- HUSQUARNA
- Starostka obce, Ing. Jana Bľandová
- VITANA
- CANON
- TANPRESS
- MONDO ITALIA
- MARVAN
- PRACÁK
- COLGATE - PALMOLIVE
- CLEAN TONERY
- Kvetinárstvo, Magda Kolegová
- Potraviny, Michal Karol
- PD, JAVORINA

- Palivá a stavebniny
- MAJÁK
- KOMAL
- Veľkosklad ovocia a zeleniny Mikula
- Ján a Marián Karol, ovocie a zelenina
- Urbárska spoločnosť Lenartov
- KARMIX, Helena Karolová
- Bar u Kocúra
- Motorest JAVORINA
- FY LIME
- VIJOFEL
- Vodný Svet Svidník

Výstava „Bardejov a lenartov ako ich nepoznáme“
                foto: Ján Bortník

 Oslavám predchádzala slávnostná sv. omša               
foto: Gabriel Demko

Skupina Drišľak a deti MŠ        foto: Jozef Leškovský

zdroj: Mgr. Mária Frandoferová

Ukážka bojového umenia v podaní bratov Denisa a 
Miroslava Lamancových           foto: Gabriel Demko

Pretekári tesne pred štartom    foto: Gabriel Demko



Deň matiek, otcov... Stavanie májov
„Mama, to krátke a nežné slovo. Prečo práve mama? Pre-
to, lebo ma má.“
Asi v takom nádychu sa nieslo sobotné popoludnie 
26.5.2012. Starostkaobce Ing. J. Bľandová, v spolupráci s 
Obecným zastupiteľstvom pripravili spoločné oslavy dňa 
matiek a otcov, ktoré spojili so stavaním májov v predvečer 
Turičnej nedele. Oslavy boli mimoriadne, keďže pozvanie 
prijala naša blízka krajanka, Hanka Servická, so svojimi 
hudobníkmi. Okolo 17.00 hod. sa začali schádzať miestni 
občania do sály kultúrneho domu.  Úvodné slovo patrilo 
p. starostke, kde v slávnostnom príhovore ocenila miesto 
ženy – matky a muža – otca. Privítala vzácnych hostí a 
odovzdala im slovo. Hanka Servická, veľká ctiteľka P. 
Márie svojimi piesňami pozdravila práve túto Matku, svoju 

vlastnú mamu a všetky prítomné matky a otcov. Melódie piesne náboženského a ľudového charakteru sa rozliehali 
široko-ďaleko. Po bohatom darčeku všetkým matkám a otcom Hanka Servická otvorila výstavu nášho miestneho 
fotografa, nádejného talentu, G. Demka s názvom Krajina mojimi očami. Nasledovala vernisáž výstavy spojená s 
občerstvením, zápis do pamätnej knihy obce a presun občanov do miestneho parku. Miestna hudobná skupina s 
harmonikárom A. Kačmárom, miestni mládenci, pohonič s konským záprahom odštartovali stavanie májov. Za 
spevu, hudby, spolu s našimi hosťami postavili mládenci máj na určenom mieste. A tak sa odobrali na dedinu, 
kde postavili briezky na významné miesta.  Naši občania sa ešte dlho zabávali v miestnom parku, kde nechýbalo 
bohaté občerstvenie, spev a hudba. Hostia odišli, ale spomienka na krásne zorganizované sobotné popoludnie ostala. 
Veríme, že aj keď bolo prvé, určite nie posledné, aby sme tak nezabudli na zvyky, tradíciu a folklór nášho regiónu.   

Konalo sa...

Mikuláš 2012
„Čujte deti novinu, v túto vzácnu hodinu, že o chvíľu medzi nás príde svätý Mikuláš.“

V takom a podobnom duchu plnom napätia a očakávania 
sa nieslo Mikulášske popoludnie v našej obci. Starostka 
obce Ing. Jana Bľandová, a obecné zastupiteľstvo 
nesklamali deti MŠ a žiakov ZŠ a tak ako pred rokom 
p. starostka prisľúbila, že Mikuláša pozve o rok znova, 
tak aj slovo dodržala. Mikulášska atmosféra vrcholila, 
prípravy finišovali. Deti MŠ a žiaci ZŠ v sprievode svojich
triednych učiteliek a ostatných zamestnancov škôl sa 
presunuli pred budovu OcÚ a so zatajeným dychom 
sledovali každý okamih. Ticho prerušil zvuk mikulášskeho 
zvončeka. Mikuláš v sprievode anjela vystúpil pred deti 
v nádhernom šate, aký deti ešte nevideli. P. starostka 
vzácnych hostí privítala a odovzdala slovo Mikulášovi, 
ktorý sa deťom milo prihovoril. Aby deti dokázali, čo 
im výchova a vzdelanie dalo, predstavili sa piesňami, 

básňami a riekankami. Po milom pozdrave Mikuláša a všetkých prítomných medzi deti pribehol „bu-bu-bu“, čert. 
Ten nechýbal ani pri rozdávaní darčekov a pri všetkých fotografických záberoch. Mikuláš svojou štedrosťou potešil
všetky deti sladkým balíčkom. Každé pohladil, prihovoril sa a obdaril. Mal ešte dlhú cestu pred sebou, preto sa so 
všetkými prítomnými rozlúčil a prisľúbil, že aj ďalšie pozvanie prijme. Mikuláš odišiel, ale detské srdiečka ostali 
naplnené radosťou a spokojnosťou. Po odchode vzácnej návštevy pozvala starostka obce všetkých zamestnancov 
na spoločné posedenie, kde ich čakal mikulášsky balíček a občerstvenie. Mikulášska besiedka sa v takom nádychu 
konala v našej obci po druhý krát.            

Vystúpenie Anny Servickej                    foto: Gabriel Demko

Deti MŠ s Mikulášom, čertom a anjelom                          foto: Alena Kolbasová

zdroj: Mgr. Mária Frandoferová

zdroj: Mgr. Mária Frandoferová



Vážení čitatelia! 
Aj keď sa blíži záver kalendárneho roka, my v školách a 
školských zariadeniach môžeme hodnotiť len ukončený 
školský rok 2011/2012 a to aj formou Správy o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Lenar-
tov, s ktorou boli oboznámení členovia Rady školy, zriaďo-
vateľ, pedagogickí zamestnanci a rodičia na Rodičovskom 
združení.  ZŠ Lenartov navštevovalo v minulom školskom 
roku 82 žiakov, ktorí sa vyučovali v dvojzmennej prevádzke 
v 7 triedach, z toho v 3 špeciálnych. Z 20 žiakov 1. ročníka 
prospelo 12 žiakov, 8 žiakov neprospelo. Do 1. ročníka na 
školský rok 2012/2013 bolo zapísaných 24 žiakov, z nich 
len 9 bolo zaškolených v Materskej škole. V Správe je tiež 
podrobne analyzovaný prospech a dochádzka žiakov, ktorá 
nebola vždy 100 % - ná, ale v konečnom dôsledku za ňu 
zodpovedá rodič dieťaťa.  Z najzaujímavejších kultúrnych 

akcií spomeniem muzikál divadla Drak z Prešova Neberte nám princeznú, Mikuláš v obci, školské výtvarné, spevácke 
a recitátorské súťaže, ktorých podrobná dokumentácia je prezentovaná v jarnom čísle školského časopisu Slnečnica, 
Vianočný program v škole, Fašiangový karneval, Rozlúčku s jarnými prázdninami formou športových súťaží na obec-
nom ihrisku, súťaž o najkrajší veľkonočný výrobok, jarné upratovanie v okolí školy, predstavenie divadla Clipperton 
z Banskej Bystrice Cisárove nové šaty,  svetoznámeho rómskeho divadla Romathan, didaktické hry a Rozlúčku so 
štvrtákmi.  Zapojili sme sa do projektov Zbierame baterky a Tenis do škôl.  V minulom školskom roku bola na škole 
vykonaná komplexná školská inšpekcia, ktorá pozitívne hodnotila rozvíjanie kompetencií (spôsobilostí) žiakov v ob-
lasti informačno-komunikačných technológií a interaktívne vyučovanie v primárnom vzdelávaní. Záujmová činnosť 
bola realizovaná v speváckom a hudobno-pohybovom krúžku, krúžku pracovno- technických činností, v pohybo-
vom krúžku, komunikatívnych cvičeniach, pohybových hrách a krúžku šikovných rúk. Práca pedagogických zamest-
nancov smerovala k tomu, aby sa žiaci naučili základným zložkám gramotnosti a najelementárnejším poznatkom, 
s ktorými sa v živote stretnú, aby sa škola stala pre nich ešte príťažlivejšou a aby vzdelanie pre žiakov a ich rodičov 
bolo hodnotou. My by sme boli len radi, keby sme mali žiakov šikovných, tvorivých, ktorí by radi objavovali nové 
poznatky a vedomosti, získavali nové zručnosti, pýtali sa a hľadali 
nové odpovede, ovládali základné pravidlá morálneho a spoločen-
ského kontaktu, správali sa kultúrne  a svojím konaním prispie-
vali k dobrým medziľudským vzťahom v obci. Je to však proces 
dlhodobý a je potrebné začať od najútlejšieho veku dieťaťa.  Čas 
letí a my sme už na konci kalendárneho roka, kedy bilancuje svoju 
činnosť aj náš zriaďovateľ obec Lenartov. Poďakovanie patrí sta-
rostke obce Ing. Jane Bľandovej a poslancom obecnej samosprávy, 
ktorí sa počas uplynulého roka podieľali na skvalitnení a zlepše-
ní výchovno-vzdelávacích a materiálno-technických podmienok 
školy.  Vážení občania! V závere roka si zvykneme navzájom priať. 
Nech pokoj a láska zavládne v našich srdciach, aby sme my učitelia 
mali v triedach len  múdrych  a šikovných žiakov, ktorí by šírili  

dobré meno našej školy pri 
stretnutí s Vami. Dúfame, 
že prijatím reformy, ktorá 
by mala vstúpiť do platnos-
ti v novom roku, sa zlepší 
prístup všetkých nás k ško-
le a k školstvu vôbec.                    

         

  Mgr. Iveta Petríková               
              riaditeľka školy                                                         

Zo života ZŠ

Záver šk. roka so zástupcom starostky obce

Mgr. Viera Malegová a žiaci Zš



Zo živoza MŠ

Filozofiou našej materskej školy je, aby dieťa bolo šťastné, pripravené na život v spoločnosti. Hlavným cieľom bol všestranný
rozvoj osobnosti dieťaťa s uplatňovaním tvorivo-humanistických princípov, jeho sociálny, emocionálny, fyzický a  intelektuálny 
rast v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami.
Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňovala podľa Školského vzdelávacieho programu  „Čo detské očká vidia...“, 
ktorý je základným kurikulárnym dokumentom. Prostredníctvom rozmanitých edukačných činností sme plnili všeobecné ciele 
a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a rozvíjali kľúčové kompetencie u detí. 
V dvoj - triednej štátnej materskej škole s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou s výchovným jazykom slovenským 
bolo zaradených: 35 detí vo veku od 2 - 6 rokov  / 19  detí v hmotnej núdzi / 20 detí vo veku 5-6 rokov sa pripravovalo na vstup 
do ZŠ
Pre skvalitnenie výchovno - vzdelávacej činnosti a pre spestrenie pobytu detí v MŠ sme počas roka pripravili tieto aktivity: „Deň 
jablka, „Zdravá výživa“ – zeleninové šaláty, „Najrýchlejšie boby“,     Mikuláš,   Muzikál „Neberte nám princeznú“, „Deň Zeme“,   
fašiangový karneval, „Mám básničku na jazýčku“ – recitácia poézie,  Deň matiek , MDD –  športové hry,  Rómske profesionálne 
divadlo ROMATHAN,  divadelné  predstavenie  „Cisárové nové šaty“, slávnostná rozlúčka  s budúcimi školákmi, tanečné 
vystúpenie detí na oslavách  585. výročia  obce. Priestory MŠ spĺňali podmienky hygienické, zdravotné a bezpečnostné. Interiér 
tried bol spestrený maľbou na stenách, doplnený o nástenné tapety s detským motívom. Neodmysliteľnou súčasťou vybavenia 
sú hračky. Triedy sú tiež vybavené stavebnicami Lego, skladačkami a ďalšími didaktickými pomôckami, ktoré sú nakupované 
premyslene, aby zodpovedali požiadavkám čo najviac rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti detí. Materská škola je vybavená 
potrebnou odbornou pedagogickou a detskou literatúrou. V knižnici detskej literatúry majú deti k dispozícii encyklopédie 
a obrázkové knihy rôznych žánrov. Audiovizuálna technika je modernizovaná. V školskej jedálni sa podávala strava pestrá s 
dostatkom čerstvého ovocia a zeleniny. Kuchyňa je vybavená moderným zariadením pre  kvalitnú prípravu jedál. V exteriéry 
MŠ sa vykonala rekonštrukcia a to zateplenie steny na budove, oprava schodov. V pieskovisku bola prevedená výmena piesku 
a drevenej  dosky na sedenie. Materská škola vytvárala  podmienky pre spoluprácu s rôznymi činiteľmi podieľajúcimi sa na 
výchove. Spolupráca materskej školy s rodinou sa prejavila vo vzájomnej kooperácii, otvorenej komunikácii a aktívnom zapojení 
sa rodičov i širšej verejnosti do edukačnej reality. Individuálne konzultácie boli zamerané na prevenciu, riešenie edukačných 
problémov a  informovanie o dosiahnutých výsledkoch detí. Veľmi dobrá spolupráca je naďalej so základnou školou, Obecným 
úradom v Lenartove a CPPPaP Bardejov. Materská škola cez city, priateľstvo, lásku a hru pripravuje deti na vystúpenie zo sveta 
hier a rozprávok do sveta písmen a čísel. Len ten, kto sa vie vcítiť a vžiť do citlivej detskej duše, docení význam a dôležitosť nielen 
aktivít a činností, ktoré v materskej škole uskutočňujeme, ale aj existenciu predškolských zariadení vôbec.

Alena Kolbasová
riaditeľka MŠ

foto: Alena Kolbasová



DHZ Lenartov
Dobrovoľný hasičský zbor s počtom členov 50 vyvíjal svoju 
činnosť aj v tomto roku so zameraním na cvičenia pohotovosti, 
organizácie útoku, obsluhu mechanizmov nevyhnutných pri 
zásahu počas živla ohňa, základy prvej pomoci a pod. 26.5.2012 
sa kategória mužov zúčastnila obvodového kola hasičských súťaži 
v Kurove, kde obsadili pekné 4. miesto. Mali možnosť ukázať svoje 
skúsenosti priamo pri útoku a v ostatných disciplínach, z ktorých 
súťaž pozostáva. Veríme, že naši „chlapi“ sa budú uvedeným 
aktivitám venovať aj naďalej. Dňa 26.3.2012 v spolupráci so ZŠ 
usporiadali členovia DHZ s p. starostkou besedu na aktuálnu jarnú 
tému: „Ochrana zdravia a prírody pred ohňom“. Predseda DHZ p. 
Cundra F. a veliteľ DHZ p. Dudra M. v spolupráci s p. učiteľkou 
Mgr. Renčkovou M. priblížili  žiakom  nebezpečenstvo požiarov 
a ochranu pred nimi. Pre žiakov bola vyhlásená súťaž o najkrajší  
výkres, z ktorých prvé tri boli odmenené sladkou odmenou, ktorú 
im odovzdala Ing. Jana Bľandová.

ZO JDS Lenartov
25.3.2010 z iniciatívy nebohého J. Kaľatu vznikla ZO JDS v 
Lenartove. Hlavným atribútom ZO bolo spríjemniť život seniorov 
v oblasti kultúrneho vyžitia, ale aj na poli spoločenskom a 
športovom.Rok 2011 bol pre členov výboru a členov ZO hojný 
na akcie, začo patrí všetkým zúčastneným vďaka. Zaznamenali 
výborné výsledky v oblasti športu: okresné preteky seniorov v Šibe, 
kde A. Kačmár obsadil 3. miesto, Š. Beňa 3. miesto – streľba zo 
vzduchovky, M. Kačmárová 2. miesto – hod gumenou čižmou, v 
auguste sa zúčastnili I. ročníka športových hier. Na kultúrnom poli 
zorganizovali Deň matiek a otcov, v mesiaci október pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším usporiadali posedenie pre svojich členov, 
kde nechýbal kultúrny program. Práve pri tejto príležitosti bola 
založená spevácka skupina pri základnej organizácii. Okrem 
spomenutých aktivít zorganizovali a uskutočnili zájazdy na 
pútnické miesta – púť seniorov v Levoči, púť do Turzovky, 
Litmanovej, Betlehem Rajecká Lesná, Krakow-Wielička. Rok 2012 
začala organizácia zahájením nového roka, na ktorom boli ocenení jubilanti pri ich významných životných jubileách. 
V máji pozdravili matky a otcov a v spolupráci s OcÚ usporiadali stavanie mája, ktoré sa stane v našej obci tradíciou. 
V oblasti športu svojou účasťou podporili II. ročník športových hier seniorov. V októbri zorganizovali a usporiadali 
posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Nechýbali zájazdy pútnického a poznávacieho charakteru: Nowy 
Targ, Ružencová záhrada v Ludzmierzi, Oravská priehrada, návšteva slovenskej dediny v Zuberci. Pričinením členov 
ZO bol zrealizovaný projekt Verejná zeleň – naša vizitka, ktorým boli zriadené skalky a upravený terén pred miestnym 
cintorínom so zabezpečením zábradlia. Vďaka patrí OcÚ a všetkým, ktorí sa svojim podielom pričinili o pokojnejší 
priebeh rokov oddychu a staroby. Do nového roku by chceli vstúpiť spevom, ktorý ich srdcia pookreje.
        ZBTČ Lenartov

Rok 2012 sa bol úspešný aj pre športovcov, ktorí vyvíjajú 
činnosť v oblasti branných a technických športov  ktorí takto 
nadviazali na doterajšiu úspešnú činnosť a priniesli do obce 
niekoľko  ocenení. Bolo to víťazstvo na celoslovenských 
majstrovstvách v branom viacboji žiakov, tretie miesto 
v brannom viacboji žiakov na úrovni kraja, prvé miesto 
na oblastných majstrovstvách družstiev ZO ZBTČ SR a 
druhé miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v 
Budmericiach na západnom Slovensku. Obec Lenartov- 
obecné zastupiteľstvo a starostka obce sa podieľali na 
organizovaní oblastných majstrovstiev v brannom viacboji 
zmiešaných družstiev ZOZBTČ z krajov Košice a Prešov, 
ktoré sa uskutočnili dňa 16. septembra  2012 v našej obci. 
Pretekári sa pochvalne vyjadrili na úroveň organizovaných 
pretekov a prezreli si aj výstavu v sále Kultúrneho domu 
pri príležitosti 585 výročia od prvej písomnej zmienky. 
Základná organizácie ZBTČ SR očakáva , že sa do tejto 
športovej  činností zapoja všetci  žiaci a budú šíriť dobré   
meno našej obce po celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Zo života cirkvi
V dňoch 8.12.-16.12.2012 sa v našej farnosti konali ľudové misie. Cez 
tieto sväté misie sa chcel Nebeský Otec stretnúť so všetkými, pretože 
každému z nás chcel niečo povedať. Konali sa práve v čase naplnenom 
očakávaním narodenia Ježiška. Práve tento milostivý čas bol jedinečnou 
príležitosťou zastaviť sa a hľadať odpoveď na otázku: „Pane, čo mám 
robiť?“ Chceme vyjadriť presvedčenie, že mnohí z nás sme práve v 
týchto misiách našli odpoveď na uvedenú otázku, našli sme návod, čo 
máme vo svojom živote zmeniť, ako máme žiť. Treba len otvoriť svoje 
srdcia a dovoliť Božej milosti, aby v nich účinkovala.  

Aktivity našej obce

Dobrovoľní hasiči spolu s predsedom, preventivárom a strojníkom 
DHZ Lenartov a starostkou obce .    foto: Gabriel Demko

Starostka obce pri odovzdávaní cien                  foto: Slavomír Bortník

Športový deň seniorov     foto: Gabriel Demko

Kostol sv. Lenonarda                           foto: Gabriel Demkozdroj: Mgr. Mária Frandoferová



Vianočný list pre Teba...   

Ako dobre vieš, moje narodeni-
ny sa blížia. Každý rok sa koná 
oslava na moju počesť a myslím 
si, že tak bude aj tento rok. Po-
čas týchto dní veľa ľudínakupuje 
darčeky Rozhlas a televízia vo 
svojich reklamách na každom 

kroku upozorňujú svet na moje blížiace sa na-
rodeniny.Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne 
si niektorí ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, 
oslava mojich narodenín začala už pred mnohý-
mi rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za 
všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa zdá, že nik 
už nepozná skutočný dôvod osláv. Rodiny a pria-
telia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam 
osláv. Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná 
takáto slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa 
bola plná delikates, ovocia a rôznych maškŕt. Vý-
zdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňa-
li nádherne zabalené darčeky. Chceš však niečo 
vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozva-
ný. Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma 
vonku, pred zabuchnutými dverami. A ja som tak 
veľmi chcel byť s nimi. Popravde, neprekvapilo ma 
to, pretože v posledných rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere. Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol 
potichučky vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, podaktorí 
aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. A naviac, keď do miestnosti vstúpil veľký 
tučný muž oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do kresla a všetky deti sa  
rozbehli k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa Claus!“, akoby  táto oslava bola na jeho počesť! O polnoci sa 
všetci začali  objímať. Tak som roztvoril svoju náruč čakajúc koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel 
objať. Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli všetky otvorené, nesmelo som 
sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň jeden aj pre mňa. Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách 
boli obdarovaní všetci okrem teba – oslávenca? Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som 
rýchle odišiel. Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú len na jedlo, pitie, zábavu, 
ale na mňa akosi zabúdajú. Bol by som rád, keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života. Potešilo 
by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj 
život na kríži, aby som ťa zachránil. Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým svojím srdcom. Rád sa s 
tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu 
oslavu, akú si nikto nevie predstaviť. Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvánok a toto 
je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zla-
tými písmenami do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. Tí, ktorí neodpovedia na 
pozvánku, zostanú vonku. Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie? Je to jednoduché, pošli za mňa túto 
pozvánku všetkým, na ktorých ti záleží . ..Budem na vás všetkých čakať na tohtoročnej oslave...  Uvidíme sa 
čoskoro ... Milujem ťa!

Čas vianočný, čas sviatočný

zdroj:  Internet



Zdravotné okienko
Viliam Bada, prednosta III. Internej kliniky LFUK na bra-
tislavských Kramároch:
 
-Zdravé a dobré je to, čo sa vypestuje v našej blízkosti. 
Potraviny by mali byť čo najčerstvejšie, ovocie a zelenina 
prirodzene zrelé a nie zbierané predčasne.
 
-Cholesterol vo vajci nezvyšuje cholesterol v krvi. Ten, kto 
zje veľa vajec, si zablokuje syntézu cholesterolu a napokon 
má cholesterolu v krvi menej.
 
- Život je pohyb. Ľudia celý deň sedia - doma, aj v práci. 
Keď chodia nakupovať, tak sa vezú eskalátormi, výťahmi, 
vonku autobusom alebo autom.
 
A potom, aby zadosťučinili zdraviu, idú do fitnescentra, nie
na vzduch. Chýba im kontakt so slnkom. Považujú ho za 
karcinogénne Ale ono je pritom zdrojom vitamínu D3.
 
-Fazuľu jeme čoraz menej a ak, tak v konzervách z dovozu.
 Uprednostňujeme sóju, často už geneticky upravenú a 
transportovanú z veľkej diaľky. Naši starí rodičia nepoznali 
sóju, ale fazuľu, šošovicu a hrach áno. Myslím, že je najvyš-
ší čas  vrátiť sa ku koreňom pôvodnej výživy.
 
-Náš psík nám spoľahlivo ukáže kvalitu. Nalejte mu do 
jednej misky trvanlivé, „škatuľové“ odtučnené mlieko a do 
druhej čerstvé, plnotučné mlieko z mliečneho automatu.
 
 Pes si jednoznačne vyberie zdravé čerstvé mlieko. Mlieko, 
ako každá potravina, stráca kvalitu státím a upravovaním. 
Pes to pozná, človek si to musí komplikovane dokazovať.
 Človek si myslí, že tmu nepotrebuje! Ako strašne sa mýli.
 Rastie nespavosť, depresie, počet samovrážd. Nočnú tmu 
potrebujeme, bez nej nefungujú naše cirkadiánne hodiny, 
ktoré riadia prostredníctvom melatonínu náš organizmus.
 
-Masť - tá má v istých ohľadoch lepšie parametre ako mas-
lo. Nečudo, veď svojím  zložením sa bravčová masť podobá 
olivovému oleju. Obsahuje menej nasýtených mastných 
tukov ako maslo a vôbec neobsahuje transformy mastných 
kyselín ako margaríny.
 

Vedeli ste, že...?

- Aby včely vyprodukovali kilo medu, musia zbierať nektár z 
viac ako zo 4 miliónov kvetov?

- Google je v skutočnosti názov čísla s miliónom núl?

- Staroveké rímske, čínske a germánske spoločnosti často uží-
vali moč ako ústnu vodu?

- Mona Lisa nemá obočie, lebo v dobe renesancie bolo v 
móde ho holiť?

- Sklo sa rozloží za miión rokov, čo znamená, že sa nikdy neo-
potrebuje a môže byť nekonečne veľa krát recyklované?

- Z dôvodu rýchlosti akou Zem obieha okolo Slnka, je nemož-
né, aby zatmenie Slnka trvalo viac ako 7 minút a 58 sekúnd?

- Nula je jediné číslo, ktoré nemôže byť vyjadrené rímskymi 
číslami?

- Zlato je jediný kov, ktorý nekoroduje, aj keď je v zemi zak-
pané tisíc rokov?

- Jazyk je jediný sval tvojho tela, ktorý je upevnený iba na 
jednom konci?

- Zub je jediná časť ľudského tela, ktorá sa nedokáža sama 
zahojiť?

- Inteligentní ľudia majú vo vlasoch zvýšený obsah medi a 
zinku?

- Chvost kométy vždy smeruje od Slnka?

- Mesiac sa každým rokom vzdiaľuje od Zeme o 5 centime-
trov?

- Deväť z desať živých organizmov sa vyskytujú v oceánoch?
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Demografické údaje
 2012

Počet obvateľov k 1.12.2012: 1075
z toho: 531 mužov a 544 žien

Počet sobášov v roku 2012: 9
Počet narodení: 27

Počet úmrtí: 5

Neprešlo jazykovou úpravou

Príspevky, podnety a návrhy pre budúce vydanie je možné zaslať emailom na 
redakcia@lenartov.sk alebo cez www.lenartov.sk/redakcia

Plánované udalosti na rok 2013
- Stolnotenisový turnaj
- Strelecká suťaž
- Karneval na ľade
- Športový deň pre deti
- Kultúrno-spoločenský projekt 
   „Rusadle na valale“
- Posedenie s dôchodcami
- Návšteva koncentračného tábora Osviencim
  a iné...


