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Pátranie po
 predkoch

Genealógia je veda zaoberajúca 
sa štúdiom rodokmeňov, ro-
dových a rodinných súvislostí 
jednotlivcov. V posledných de-
saťročiach sa stala veľmi popu-
lárnou a veľa bádateľov na ama-
térskej úrovni sa chce dozvedieť 
o histórii svojej rodiny. 

 pokračovanie na str. 15

Vážení občania !

Práve sa k Vám dostalo ďalšie číslo 
informačného občasníka  obce, 
ktoré pevne verím, že bude plné 
informácií, poznatkov a ďalších 
predsavzatí či nových cieľov pre 
našu obec.
Ako žila a čo sprevádzalo našu obec od vianočného času až po dnešok zachytávajú krátke reportáže občasníka. 
Som veľmi rada, že občania sa radi zapájajú do obecných akcií, o čom svedčí narastajúci počet športovcov, 
účinkujúcich či návštevníkov kultúrnych podujatí.
Život človeka je sám o sebe pestrý, každého postretli dni nielen veselé, radostné a šťastné, ale aj trápenie, 
smútok či nezdar. Aj samotná obec  prekonávala prekážky - od  zníženého objemu 2nančných prostriedkov pre 
samosprávy až po  chýbajúce výzvy na investičný rozvoj obcí, no tešila sa aj z úspechov. Jedným z nich je ďalšie 
ocenenie obce.
Stojí však  pred nami neľahká úloha, ktorú sme si vytýčili začiatkom roka – územný plán obce. Tento základný 
rozvojový dokument obce absentuje už niekoľko rokov a je posledná možnosť využiť štátnu dotáciu na jeho 
spracovanie. Verím, že napomôže strategickému rozvoju života našich obyvateľov.
Ďakujem všetkým, ktorí  svojou prácou a snahou prispeli k rozvoju nášho Lenartova. Poďakovanie patrí 
nielen jednotlivcom podieľajúcim sa na zveľaďovaní, ale aj členom všetkých spoločenských organizácií, ktorí 
dennodenne dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný.

Ing. Jana Bľandová, starostka obce

Dvojité výročie

Každé mesto či obec má svoju 
dominantu. Vzácnejšia je o to, 
keď je to národná kultúrna pa-
miatka. Takýto charakter stav-
by bol nášmu kostolu priznaný 
v roku 1963 pod číslom 0214/0 
čiže pred 50. rokmi. Je to prvé 
spomínané výročie. 

 pokračovanie na str. 12

In memoriál

Každý  z nás pri príchode na 
tento svet má svoj život a hoci 
je darovaný ,je iba jeho. Na svet 
prichádzame s čistou ničím ne-
popísanou tabuľkou a je v roz-
hodujúcej miere na nás ako ju 
svojimi činmi zaplníme. 

 pokračovanie na str. 11

Ako sa vyhnúť 
rakovine

Čo ešte v rámci prevencie spra-
viť pre svoje zdravie okrem 
zvýšenej konzumácie zeleniny, 
ovocia a pohybu, aby sme sa 
vyhli rakovine?

 pokračovanie na str. 19

„Ani sce še nenazdali a novinky sce už isce cale prečitali. 
Zato sme še rozhodli zaš vas informovac 

co nové še ve valale pritra2lo, žeby sce o šickym znali 
jak še nam v tym Lenartove společne dari.“

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána 
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

Hodiny života krútia sa dokola,
kto sa raz narodil musí ísť do boja.

Ide cez bolesti, ide cez nádeje,
dúfa, že život mu kus šťastia naleje.

Vďaka ti Bože náš za rokov osemdesiat,
majme sa radi vždy tak ako v knihe stať.

Vykročme zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.

Srdečne blahoželáme jubilantom

Jánovi Šandalovi 
Márii Beňovej 

Agnese Tomkovej 

k 80. životnému jubileu
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Získali sme ďalšie ocenenie...
...Obec Lenartov sa prihlásila do 7. ročníka súťaže “
Slovenská kronika 2013“ . Do celoštátnej súťaže o naj-
lepšiu kroniku, monogra�u obce, publikáciu o kultúr-
nom dedičstve, kultúrno-turistický a kultúrno-infor-
mačný materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, prísloví, 
porekadiel, úsloví a povestí, textov ľudových piesní 
a slovník nárečia bolo prihlásených 217 účastníkov. 
Výsledky boli vyhlásené 21. marca 2013 v Slovenskom 
národnom múzeu v Martine.

Obec Lenartov získala v kategórii kultúrno-turistický
 a kultúrno-informačný materiál 3. miesto za propa-

gačný �lm o minulosti a súčasnosti obce, autor Ing. 
Martin Nagy

Doposiaľ schválené 
VZN a smernice

v roku 2013

VZN č. 1/2013  
o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na 
dieťa, materskej školy 
a na žiaka školského 
zariadenia so sídlom na 
území obce Lenartov na 
rok 2013 

Dodatok k VZN
 č. 10/2011 
o separovanom zbere 
odpadu na území obce 
Lenartov - Biologicky 
rozložiteľný  odpad

Smernica č. 1/2013 
o nájme nebytových 
priestoroch vo vlastníc-
tve obce Lenartov

Smernica č. 2/2013  
Bezpečnostná smernica

Predložené projekty, žiadosti a dotácie za december 2012 a 1. polrok 2013
P. č. Názov projektu Stav

1. Vybudujme si v komunitnej záhrade prírodnú lekáreň / program „Spoločne pre región“ neschválený

2. Výstavba zvonice na Dome nádeje neschválený

3. Hliadka mladých hasičov neschválený

4. Vzdelávaním a prevenciou za bezpečnú obec v štádiu riešenia

5. Uchovávanie rómskej ľudovej hudby neschválený

6. Dopravoprojekt - HORTOP kanalizácia v štádiu riešenia

7. Podpora zamestnanosti nezamestnaných v samospráve schválený

8. Postavme pamätník človeku s veľkým srdcom v štádiu riešenia

9. Odkryme tajomstvo dopadu Lenartovského meteoritu v štádiu riešenia

10. Národný projekt FSR „Terénna sociálna práca v obciach“ schválený

11. Rómska mládež v akcii v štádiu riešenia

12. So Slovna�om do divadla schválený

13. Bezpečnostné prvky pre Materskú a základnú školu v štádiu riešenia

14. Projekt na terénnych zdravotných asistentov v štádiu riešenia

15. Lenartov vytvára nové pracovné miesta pre MKR v štádiu riešenia

16. Projektová dokumentácia pre výstavbu rodinných domov pre MKR v štádiu riešenia

17. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety schválený

18. Koncepcia digitalizácie školstva - DIGIPEDIA v štádiu riešenia
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Bezpečnosť v obci Lenartov podporená nadáciou Allianz

Podaním projektu do nadácie Allianz sa podarilo 
v obci Lenartov prispieť k zvýšeniu bezpečnosti 
účastníkov cestnej premávky. Merač rýchlosti vozidiel slúži na meranie a 
zobrazenie rýchlosti vozidiel 
v smere zo Starej Ľubovne do Bardejova, nakoľko tranzitná doprava pre-
chádza obcou bez zníženia rýchlosti.
Veríme, že týmto projektom upútame pozornosť účastníkov cestnej pre-
mávky na dodržanie maximálne povolenej rýchlosti a ochránime všetkých 
účastníkov cestnej premávky.

Čerstvo osadený merač       Foto: archív obce



Plán práce hlavného 
kontrolóra obce 

na 1. polrok 2013

1. Kontrola vybavovania sťažností

2. Kontrola plnenia uznesení OZ za 
1. polrok 2013

3. Kontrola čerpania dotácií poskyt-
nutých z rozpočtu obce Lenartov 
v roku 2012

4. Kontrola vedenia pokladne a dodr-
žiavania súvisiacich predpisov

5. Kontrola výdavkov a �nančných 
operácií obce lenartov za 1. polrok 
2013 na úseku tovarov a služieb

6. Kontrola zákonnosti, účinnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti pri hos-
podárení a nakladaní s nehnuteľným 
majetkom (s budo vami, s pozemka-
mi) obce Lenartov za 1. polrok 2013

Lenartovčan 3 | Samospráva
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Obec Lenartov pristúpila začiatkom roka 2013 k závažnému rozhodnutiu – k vypracovaniu dôležitého do-
kumentu obce – územnému plánu obce Lenartov. Jeho dôležitosť a opodstatnenosť je zrejmá aj z toho, že 
štát svojou legislatívou núti samosprávy k jeho vypracovaniu. Je posledná možnosť využiť štátnu dotáciu na 
vypracovanie ÚPO.

Na čo je dobrý aktuálny a dobre spracovaný územný plán?
Celé územie administratívne spravované miestnou samosprávou rieši územný plán obce, ktorý plní funkciu 
základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni.
Územné plánovanie rozhodne nie je prežitkom z minulých čias. V súčasnosti je potrebné udržiavať v úze-
mí poriadok a jasné pravidlá, jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, aby práva 
vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. V demokratickej 
spoločnosti má územné plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu.
Územný plán je podmienkou získania �nančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre 
investičné činnosti. Z dôvodov požiadavky efektívneho využitia zdrojov býva možnosť získania dotácií
a grantov podmieňovaná existenciou územného plánu a hlavne obsiahnutím daných zámerov v ňom. Táto 
podmienka sa uplatňuje najmä v prípade fondov EÚ, vývoj však smeruje k tomu, že v budúcnosti sa bude 
vzťahovať aj na príspevky zo štátneho rozpočtu.
Územný plán priťahuje súkromné investície a teda aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný 
územný plán signálom, že to samospráva to so svojim rozvojom „myslí vážne“. Navyše, investičný vstup do 
územia s jasne stanovenými pravidlami, ktoré môže garantovať len územný plán, sa spája s omnoho menším 
rizikom.

V LETNOM OBDOBÍ veľká sála malá sála

predajná akcia 35 € 10 €

svadba pre občanov s trvalým pobytom 10 € 5 €

tanečné zábavy, diskotéky, plesy 60 € 20 €

reklamné akcie, prednášky 5 € / hod. 3 € / hod.

V ZIMNOM OBDOBÍ veľká sála malá sála

predajná akcia 50 € 15 €

svadba pre občanov s trvalým pobytom 15 € 10 €

tanečné zábavy, diskotéky, plesy 100 € 40 €

reklamné akcie, prednášky 5 € / hod. 5 € / hod.

UŹÍVANIE KUCHYNE OÚ 1ks / €

Pri výdaji jedla 10 € 

Pri varení v kuchyni 20 €

+ zapožičanie riadu 0,03 €

Zmena poplatkov za prenájom nebytových 
priestorov kultúrneho domu

Územný plán obce
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

V obci Lenartov sa začal Národný projekt FSR – „Terénna sociálna práca v obciach“, ktorý trvá od 01.02.2013 
do 31.01.2016. V tomto projekte je zamestnaná jedna terénna sociálna pracovníčka a dve asistentky terénnej 
sociálnej pracovníčky. Mzdové náklady sú v plnej výške refundované z Fondu sociálneho rozvoja.

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Za-
mestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, 
odbremeňuje obec od administratívy a znižuje náklady na ňu.

Terénni sociálni pracovníci pri výkone svojho povolania spolupracujú, pochopiteľne, s mnohými inštitúci-
ami, ako sú školy, lekárske pracoviská, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, polícia/rómski policajní špe-
cialisti, sociálna kuratela, poisťovne, centrá právnej pomoci, súdy, exekútorské úrady, pošta a mnohé ďalšie. 
Spolupráca s týmito inštitúciami sa môže do istej miery odlišovať s ohľadom na konkrétne obce, avšak vo 
väčšine obcí je základom dobrého výkonu terénnej sociálnej práce spolupráca najmä s úradmi práce, soci-
álnych vecí a rodiny, so školami, s obecným úradom a so zdravotníckymi zariadeniami. Najčastejšia je však 
spolupráca so základnými školami a s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Terénni sociálni pracovníci sú 
vo všeobecnosti prvým kontaktom pre klientov z marginalizovaných rómskych komunít s týmito inštitúcia-
mi, no na druhej strane čoraz viac fungujú aj ako kontaktný bod pre inštitúcie smerom k marginalizovaným 
rómskym komunitám. 

Inštitúcie teda často využívajú terénnych sociálnych pracovníkov na vybavovanie vlastnej agendy alebo za-
bezpečenie komunikácie s cieľovou skupinou vo veciach agendy inštitúcií (predvolávanie klientov TSP a 
ATSP, doručovanie písomností). Terénni sociálni 
pracovníci tak klientom často vedia poskytnúť vý-
klad či dať radu ohľadom týchto písomností, no nie-
kedy to môže byť sporné pre poskytovanie dôver-
ných informácií o klientoch terénnych sociálnych 
pracovníkov inštitúciám. Spolupráca so školami je 
najintenzívnejšia. TSP sú aktívni pri predvolávaní 
rodičov do školy, pri kontrole dochádzky, záškolác-
tva, respektíve pri preverovaní dôvodov absencie v 
škole. TSP spolupracujú so sociálnou poisťovňou a 
s úradom práce pri vybavovaní dôchodkov, inva-
lidných dôchodkov, sociálnych dávok, pri doručo-
vaní rozhodnutí. 

Keďže v našej obci sú v komunite občania, ktorí majú svoje deti v detských domovoch, spolupracujú so so-
ciálnou kuratelou a pomáhajú sprostredkovať kontakt rodičov s deťmi, ako aj návštevy detí u rodičov.
Častá je spolupráca s exekútormi pri hľadaní riešení splatenia �nančných záväzkov a pohľadávok klientov, 
najčastejšie formou dohôd o splátkovom kalendári, rovnako postupujú pri dlhoch za neplnenie vyživova-
cích povinností alebo dlhoch klientov u poisťovní.

Je príznačné, že služby terénnej sociálnej práce najviac vyhľadávajú ľudia z rómskej komunity, najmä preto, 
že mnohým z nich chýbajú základné zručnosti. V našej obci je celkový počet obyvateľov rómskej komunity 
651 z toho 313 mužov a 338 žien.

Mgr. Michaela Mokrišová

TSP a ATSP pri práci v teréne                                     Foto: Ján Bortník ml.



Lenartovčan 5 |Naši občania 

Lenartovčan 2/2013     5                www.lenartov.sk 

Chválime...
 ..rodinu Milana Bilého. 

 Je to mladá rodina s 6 maloletými deťmi, z toho 4 sú školopovinní a v škole dosahujú dobré výsledky. 
Rodičia sa o deti starajú aj napriek tomu, že sú bez zamestnania. Je chválihodné, že si svoj rodinný dom udržujú 
v čistote, poriadku, dbajú aj na životné prostredie. Rodičia sú vzorom pre svoje deti, nakoľko spoločne vysadili 
okrasné a ovocné stromčeky okolo svojho obydlia a skrášlili si tak okolie. Určite sú vzorom pre ostatných.

... a službu verejného poriadku v obci Lenartov, 

          ktorí dbajú na dodržiavanie poriadku nielen na rómskej osade, ale aj v obci 
pri rôznych obecných akciách. Sú nápomocní aj pri vyplácaní osobitného príjem-
cu, kedy úzko spolupracujú s PZ SR. 
V roku 2012 boli členovia služby verejného poriadku: 

Dušan Bilý, Milan Bilý, Ľudovít Bilý, Vojtech Giňa, Rastislav Bilý, Miroslav Bilý

Terajší členovia:  Milan Bilý, Dušan Bilý, Milan Bilý ml., Miroslav Bilý, Vojtech Giňa, 
Milan Bilý

rodina Milana Bilého                            Foto: Ján Bortník ml.

Minuloročná služba verejného poriadku obce Lenartov    Foto: archív obce



Dôvodová správa 

k dodatku č.1/2013 - VZN č. 10/2011 o separovanom zbere

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len „BRKO“)  a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 
odpad od prevádzkovateľa kuchyne.
Ako už bolo uvedené v zúženom význame s pod pojmom biologicky rozložiteľné komunálne odpady chápu: 
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov –   tzv.  zelený biologicky rozlo-
žiteľný odpad (20 02 01), (ďalej len „zelený odpad“),
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (20 01 08),
c) jedlé oleje a tuky (20 01 25).

Zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom sa delí  medzi 
2 subjekty:
a) prevádzkovateľ kuchyne  - je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie  triedeného zberu pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,
b) obec - je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky  rozložiteľného  komunál-
neho odpadu okrem tých, ktorých pôvodcom  je prevádzkovateľ kuchyne (písm. a). 

Medzi zelený odpad patrí:  kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,  vypletá  
burina,  pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina,  piliny,  drevná štiepka,  hobliny, drevný popol. 
Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice s výnimkou drevného odpadu, 
popolu či lístia a nevyžaduje sa  použitie hygienizačnej jednotky.

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové 
a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvie-
rat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené.

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabi-
tých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.
Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 platí zákaz skrmovania zvierat biologicky rozložiteľným kuchynským 
a reštauračným odpadom okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, 
zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď. Pod pojmom kožušinové zvieratá sa rozumejú zvieratá držané 
alebo chované na výrobu kožušiny, ktoré sa nepoužívajú na ľudskú spotrebu, pričom sa jedná o registrované 
chovy.                 

Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
V zmysle § 39 ods. 17 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ kuchyne povinný zaviesť  a zabezpečovať vykonáva-
nie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský  a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba  – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zaria-
denie spoločného stravovania.
Kuchynský a reštauračný odpad,  ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne,  bol  novelou od 1.1.2013  vyňa-
tý z miestneho poplatku  (§ 39 ods.  9),  čo je potrebné zohľadniť pri určovaní výšky miestneho poplatku v obci 
na rok 2013 a nasledujúce.

Zber a jeho frekvencia:
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do oddelených nádob, ktoré 
budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby dezin�kovateľné.
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VÝRUB DREVÍN

Výruby drevín sa uplatňuju len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je �nálnym, a teda už 
nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.
Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 
1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube 
dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. Obec vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo lesa 
(záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalo trávny porast, orná pôda, ostatné plochy, vinice, chmeľnice, ovocné 
sady). 

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou        
nad 10 m2,
b) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách 
(na liste vlastníctva musí byť pozemok de2novaný ako záhrady),
c) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkárskych 
osadách,
d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo 
dňa výrubu,
e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Obvod dreviny - priemer dreviny 

Kontaktovať obec je potrebné:
1. Ak dreviny presahujú rozmery uvedené v bode a), b), c), písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 
drevín je nevyhnutná. 
Tu sa začína správne konanie. 
TLAČIVO: „ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN“, Vám bude poskytnutá na Obecnom 
úrade.

K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:
- Doklad o vlastníctve (Kópia listu vlastníctva z katastra nehnuteľností na pozemok, kde drevina rastie)
- Situačný nákres (Kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identi2káciu dreviny v teréne)
- Zaplatenie správneho poplatku: Fyzické osoby 10 € / Právnicke osoby 100 €.

2. Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť 
a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia 
výrubu.
TLAČIVO: „OZNÁMENIE VÝRUBU DREVÍN“ si možete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
V prípade súhlasu na výrub, obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu alebo �nančnú náhradu do výšky 
spoločenskej hodnoty dreviny.

Pri porušení vyššie uvedeného:
Občanovi, ktorý prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín (výrub drevín, ktoré podliehajú správnemu 
konaniu), uloží Orgán ochrany prírody povinnosť zaplatiť �nančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty 
drevín (napr.: Spoločenská hodnota stromu s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou je 
u listnatých stromov 736,46 € / u ihličnatých stromov 995,81€ / u vždy zelených stromov 1991,63 €.
Spoločenská hodnota dreviny vzrastá / klesá adekvátne s obvodom kmeňa a typom olistenia dreviny.

V PRÍPADE DREVÍN A KROVITÝCH PORASTOV, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ A VYHRADENEJ 
ZELENE OBCE

SA INFORMUJTE NA OBECNOM ÚRADE.
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Prinášame Vám krátky prehľad o kultúrnych aktivitách obce od decembra 2012 do júna 2013

Spomienkový akt oslobodenia Lenartova
21. január 1945. Lenartovčania majú 
za sebou nepokojnú noc. Nepriateľské 
delá sa ozývajú široko ďaleko, dreve-
né mosty na konci obce sú vyhodené 
do vzduchu, ľudia majú obavy, ale rus-
ké vojská kladú odpor a nesú slobodu. 
21. januára 2013 si miestni občania pri-
pomenuli 68. výročie oslobodenia svojej 
obce. Slávnostná spomienka začala o 16. 
hodine pred budovou OcÚ pozdravom 
žiačky miestnej ZŠ, po ktorom starostka 
obce Ing. J. Bľandová predniesla hlavný 
spomienkový príhovor. Spolu s poslancami OcÚ, obecným kronikárom p. J. Kavuličom 
a miestnymi občanmi vzdala úctu padlým Lenartovčanom položením kytice a zapále-
ním sviec k pamätnej tabuli. p. J. Kavulič priblížil priebeh bojov počas oslobodenia Le-
nartova prítomným, medzi ktorými nechýbali žiaci ZŠ v sprievode triednych učiteliek a 
rodinní príslušníci padlých vojakov. Spomienkový akt prítomní ukončili minútou ticha. 

Zamestnanci obce navštívili Budapešť

 Obec Lenartov pripravila a zrealizovala 
poznávací zájazd pre svojich zamestnancov 
a ich rodinných príslušníkov 20.4.2013 
,,Budapešť a Tropikárium“. Účastníci zájazdu 
navštívili najväčšie stredoeurópske aquárium 
a uskutočnili prehliadku významných 
kultúrno-historiských pamiatok Budapešti. 
Históriou pamätných budov ich oboznámila 
slovenská sprievodkyňa žijúca v Maďarskej 
republike..
Po spoločne organizovanej časti programu 
mali účastníci zájazdu možnosť voľnej 
prechádzky mestom spojenej s nákupmi.
Obohatení o nové poznatky a dojmy z inej 
krajiny sme sa šťastne vrátili domov. 

Ďakujeme za príjemnú atmosféru a organizáciu zájazdu.
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Stalo sa ...
- Lenartovská mládež priniesla do obce Betlehemské svetlo
- Deti privítali Mikuláša a rozsvietili Vianočný stromček
- Obec organizovala 2. ročník stolnotenisového turnaja o Vianočný pohár
- zamestnanci OÚ sa zapojili do Dňa narcisov
- návšteva našich rodákov dočasne umiestnených v zariadení pre seniorov v Bardejove
- deti ZŚ navštívili Štátne divadlo v Košiciach
- dospievajúca mládež zorganizovala tradičné májové pálenie vatry s bohatou účasťou

Privítanie nového 
roka 2013

Starostka obce, Ing. Jana 
Bľandová a poslanci OZ 
pripravili uvítanie nové-
ho roku spolu s občanmi 
obce. Obecný rozhlas po-
zýval už pár dní pred Sil-
vestrom všetkých občanov 
na spoločné vítanie nového 
roku 2013 do parku pri OÚ 
spojené s ohňostrojom, 
občerstvením a s ľudovou 
hudbou miestnej rómskej 
skupiny v sále OÚ. Zišli 
sme sa starší i mladší, a so 
vzájomným prianím všet-
kého dobrého v novom 
roku 2013 sme prekročili 
jeho prah. Prajeme si spo-
ločne, aby tie naše priania 
boli naplnené a spokojnosť 
nás všetkých, aby bola na 
prvom mieste. 

Lenartovčania pri budapeštianskom pamätníku                    Foto: archív obce

Vzdanie úcty ped tabuľou padlých v 2.sv vojne

Mgr. Mária FrandoferováMgr. Mária Frandoferová

Mgr. Mária Frandoferová
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V Lenartove sa po roku opäť spievalo a zabávalo

Ani sme sa nenazdali a rok od 26.5.2012 je za nami. Práve vtedy sa 
v našom rodnom Lenartove konalo Turičné sobotné odpoludnie, 
v závere  ktorého sme si sľúbili a v kútiku srdca priali, aby sme sa o rok 
pri tejto akcii znova stretli. 
Starostka obce, Ing. Jana Bľandová a poslanci obecného zastupiteľstva 
nesklamali svojich občanov a na akciu stavania májov nezabudli 
a dali si ju aj do plánu práce na rok 2013.

Cirkev 19.5.2013 slávila sviatok Zoslania Ducha Svätého a práve 
v predvečer tohto sviatku pripravila obec Lenartov v zastúpení pani 
starostky a poslancov ľudovo-zábavné odpoludnie pod názvom ,,Ru-
sadle na dedine“. Rusadle pre nás Lenartovčanov sú sviatkom, keď 
mládenci pred pár desiatkami rokov stavali máje pred každým do-
mom, kde mali dievku. Svoju vďačnosť dievky a ich rodičia preukáza-
li mládencom pohárikom domácej pálenky, kusom domácej slaninky,  
klobásky a vajíčkami, ktoré potom v (rusadeľný pondelok) spoločne 
zužitkovali v chutnej praženici. Nechýbala pri tom ani ľudová hudba, 
spev a tanec. 

Práve preto, aby mladá generácia poznala aspoň symboly ..rusadlí“ sa uskutočnila v našej obci spomenutá akcia.
Program bol bohatý, každý kto prišiel sa kdesi našiel a prišiel si na svoje. Obecný rozhlas už v priebehu týždňa pozýval všetkých Lenartovčanov 
na spríjemnenie si sobotného odpoludnia. A skutočne zišlo sa nás nemálo. Prišli aj rodáci a všetci, ktorí po každodenných starostiach chceli 
trochu zabudnúť na denný stereotyp. 
Program začal o 17:00 hodine v sále obecného úradu. Úvodné slovo patrilo p. starostke, Ing. J. Bľandovej, v ktorom privítala všetkých Lenartov-
čanov, miestnych aj rodákoch, hostí z okolitých dedín a hlavného hosťa, folklórnu skupinu Kollárovcov z Koláčkova. Po privítaní pani starostka 
pozdravila všetky matky, ktoré si pripomenuli svoj sviatok v druhú májovú nedeľu, vyzdvihla ich pracovitosť, starostlivosť a lásku, ktorou za-
hŕňajú svoje deti a svojich blízkych. Nezabudla ani na otcov ako hlavy rodín a pri príležitosti blížiaceho sa Dňa otcov im popriala všetko dobré. 
Po milom a nežnom slove odovzdala vedenie folklóristom – Kollárovcom. Bolo to čosi úžasné, také jednotné, milé a družné. Ľudový spev 
v doprovode hudby striedalo humorné slovo, veršovanky a detské piesne našich najmladších z obecenstva. Kollárovci na nikoho nezabudli             
a malých recitátorov a spevákov odmenili svojim CD a spoločnou fotogra�ou členov skupiny. Tak ako všetko má svoj začiatok a koniec, tak aj 
ľudový program skupiny Kollárovcov za mohutného aplauzu skončil. Po slovách vďaky od pani starostky  za príjemne strávené chvíle pri ľudovej 
hudbe sme sa presunuli do miestneho parku, aby naši mládenci osadili ,,máj“ na určené miesto, ktorý v našom regióne symbolizuje ,,rusadle“. 

Miestna spevácka skupinka ,,Javorinka“,  s harmonikárom A. Kačmárom 
za spevu ľudových piesní pomohli mládencom ,,máj“ postaviť. 
Asi takto sa mládenci za spevu spolu s dievčatami a poslancom obecného 
zastupiteľstva p. J. Bortníkom vydali na dedinu osadiť briezky pri prícest-
ných krížoch. Nechýbalo ani pocestné občerstvenie a tanier voňavých ko-

láčov od miestnych gazdiniek. Pokiaľ konský záprah prechádzal obcou, lavičky a stoly v miestnom parku sa zaplnili. Na stoloch dobroty: šunka, 
klobáska, domáca slaninka, voňavé šišky, slivovička a všetko, čo k tomu ešte patrí. Na svoje si prišli mladší aj starší. Nechýbala ani cukrová vata, 
popcorn, balóny a stánok s občerstvením. Skutočne, vedenie našej obce nezabudlo na nikoho. Členovia skupiny ,,Javorinka“ spríjemnili posede-
nie v parku a postupne sa k nim pripojili aj ostatní, pričom si tí starší zaspomínali na svoje mladé roky a zvyky, ktoré v oných časoch u nás boli. 
Po prejazde obcou sa konský záprah so svojou osádkou vrátil do parku, kde si mládenci spomedzi seba vybrali ,,kráľa mládencov“ a odovzdali 
mu putovnú valašku. Ten vyslovil prianie pre všetkých mládencov, aby sa do roka všetci oženili. Valašku zveril do starostlivosti a opatery 
p. starostke na obecný úrad. Mladí sa občerstvili a zabávali sa spolu s ostatnými. Pohonič bol k dispozícií so svojimi koníkmi a záprahom 
všetkým malým, ktorých prevážal obcou.Zábava bola v plnom prúde. Jedni spievali, druhí stretli známych – spomínali a vedenie obce dbalo 
na to, aby nikomu nič nechýbalo. Poriadková služba dozerala na poriadok, jednoducho povedané ani sme sa nenazdali a bolo potrebné pobrať 
sa domov. Slová vďaky a uznania patria všetkým, ktorí prišli s myšlienkou akcie - ,,Rusadle na dedine“ a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na jej príprave a realizácii.

Asi takto odchádzali Lenartovčania z miestneho parku do svojich domovov, naplnení pokojom a radosťou. 

Akcia ,,Rusadle na dedine“ skončila, ,,máj“ zostal stáť v parku a odozva na 18.5.2013 bude trvať ešte dlho, určite do ,,rusadlí“ 2014.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.      
       Mgr. Mária Frandoferová

,,Speváci spievali, harmoniky hrali 
a mládenci máj hneď hore dostali.
Konský záprah na moste stál, pohonič koníkom povely dal.

,,Vďaka p. starostka a poslanci obecného zastupiteľstva, že ste nezabudli 
na svoj prísľub, ktorý ste dali pred rokom a veríme, že sa takto pri 
plnom zdraví, keď nám dá Pán dožiť o rok znova stretneme.“

Lenartovskí mládenci si vzali na starosť stavanie mája              Foto: Ján Bortník ml.



OZ   KRÁĽOVÁ STUDŇA

Občianske združenie Kráľova studňa nemá ešte dlhú históriu. O2ciálne združenie 
vzniklo 17.10.2010. Za túto dobu sa nám podarilo splniť toho, čo sme si stanovili 
nemálo. Prioritou pre nás bolo postavenie turistickej výhľadne pri Kráľovej stud-
ni, ktorú sme slávnostne otvorili 17.9.2011 / naši rodáci a verní lesníci Ing. Štefan 
Beňa 
a p. Andrej Štibrich/. Na otvorení sa zišlo asi 250 ľudí z blízkeho okolia  a postrehli 
sme, že záujem občanov o aktivity podobného razu sú veľké. 

V zime sme zorganizovali Zimný prechod okolo Kráľovej studne, ktorého sa zúčastnilo na prvom ročníku /19.2.2012/ 
108 bežkárov a tohto roku na druhom ročníku (aj napriek nie najlepšiemu počasiu) sa nás zišlo 156. Pretože podujatie 
má dobrú odozvu svedčí aj fakt, že táto trasa bude súčasťou 48.ročníka Zimného zrazu slovenských turistov, ktorý sa 
uskutoční na budúci rok v Bardejove.

V letných mesiacoch máme tiež 
záujem propagovať toto historic-
ké územie a to hlavne akciami, 
ako je Beh do kopca na Kráľovu 
studňu. Prvý ročník bol usporia-
daný ako súčasť osláv 585. výro-
čia od prvej písomnej zmienky 
o obci Lenartov. Na štart sa  po-
stavilo 68 štartujúcich, ktorých 
slávnostne odštartovala starostka 
obce Ing. Jana Bľandová  a Ing. 
Štefan Beňa náš rodák. Víťazom 
prvého ročníka bol 
v mužskej kategórii Adrian Va-
vrek /M.V.KOV Bardejov/ s ča-
som 36:01min. A  najlepšia žena 
Jana Rimarčíková /Dlhá Lúka/, 
dobehla do cieľa s časom 50:44. 
V tomto roku plánujeme uspori-
adať beh 10.8.2013.

V minulom roku sme pripravili v spolupráci s obcou Lenartov akciu „Jánske popoludnie na Kráľovej studni“ 23.6.2012, 
kde návštevníci /zišlo sa ich 400/, mohli vidieť na jednom mieste folklórne súbory z Malcova a Čirča, súťaž vo varení 
poľovníckeho guľáša, prehliadku práce furmanov a pilčíkov a ukážku kynológov z Bardejova. Súčasťou programu bol 
aj Štefan Hockicko zo Sabinova, ktorý pomocou motorovej píly vyrezal sochu sovy. Pre deti bol pripravený program 
Boborlandu z Bardejova.
Okrem športových podujatí sme sa rozhodli na konci kalendárneho roku 2012 zorganizovať prvý Štefanský ples, ktorý 
sa skutočne vydaril a chýr o ňom sa dostal široko ďaleko.

V čase, keď čítate tento občasník máme za sebou aj ďalšiu akciu, ktorú sme pripravili tiež v spolupráci s obcou Lenar-
tov - „Ľenartovský rebriňák“. Pri tejto akcii bol slávnostne otvorený turistický chodník z Lenartova na Kráľovu studňu. 
Ako vidíte naplánované aktivity sa vydarili, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali pri ich príprave a realizácii. 
Uznanie patrí obci Lenartov za pomoc pri uvedených aktivitách. Veríme, že našimi aktivitami budeme aj naďalej zvi-
diteľňovať v blízkom i ďalekom okolí našu obec a budeme viac priťahovať mladých, starších, miestnych i rodákov do 
nášho pekného Lenartova. 

Marián Dudra 
predseda OZ Kráľova studňa
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Rozhľadňa na Kráľovej Studni                                     Foto: Marián Dudra



IN MEMORIAM !

Každý  z nás pri príchode na tento svet má svoj život a hoci je darovaný, je iba jeho. Na svet prichádzame 
s čistou ničím nepopísanou tabuľkou, a je v rozhodujúcej miere na nás ako ju svojimi činmi zaplníme. 
V rozhodujúcej miere na nás záleží, ako s ním budeme nakladať a ako ho naplníme prácou pre seba, svo-

jich blízkych, pre spoločnosť.

Takým človekom bol aj náš rodák  Jozef Kaľata , narodený 31. januára 1950. 
Základnú školu vychodil v Lenartove a Malcove a vyučil sa za spojového mechanika v Snine. Jeho prvým 

a vlastne jediným pracoviskom  až do odchodu do 
dôchodku bola Okresná správa spojov v Bardejove, 
kde sa staral, aby sme mali telefonické spojenie. Po 
vojenčine sa oženil a s manželkou Annou vychovali 
tri deti.

Hovorí sa, že človek je nie iba prácou živý a to bolo 
aj u Jozefa Kaľatu. Ako mladý muž sa zapájal do 
športovej činnosti ako lyžiar, futbalista či športový 
strelec, kde sa mu veľmi dobre darilo. V roku 1971 
sa stal predsedom Zväzarmu v Lenartove a pod 
jeho vedením sa lenartovská mládež zapájala do 
rôznych športových i spoločenských aktivít. V 
roku 1974 sa stal členom predsedníctva Okresného 
výboru Zväzarmu a predsedom Okresnej streleckej 
rady. Jeho nástupcom sa stal Ján Bortník. V roku 
1975 sa začala organizovať strelecká súťaž o Pohár 
oslobodenie obce Lenartov a Jozef Kaľata na  tejto 
súťaži bol každoročne hlavným rozhodcom, až kým 
ho neúprosná  smrť dňa 7. apríla 2010 nevytrhla z 
pomedzi nás . Odišiel ticho, skromne netušiac že o 
necelé tri mesiace bude pri ňom jeho dcérka Gabriela, 
ktorá za ním odišla vo veku 35 rokov.     

Jozef Kaľata bol zanieteným športovcom i organizá-
torom spoločenského života. Pomáhal pri  založení 
tradície Pochodu ku Kráľovej studni, kde sa  stretá-
vali občania okolitých obci, ale i zahraniční účast-
níci pri športových hrách a kultúrnych podujatiach. 
V Lenartove vykonával funkciu poslanca Obecného 
zastupiteľstva, bol predsedom Dobrovoľného hasič-

ského zboru a zakladateľom i prvým predsedom Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. 

Na základe uvedeného sa rozhodli organizátori streleckej súťaže o Pohár oslobodenia obce Lenartov, ktorý-
mi sú Zväz branných a technických činnosti Slovenskej republiky a Obec Lenartov, venovať jeho pamiatke
a organizovať  túto súťaž ako „Memoriál Jozefa Kaľatu“, ktorá ako 38 ročník prebehla aj tohto roku v troch 
kolách . Veríme, že príklad obetavosti a nadšenia pre šport, nájde u nás nasledovníkov .

 „Česť jeho pamiatke“ !

Lenartovčan 11 | Spomíname...

Strelecká súťaž - odovzdávanie cien                        Foto: Archív obce

          Ján Bortník
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DVOJITÉ VÝROČIE
Každé mesto či obec má svoju 
dominantu. Vzácnejšia je o to, keď 
je to národná kultúrna pamiatka. 
Takýto charakter stavby bol nášmu 
kostolu priznaný 
v roku 1963 pod číslom 0214/0 
čiže pred 50. rokmi. Je to prvé 
spomínané výročie. U nás je to 
kostol zasvätený sv. Leonardovi, 
ktorý bol postavený v roku 1826 
v pseudo-románskom slohu ako 
rotunda s malým výklenkom – 
apsidy. Zvláštnosťou je, že 
v tomto čase sa už kostoly v takom 
štýle nestavali. Mecenášom stavby 
bol Daniel Jochmann, na pamiatku 
ktorého je pred kostolom postavený 
železný kríž s pamätnou tabuľou.
V roku 1830 bola farnosti pridelená 
pečať – tipárium. Kostol bol 
postupne dostavaný a v roku 1880 
opravený a vymaľovaný. V roku 1888 bol postavený terajší moderný oltár t.j. pred 125 rokmi a je to druhé 
spomínané výročie. Oltár postavili v dielni Bardejovského rezbára Mórica Hölzela v neogotickom štýle s 
prestolom a bohostánkom uprostred. Hlavná postava oltára zasvätená kostolu znázorňuje 
sv. Leonarda s historickou palicou a nápisom „Čiňte pokánie, spás 
dušu svoju“. Bočné krídla oltára pevné, neuzatvarateľné zľava sv. Anton 
Paduánsky – kazateľ, zprava sv. Alžbeta Uhorská – dobročinka. 

V roku 1895 inštalovaný orgán Opus 453 z dielne Rieger Krnov. 
V roku 1904 na kostol boli dané nové šindle. Na zvonici bol ešte 
drevený kríž. V roku 1924 boli v amerike vyrobené na mieru vytrážne 
okná, ktoré kostolu venovala Anna Kreniczká rod. Kačmár. Kostol 
prešiel ďalšou opravou. Na kostol bol daný plech, na vežu železný kríž 
a vo Viedni vyrobené obrazy krížovej cesty. V roku 1938 postavená 
nová fara. Vzhľadom k tomu, že zvony boli popraskané boli v roku 
1946 pretavené a 2. Januára 1947 opäť osadené do veži. V roku 
1950 bola daná do kostola nová dlažba. Ďalšia oprava a maľby boli 
vykonané v roku 1964 a 1974, ktoré sa celkovo nevydarili. Takmer 
po sto rokoch v roku 1994 bola vykonaná generálna oprava orgána. 
Pre kostol najvýraznejším rokom bol rok 2003, kedy za účinkovania 
kňaza Andreja Fogaša začala generálna oprava kostola, po ktorej 

kostol dostal terajšiu podobu 
hodnú kultúrnej pamiatky. Je na 
nás farníkov ,aby táto národná 
kultúrna pamiatka bola hodná 
svojho charakteru aj pre ďalšie 
generácie. Pričiňme sa o to, aby 
naši nasledovníci vedeli 
o svojich predkoch, aby v takej práci pokračovali a oni nechávali 
odkaz pre ďalšie generácie.

Ján Kavulič
člen farskej rady

Lenartovčan 12 | Cirkevné dejiny

Výmena krytiny na kostole r.1904            Foto: Archív obce              

Oltár inštalovaný v roku 1888 
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     NEZABÚDAJME !
Žiadna z doterajších vojen nepriniesla ľudstvu nijaké výhody, 
ktoré by sa dali hodnotiť ako kladné. Veľa ľudských životov 
vyhaslo celkom zbytočne. Veľa detí ostalo ako polosiroty, veľa 
žien zostalo vdov a mnoho vojakov sa vrátilo ako invalidi bez 
nôh a rúk. Aj v našej obci sa tieto následky pociťovali. Najmä 
Fašizmus bol nebezpečný a preto naši občania správne pochopili 
a skôr ako by sa na nich vzťahovala mobilizácia odišli do hôr k 
partizánom. Pomáhali brzdiť postup nemeckéch vojsk 
a spôsobovať im rôzne prekážky či sabotážnu činnosť. Takáto 
činnosť  bola organizovaná v partizánskej skupine Lipa pod 
vedením veliteľa Jána Demka a jeho pomocníkov bratov Andreja 
a Jozefa Ďuríkovcov, či Michala Kačmára. Ďalší naši občania 
spolu s ruskými partizánmi plnili úlohy súvisiace 
s poslaním skupiny. Čas beží  a pribúdajúce roky si žiadajú svoje 
dane. Postupne partizáni, či účastníci 2. sv. vojny alebo väzni 
koncentračných táborov vymierajú. 24. marca sme sa rozlúčili 
s posledným partizánom 92 ročným Štefanom Karolom. Bol 
to skutočne posledný mohykán. Zostala nám spomienka na 
všetkých. Aby sme na tieto ťažké vojnové časy nezabúdali máme 
zriadenú obecnú izbu, kde ich všetkých nájdeme, ich mená 
či fotogra�e, krátke popisy ich bojových činností, či trofeje 
športovcov branných športov, ktoré boli získané v športových 
zapoleniach v rámci okresu, oblasti či majstrovstvách Slovenska 
alebo medzinárodných súťažiach.
Aby sa na toto všetko nezabudlo, základná organizácia 
slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Lenartov 
má uzatvorenú dohodu s obecným úradom Lenartov, ktorá 
pozostáva z povinností pripomínať si výročia oslobodenia obce, 
skončenie 2. sv. vojny, výročie Slovenského národného povstania 
či Karpatsko–Duklianskej operácie.  Aby táto spolupráca nebola 
len pri výročiach, kde rodiny pozostalých zapaľujú sviečky, ale 
aby bola aj medzi rodinami pozostalých chceme touto cestou osloviť rodiny tých, ktorí bojovali v 2. sv. vojne, aby rozšírili rady 
a aby aspoň jeden člen rodiny sa stal členom slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Veríme, že všetci bojovníci si to 
zaslúžia. Ak navštívite našu obecnú izbu, nájdete okrem spomínaných pamätí našich bojovníkov aj odbojársku tlač, „Ročenku 
odbojára“, kde sa dozviete o živote a činnosti ešte žijúcich členov odboja, či členov SZPB na Slovensku. 

             „Slová môžu uletieť, ale napísané zostane...“ 
Ján Kavulič 

predseda ZO SZPB

Lenartovčan 13| Cirkevné dejiny

Rodná obec nezabúda na misijného brata Tiburtiusa

8. mája 1906 sa v Lenartove narodil Andrej Kaputa, ktorý sa rozhodol slúžiť cirkvi.
8. septembra 1936 zložil prvé sľuby v kostole misijného Dómu Anuntiata v Spišskom 
Štiavniku a prijal meno Tiburtius. Stal sa členom misijného Spoločenstva Božieho slova 
v Nitre, kde sa pripravoval na svoje misijné povolanie. 4. mája 1948 odišiel na ostrov 
Paupa Nová Giunea, do kmeňa Kanakow. Tam uskutočňoval svoje vznešené povolanie 
misionára až do 2. mája 1988, kedy vo veku 82 rokov zomrel. Jeho telo odpočíva v 
Alexishafene. 
Jeho pamiatka zostane navždy v srdciach všetkých Lenartovčanov. 
Pri tejto príležitosti pripravila obec spomienkový príspevok o živote a poslaní tohto 
vzácneho človeka v Katolických novinách č. 17/2013. Na znak vďačnosti za jeho obetavú 
prácu pri šírení evanjelia pripravuje obec v septembri 2013 slávnostné odhalenie tabule 
spojené s výstavou, úzko spätou s jeho pôsobením na Papui Novej Guinei. 

Tabuľa obetí 2. sv. vojny                      Foto: archív obce



OVCE.sk – prevencia negatívnych javov súvisiacich s používaním nových technológií

Dňa 5.3.2013 sa v priestoroch ZŠ Lenartov  uskutočnila beseda na tému Prevencia negatívnych 
javov súvisiacich s používaním nových technológií – ovce.sk. 
Prednášajúcimi boli npor. Mgr. M. Valkučák – referent špecialista z radov polície a 
prap. Mgr. M. Leškanič. 

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠ Lenartov

ZŠ LENARTOV
Čas neúprosne beží a aj  žiaci našej školy sú o niečo starší, múdrejší, pretože prváci prebrali všetky písmená abecedy, tí starší sa viac 
zdokonalili v plynulom čítaní s porozumením, tiež v gramatike, alebo v matematike a získali zručnosti aj v iných predmetoch. 
Počas školského roka okrem realizácie novej omietky budovy školy bola dokončená kompletná oprava a renovácia Školského klubu.
V našej škole sa za posledný polrok školského roka 2012/2013 konalo aj niekoľko zaujímavých akcií, ktoré stoja za povšimnutie.

SuperStar
12.2.2013 po dôkladnej príprave prihlásených súťažiacich a konala naša Superstar. Za účasti od-
bornej poroty, súťažiacich a diváckeho publika predsedníčka poroty Mgr. M Renčková odštar-
tovala súťaž. Nádejní speváci reprezentovali svojich triednych spolužiakov. Po porade poroty s 
ostatnými učiteľmi školskou SuperStar pre 1. ročník sa stala žiačka nultého ročníka Bohuslava 
Siváková s piesňou Hádaj, hádaj...
Prvé 3. miesta v oboch kategóriach odmenila porota vecnou cenou. Ostatní súťažiaci boli odme-
není sladkosťou. Tešíme sa na 2. ročník školskej SuperStar.

Lenartovčan 14 | Školstvo
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V živote každého človeka je rodina považovaná za najvyššiu hodnotu. Deti sú darom a rodičia majú úžasnú možnosť formovať nový 
život  a vysielať do budúcnosti nádhernú ľudskú bytosť. Materská škola je po rodine druhým najdôležitejším sociálnym prostredím 
dieťaťa predškolského veku, preto aj vstup do materskej školy predstavuje významný medzník v živote každého dieťaťa...

Ani sme sa nenazdali a školský rok 2012/2013 sa pomaly 
končí. V rámci svojich možností sme deťom vytvorili pro-
stredie, ktoré ich podnecovalo k tvorivej aktivite  a zveda-
vosti. Deťom sme zabezpečovali priaznivú sociálno-emo-
cionálnu  klímu, zvyšovali pocit istoty, radosť z úspechov, 
podnecovali sebavedomie dieťaťa  a podporovali  jeho túžbu 
po sebauplatnení. Prostredníctvom  aktivít sme  viedli  deti 
k preberaniu životných hodnôt a životného štýlu, k láske a 
úcte k druhým,         k ochrane a zveľaďovaniu životného pro-
stredia, k vnímaniu krásy prírody. Všetky  aktivity výchov-
no-vzdelávacej činnosti boli zamerané na dosiahnutie vývi-
nového   medzníka - školskú zrelosť. Na osvojenie zdravého 
životného štýlu bol zostavený primeraný denný poriadok.  
Režim stravovania v materskej škole zodpovedal zdravotné-
mu stavu a fyzickej záťaži detí. Podávaná strava bola pestrá  
a výživovo hodnotná, za čo patrí vďaka našim kuchárkam i 
vedúcej ŠJ. 

V našej materskej škole sa v II. polroku uskutočnili tieto akcie:
Hry na snehu, Zápis budúcich prvákov v ZŠ, Detský karneval, Vitamínové hostinky,  Beseda s príslušníkmi policajného zboru, 
„Mám básničku na jazýčku“,  Divadelné predstavenie Popoluška, Deň Zeme, Deň matiek.
V mesiaci jún je pripravovaná  Módna prehliadka z netradičného materiálu, „Deň detí Boborlandom“, Opekačka a Slávnostná 
rozlúčka so školákmi.Zároveň touto cestou by sme sa chceli poďakovať za dobrú spoluprácu so starostkou obce a  poslancami 
obecnej samosprávy, s pedagogickým zborom v Základnej škole v Lenartove, so zamestnancami obecného úradu a hlavne rodi-
čom detí navštevujúcich materskú školu. 
Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si  deti odniesli do svojho ďalšieho života aj kus lásky z predškolského prostredia a pekné 
spomienky na čas strávený práve  v našej materskej škole. 

MŠ LENARTOV

Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

Be-

Karneval, beseda a Deň matiek v MŠ Lenartov                Foto. A. Kolbasová
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Legenda:

1. Časť chotára v Lenartove
2. Dopadol do Lenartova v r.1814
3. Zajatec v koncentračnom tábore z 
Lenartova
4. Susediaca obec
5. Predajňa v Lenartove
6. Najstarší písomný dokument obce
7. Archív obce v jednej knihe
8. Pozemkové spoločenstvo v Lenartove
9. Lenartovská rómska kapela

Tajnička ukrýva misijné meno nášho rodáka Andreja Kaputu
Pomôcky: knižná publikácia „Lenartov v premenách času“

Tajnička

Do pozornosti majiteľom poľnohospodárskej pôdy
Každému vlastníkovi, nájomcovi i správcovi poľnohospodárskej pôdy vyplýva zo zákona o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy číslo 220/2004 Z.z. § 3 odstavec 1 okrem iného aj povinnosť 
predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Vzťahuje sa to aj na záhrady, dvory 

a ostatné  nevyužívané plochy.
Preto vás vyzývame, aby ste si v čo najkratšom možnom termíne pokosili vaše neobrábané pozemky 

a priľahlé plochy. V prípade, že si túto povinnosť nesplníte, dopúšťate sa podľa § 25 odstavec 1 citovaného 
zákona priestupku, za čo vám hrozí od Obvodného pozemkového úradu uloženie pokuty 

až do výšky 331,50 €.

Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska - 2. etapa

V stredu 5. júna 2013 prechádzal našou 
obcou asi 200 členný pelotón cyklistov 
2. etapy cyklistických pretekov okolo 
Slovenska dlhý 212,5 km, ktorý vyrážal 
zo Stropkova do Liptovského Hrádku.
Našou obcou prechádzal v čase okolo 
14.00 hod.  Obec spolupracovala s PZ SR 
a zabezpečila plynulý prejazd pelotónu. 
Nápomocní boli aj členovia služby 
verejného poriadku obce Lenartov, ktorí 
stáli okolo hlavnej komunikácie a dohliadali 
na bezpečnosť cyklistov. Cyklistov 
povzbudzovali aj miestní občania, ktorí ich 
vítali okolo hlavnej cesty. Neodradila ich 
ani zatiahnutá obloha s tmavými mrakmi. 

Lenartovom prešli súťažiaci plynule, bez pádov, no okolo Štrbského plesa prišli aj hromadné pády. 
Víťazom 2. etapy sa stal Sergej Nikolajev z Ruskej Itery - Kaťuša a prvým Slovákom bol Maroš Kováč, 
Dukla Trenčín - Trek, ktorý skončil na deviatom mieste.

Mgr. Eva Nováková

Cyklisti prechádzajúci našou obcou                              Foto: Ján Bortník ml.
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Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči oso-

bám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za 
účelom získania ich �nančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že páchatelia si 
vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, polícia odpo-

rúča seniorom, aby: 

- zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba požiada telefonicky o požičanie �nančnej hotovosti a overili  si 
situáciu u ďalších blízkych, prípadne príbuzných osôb, 
- overili si, či naozaj volá ich príbuzný a neverili výhovorkám osobe po telefóne, že má iný hlas kvôli tomu,  
že má chrípku alebo je nachladnutý,
- nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia  na ulici alebo pred 
domom s požiadavkou, že súrne potrebujú požičať  �nančnú hotovosť a ako dôvod uvádzajú silné emotívne 
príbehy (napr. vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný a peniaze potrebujú na 
zaplatenie operácie, avšak nemajú eurá len inú menu, a preto im ako zábezpeku nechajú v taške inú menu, 
pre ktorú sa vrátia a donesú im požičané peniaze),
- nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré ich oslovia pod zámienkou, že nevedia, kde je nemocnica, 
nakoľko v aute ich pod rôznymi emotívnymi príbehmi budú žiadať o peniaze na operáciu pre príbuzného
v súvislosti s vymyslenou dopravnou nehodou, 
- neotvárali svoje príbytky neznámym osobám, ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny tovar alebo ich 
uisťujú, že im prišli vyplatiť výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky,   
- odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární, vodární, poisťovní, či iných inštitúcií, ktorí 
sa bez ohlásenia a predloženia odborných preukazov snažia vykonávať rôzne činnosti (napr. odpis plynu, 
vyplatenie preplatku za vodu), 
- nepodpisovali bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami, ktoré 
nepoznajú, 
- odmietali bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb (napr. pomoc 
s nákupom, odvoz smetí z dvora), nakoľko podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky 
ako okradnúť svoje obete,
- nevyberali �nančnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb, 
- udržiavali dobré vzťahy so susedmi v dome, vedeli ich telefónne čísla, viditeľne mali zapísané aj iné dôležité 
telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči),  nakoľko v prípade potreby je ich pomoc najrýchlejšia,
- kontaktovali políciu na čísle 158 (112), ak sa osoba, ktorú nepoznajú správa podozrivo a snaží sa pod 
rôznymi zámienkami  nadviazať s nimi kontakt,  získať ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku.

Najčastejšie používané legendy

 K najčastejšie používaným legendám, ktoré používajú páchatelia, aby si získali dôveru seniorov za 
účelom zmocnenia sa ich majetku i naďalej patria „Vnuk“, „Kamión resp. Kufrikári“, „Predaj tovaru“ alebo 
„Poskytovanie rôznych služieb“. Podrobnejší popis „modusu operandi“ týchto legiend je  uvedený nižšie.  
 ,,VNUK“  - spravidla ide o vytipované volania páchateľov na pevné linky seniorov, pri ktorých sa 
páchateľ do telefónu predstavuje ako príbuzný seniora, najčastejšie ako vnuk. V niektorých prípadoch sa 
môže predstavovať ako synovec, brat alebo syn. Páchatelia si seniorov vytipujú náhodne prostredníctvom 
telefónneho zoznamu alebo prostredníctvom internetovej stránky www.zlatestranky.sk, a to tak, že vyhľadá-
vajú mená, ktoré boli populárne pred niekoľkými desiatkami rokov. 

pokračovanie na ďalšej strane
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 Pokiaľ sa v telefóne ozve starší hlas, začne páchateľ s touto osobou komunikovať a bez toho,  aby si 
to poškodený uvedomil, zistí od neho pravé meno  príbuzného. V jeho mene potom komunikuje s poškode-
ným ďalej a žiada o požičanie peňazí. V prípade, že senior začne pochybovať o tom, že skutočne volá jeho 
vnuk, páchateľ ho začne presviedčať, že momentálne je chorý (nachladnutý), preto má iný hlas. V momente, 
keď senior pripustí, že ide o jeho vnuka (v niektorých prípadoch senior sám vysloví skutočné meno vnuka) 
páchateľ sa snaží pod ďalšou pripravenou legendou vylákať od seniora určitú �nančnú hotovosť, napr. uve-
die, , že potrebuje peniaze na kúpu motorového vozidla alebo darčeka pre rodičov, či na iné účely. 
Vo väčšine prípadov páchateľ upozorní seniora, aby o tom nikomu nehovoril, nakoľko pripravuje prekva-
penie pre rodičov. Pokiaľ senior povie, že nemá toľko peňazí doma, páchateľ ho úpenlivo prosí, nech si ide 
požičať alebo nech vyberie z banky. 
Páchateľ sa snaží udržiavať telefonický kontakt so seniorom až do chvíle, kým senior nepotvrdí, že si môže 
prísť pre peniaze. Avšak páchateľ po chvíli opäť telefonicky kontaktuje seniora s ďalšou pripravenou legen-
dou, že si nemôže osobne prevziať dohodnutú �nančnú hotovosť, nakoľko nemôže odísť zo zamestnania ale-
bo je na veľmi vzdialenom mieste a uvedie, že pre peniaze príde jeho dobrý priateľ, kamarátka, či sekretárka,  
ktorej bezvýhradne dôveruje a predstaví ju pod konkrétnym menom. Páchateľ sa snaží telefonickú komu-
nikáciu so seniorom viesť až do doby, kým jeho spolupáchateľ neprevezme �nančnú hotovosť od seniora. 
K prevzatiu �nančnej hotovosti dochádza najčastejšie na ulici, pred domom alebo na schodisku obytného 
domu, pričom osoba, ktorá príde pre peniaze sa pre účely vzbudenia dôvery seniorovi predstaví vopred 
dohodnutým menom. V mnohých prípadoch seniori až s odstupom času zistia, že boli uvedení do omylu. 
Modus operandi uvedeného skutku je založený na využívaní mobilných telefónov a k priamemu kontaktu s 
poškodenou osobou dôjde až pri preberaní �nančných prostriedkov.
Ako zábezpeku vrátenia požičaných peňazí páchatelia často ponúknu seniorom �nančné prostriedky v inej 
mene a tieto pred nimi vložia do kufríka,  príručnej tašky alebo peňaženky s tým, že si ich neskôr vyzdvihnú 
a vrátia im peniaze v eurách, ktoré si od nich požičali. V prípade, ak seniori povedia, že nemajú doma �-
nančnú hotovosť, páchatelia ich presvedčia, aby peniaze vybrali  z účtu priamo v banke alebo z bankomatu, 
pričom ich tam ochotne odvezú ich autom. Páchatelia často sprevádzajú seniorov priamo do ich obydlia, kde 
sa pod rôznymi zámienkami snažia odlákať ich pozornosť, aby im mohli nepozorovane odcudziť �nančnú 
hotovosť alebo rôzne cennosti. V mnohých prípadoch seniori až po dlhšom časovom odstupe zistia, že sa 
stali obeťou podvodníkov, nakoľko osoby sa s požičanými peniazmi nevracajú a  až po otvorení príručnej 
tašky zistia, že boli podvedení, nakoľko namiesto peňazí sa tam nachádzajú nastrihané bezcenné papiere. 
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Narazili Ste niekomu do vozidla?

V prípade, že k takejto udalosti v cestnej premávke 
došlo, majte na pamäti, že Ste povinný splniť si zá-
konom stanovené povinnosti:
- Bezodkladne zastaviť vozidlo
- Preukázať svoju totožnosť inému účastníko-
vi udalosti v cestnej premávke
- Poskytnúť údaje o poistení vozidla
- Vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na za-
bezpečenie náhrady, vzniknutes škody podľa oso-
bitného predpisu
- Zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návy-
kovej látky
- Urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohro-
zená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky
Ak účastník takejto udalosti v cestnej premávke 
(škodovej udalosti) spôsobil hmotnú škodu osobe, 
ktorá sa nenachádza vo vozidle (napr. odstavené 
vozidlo), je povinný o tom túto osobu bezodkladne 
upovedomiť a splniť si vyššie uvedené povinnosti 
účastníka škodovej udalosti.

Neodchádzajte z miesta udalosti!

K zabezpečeniu vyrozumenia vodiča (držiteľa) po-
škodeného vozidla 
môžete využiť aj informačné služby nákupného 
centra, usporiadateľa kultúrno-spoločenského po-
dujatia, prípadne iného podujatia kumulujúceho 
účastníkov cestnej premávky. Ak toto nie je možné 
zabezpečiť takýmto spôsobom, vyrozumenie takej-
to osoby zabezpečte prostredníctvom Policajného 
zboru na telefónnej linke 158. 
 V prípade. Ak si ako účastník takejto uda-
losti v cestnej premávke nesplníte svoje zákonom 
stanovené povinnosti (odídete z miesta udalosti bez 
splnenia týchto povinností), vec bude po oznáme-
ní policajtovi kvali�kovaná ako dopravná nehoda a 
zároveň takéto konanie je považované za porušenie 
zákona o cestnej premávke závažným spôsobom, za 
ktoré Vám hrozí pokuta od 300€ do 1 300€ a zákaz 
činnosti viesť motorové vozidlá na dobu od 12 me-
siacov do 60 mesiacov.

zdroj: PZ SR



Lenartovčan 18 | Zdravotné okienko

Citróny sa k nám dnes dostávajú bežne z Talianska, 
Španielska, Grécka, Cypru. Pôvodne však tento citrus                       
pochádza z Ázie, kde už v 10. storočí poznali jeho príjemnú 
vôňu a liečivé vlastnosti. Na naše územie však vstúpil až              
v19. storočí a pre svoje uplatnenie v kuchyni je veľmi obľú-
bený dodnes. Zosvetľujúce účinky citrónovej šťavy poznali 
už naše babičky, keď si jeho šťavou bielili pehy. Ale poznáte 
aj ďalšie využitie tohto plodu?
 
Všetci vieme, že je kyslý a obsahuje vitamín C. Ale koľko 
citrónov denne? Jeden plod obsahuje od 30 do 50 mg na 
100g jedlého podielu. Doporučená denná dávka vitamí-
nu C je asi 60 mg. Ak pojedáme aj iné ovocie a zeleninu, 
jeden citrónik denne je tak akurát.

Na krajšiu pleť aj na bradavice
Veľmi obľúbené sú citrónové masky, pretože dokonale 
sťahujú póry a čistia pleť. Citrón nakrájame na plátky, 
vložíme do pohára a zalejeme 30 % liehom. Po týždňo-
vom vylúhovaní namočíme do tejto tekutiny vatu, prilo-
žíme ju na 15 minút na tvár a potom umyjeme vlažnou 
vodou. Citrónová šťava sa pridáva do krémov, pleťových 
a vlasových šampónov a do kúpeľov. Pri bolestiach hlavy 
z tepla, stačí citrón rozrezať na polovičky a položiť si ich 
na 2 hodiny na spánky.S jablkom je účinný aj  na brada-
vice. Citrónový plátok namočíme do skvasenej jablkovej 
šťavy s troškou soli. Tekutinu necháme dva týždne odstáť 
na tmavom mieste. Potom citrón vyberieme a roztokom 
si potierame postihnuté miesta.
 
Starý recept pre mladé telo
Tento domáci recept odstraňuje vápnik a tuk usadený      
v tele a v cievach, posilňuje srdce, upravuje tlak. Po troch 
týždňoch pitia pocítite v tele príjemne omladenie: na       
1 liter vody potrebujeme 5 celých citrónov a 30 strúčikov 
cesnaku.
Postup: Citróny umyjeme v horúcej vode a nakrájame 
na kúsky. Očistený cesnak rozkrojíme na polovice. Všet-
ko spolu rozmixujeme na kašu. Vylejeme do vody a ne-
cháme prejsť varom. Hneď odstavíme. 

Precedíme cez sitko a nalejeme do fľaše. Skladujeme na 
chladnom mieste najlepšie v chladničke. 
Pijeme raz denne pred jedlom asi  1 štamprlík, presne      
2 cl. Túto lacnú liečivú kúru by mal človek opakovať kaž-
dý rok.

Kedy citrón nie
Samozrejme, ak ste na citrusy alergický. Aj keď je vitamín 
C je silný antioxidant, ktorý zvyšuje schopnosť organiz-
mu bojovať s infekciami, pri užívaní niektorých liekov je 
jeho spoluúčasť nežiaduca. Ak ošetrujúci lekár predpíše 
napríklad Biseptol, určite vás na to upozorní.

Zázvorový likér

- 0,5 l vodky (bez metylalkoholu) 
- 125 g medu (asi 6 PL) 
- 125 g čerstvo nastrúhaného zázvoru
- 1 olúpaný na plátky nakrájaný citrón
Necháme vyhuhovať 3 dni, potom zlejeme späť do fľaše 
a večer užijeme 0,5 dcl pohárika.

Celú zimu nebudeš nachladený a chrípka sa Ti vyhne !

Z Á Z R A Č N Ý N Á P O J
odporúča lekár

ZÁKLAD: 1 zemiak, 1 mrkva a 1 jablko – stredne veľké 
(aby ste dostali za hrnček, resp. kto koľko naraz vypije, 
lebo zakaždým treba urobiť čerstvý nápoj !!!)

Všetko dobre umyť, narezať a rozmixovať !
Takto získanú šťavu je treba vypiť ihneď, začerstva ! 
Do nápoja môžete pridať šťavu z citrónu alebo z limetky, 
tým dostane sviežejšiu chuť.
Tento zázračný nápoj má dobrý vplyv na nasledujúce 
ponosy :
1. Zabraňuje rastu rakovinových buniek.
2. Lieči vredy a zabraňuje ťažkým pečeňovým, obličko-
vým ochoreniam a ochoreniu pankreasu.
3. Zabráni srdcovému záchvatu a vysokému tlaku.
4. Posilňuje imunitu.
5. Zlepšuje zrak a zmierňuje červené a suché oči.
6. Odbúrava bolesti svalov.
7. Odbúrava jedy pomáha pri vyprázdňovaní a zabráni 
zápche.
8. Zlepšuje dych v ústach.
9. Zmierňuje menštruačné bolesti.
10. Znižuje horúčku.
Nápoj vôbec nemá vedľajší účinok.Je veľmi výživný a ľa-
hko sa vstrebá.Je veľmi účinný aj vtedy, ak by ste chceli 
schudnúť. Dobré by bolo nápoj konzumovať 2 týždne. 
Prosím, dbajte na to, aby ste nápoj konzumovali iba 
ČERSTVÝ !

Kedy konzumovať?

* Konzumovať ráno nalačno ! Za hodinu môžete raňaj-
kovať ! �
* Kvôli rýchlemu výsledku denne vypite dve dávky, ráno 
a poobede pre 17.00 hodinou!
* Za hodinu môžete večerať !
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Desatoro, zásady pre zdravý a spokojný život

Lekár Jan Hnízdil je známy nekonvenčnými názormi. 
Napriek svojej profesii napríklad radí – neverte slepo lekárom. 
Do magazínu českých Hospodárskych novín napísal svoje ...

RECEPT: 
Bochník chleba rozkrájate na štvorčeky (tak, aby spodná časť chleba zostala v 
celku), potom do medzier medzi štvorčeky vložíte kúsky syra, šunky, anglic-
kej slaniny (alebo na čo máte chuť), potriete maslom zmiešaným s bylinkami 
alebo korením podľa vlastnej chuti + cesnakom, zabalíte do alobalu potretého 
maslom (alebo olejom, aby sa chlebík nepripiekol) a pro 180 stupňoch pečiete 

25 min., následne aloboal otvorte a dozlatista ešte dopečte.

Ako sa vyhnúť rakovine?

Naša strava by mala byť založená na rast-
linných potravinách. Čím viac druhov ovo-
cia a zeleniny, tým lepšie. Chýbať v našom 
jedálničku by nemali ani strukoviny a obil-
niny.

Sledujte svoju váhu a udržiavajte si svoju 
optimálnu hmotnosť. Ak naberiete neja-
ký ten kilogram navyše, hneď sa ho snažte 
zhodiť. Odporúča sa nezvýšiť svoju opti-
málnu hmotnosť o päť kilogramov.

Zvlášť, ak je vaše zamestnanie sedavé, neza-
budnite sa hýbať. Najideálnejšie by bolo, ak 
by ste túto činnosť vykonávali denne. Beh, 
rýchla chôdza, squash. Robte hocičo den-
ne, ale aspoň hodinu týždenne cvičte veľmi 
intenzívne.

Odborníci na výživu odporúčajú, aby sme 
zeleniny a ovocia zjedli denne 600g – 1kg.

Piť alkohol nie je zdravé a žiaden lekár ho 
vo väčšom množstve neodporúča. Zdravá 
hranica je pol litra piva pre mužov alebo 
dve deci vína denne. Pre ženy platí z uvede-
ného polovičná dávka.

Treba ich jednoznačne uprednostniť pred 
konzumáciou červeného mäsa. Tiež sa vy-
hnite mastnému mäsu a pred živočíšnymi 
uprednostnite rastlinné oleje. 
Ale ani s nimi to nepreháňajte!

Skôr ako si jedlo prisolíte, ochutnajte ho. 
A aj potom ho radšej ochuťte bylinkami 
alebo koreninami.

Rakovinu podľa istých štúdií spôsobuje 
aj grilované či pečené mäso na priamom 
ohni. Ak môžete, nekonzumujte ho.

je to najlepší bojovník proti stresu

Ak fajčíte, snažte sa s týmto mimoriadne 
nezdravým zlozvykom skoncovať. Mnohí 
pred vami to už dokázali. A medzi nimi 
aj takí, ktorí navonok vôbec neplánovali a 
celý život boli zarytými fajčiarmi.
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1. Neverte slepo lekárom. Po-
čúvajte signály tela. Choroby 
vám hlásia, že takýmto spôso-
bom už ďalej žiť nemôžete.
2. Prevezmite zodpovednosť 
za vlastné zdravie. Nespolie-
hajte sa na zázraky medicíny. 
Reštart sa už nemusí podariť.
3. Žiadna inštitúcia vám 
pokojnú starobu nezaistí. 
Starajte sa o svojich rodičov a 
vychovávajte deti k tomu, aby 
sa starali o vás.
4. Nespoliehajte sa na penia-
ze. Udržujte dobré vzťahy v 
rodine a s priateľmi. Nemajte 
radi len seba.
5. Skúste žiť aspoň jeden deň 
bez elektrospotrebičov. Ak 
nastane kolaps, budete pripra-
vení.

6. Nepočúvajte prejavy politi-
kov. Šíria zdraviu nebezpečné 
negatívne emócie. Keď sa obja-
via na televíznej obrazovke, 
prepnite na prírodopisný �lm.
7. Chráňte životné prostredie 
ako seba samých.
8. Práca, ktorá vám prináša 
uspokojenie a osoh čo najväč-
šiemu počtu ľudí, je najzdrav-
šia.
9. Zdravá strava sama o sebe 
nestačí. Nemenej dôležité 
je, kedy, ako a s kým si jedlo 
vychutnáte. Občasný pôst vám 
len prospeje.
10. Športujte pre radosť. Ne-
naháňajte sa. Aj tak sa nedo-
behnete.

Je mobil škodlivý pre naše zdravie?
 

Keďže mobilné telefóny vyžarujú elek-
tromagnetické žiarenie, nastali obavy 
z rizika rakoviny, ktorá môže nastať 
pri dlhšom používaní mobilného tele-
fónu. Vedecké a lekárske výskumy sa 
zhodli, že zdravotné účinky sú veľmi 
nepravdepodobné, pretože mobilné 
telefóny sa stali široko dostupné iba 
relatívne nedávno, zatiaľ čo nádory sa 

môžu vyvíjať desiatky rokov. Z tohto dôvodu niektoré zdravotnícke 
orgány odporúčajú, aby ľudia minimalizovali používanie mobilného 
telefónu v blízkosti hlavy, najmä pri deťoch.

Rastlinné potraviny

Strážte si váhu

Hýbte sa

Ovocie a zelenina

Vyhýbajte sa alkoholu

Ryby a hydina

Menej soľte

Na priamom ohni

Veľa sa smejte

Nefajčite
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prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Je veľa chvíľ, ktorými sa vraciam spomienkami do svojho rodiska, svojej  rodnej obce Lenartov. Je to nielen rodný 
dom, rodičia, starí rodičia, súrodenci, spolužiaci, ale aj učitelia a kňazi, ktorí mi dali základy vzdelania a viery.  
Aj keď som  po ukončení základnej, strednej a vysokej školy  sa vzdelávala ešte celý život  a v roku  1997  som získala od 
pána prezidenta  aj akademický titul riadneho  univerzitného profesora, často si spomínam na pána riaditeľa Kavuliča 
či pána riaditeľa  Molčana z Malcova. Som vďačná hlavne pánu pátrovi  Gavlákovi, ktorý ma naučil čítať  a mať rada  
náboženskú literatúru a duchovne ma usmerňoval počas  celého vysokoškolského štúdia.  Jeho osobnou zásluhou  
som osobne  vieru v Boha začala považovať za  najväčšiu hodnotu v živote.
  Myšlienky na Lenartov sa mi spájajú  najviac s prípravami na sviatok Božieho tela, ktorý bol pre mňa ako 
dieťa vždy očarujúci a neskôr ako stredoškoláčka som sa podieľala na príprave oltárikov či pravidelnom upratovaní 
kostola. Nezabudnuteľné boli aj Vianočné sviatky, atmosféra pred Polnočnou omšou, Turíce a stavanie májov, ako 
aj veľkonočné  oblievačky, keď sa z každého druhého dvora  v dedine ozývali výskoty dievčat pri oblievaní kúpačov. 
Osobitne každý rok si spomínam na púť do Gaboltova, ktorej som sa ešte ako mladá zúčastňovala každý rok.
        Z obce som fakticky odišla  roku  1967 po skončení gymnázia v Bardejove. V tomto roku  som začala študovať 
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, po skončení ktorej som  sa vydala na akademickú cestu 
vysokoškolského učiteľa, najskôr ako asistentka, neskôr ako docentka a profesorka. Svoje povolanie som vykonávala 
s láskou a zanietením, aj keď do roku 1989  bez akéhokoľvek profesijného postupu. Nebolo v týchto časoch ľahké 
učiť na vysokej škole a nebyť v komunistickej strane. Každý rok hrozilo, že ma vyhodia kvôli viere zo zamestnania. 
Popri  výkone povolania som porodila a v manželstve vychovala štyri deti. Teším sa nielen z toho, že všetci majú 
vysokoškolské vzdelanie, ale  osobitne  som vďačná Bohu, že si v srdci uchovali vieru, ktorú prenášajú do svojich 
vlastných rodín.
 Po vyše 25 rokoch práce na katedre pracovného práva na Právnickej fakulte  v Bratislave  som po revolúcii 
získala ďalšie akademické tituly a v roku 2007 som  bola zvolená  za dekanku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.  
V roku 2011 senát fakulty ma opätovne zvolil do pozície dekanky fakulty. Šéfujem fakulte, ktorá je medzi právnickými 
fakultami na Slovensku úspešná, veľmi dobre hodnotená. Má vyše 2000 študentov a vyše 100 zamestnancov, z toho 
vyše 70 vysokoškolských učiteľov. Máme študentov z celého Slovenska, aj zo zahraničia. Všimla som si, že na našej 
fakulte študujú študenti z Malcova, Kružlova, viacerí z Bardejova, Plavnice, Starej Ľubovne. Študenta z Lenartova som 
tu doteraz nestretla, aj keď viem, že z dediny  na iných slovenských fakultách vyštudovali viacerí právnici.
  Počas svojho profesijného života som navštívila služobne   mnoho krajín. Výnimočným pre mňa  bol svetový 
kongres pracovného práva v Buenos Aires v roku 1996, svetový kongres v Jeruzaleme v roku 2000 a európsky kongres 
pracovného práva v Štokholme, na ktorých som získala  osobitné ocenenie. Počas  mojej profesijnej kariéry  som 
sa  stretla  s mnohými výnimočnými ľuďmi.
Napísala som 29 kníh z odboru pracovného práva  a vyše  500 štúdií a článkov uverejnených doma aj v zahraničí
( pozri www.iuridica.sk).
Spolupôsobím v legislatívnom procese, najmä pri príprave pracovnoprávnych predpisov. Pár rokov do roku 2004 so 
pôsobila ako členka Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 
   Z vyššie uvedeného by mohlo vyplynúť,  že mám za sebou veľmi úspešný život, skvelú  kariéru, o akej som 
ako dieťa vychovávaná v malej dedinke  nemohla ani  snívať. O kariére by sa to dalo povedať, nie však celom živote 
ako takom, ktorý je poznamenaný podobnými krížami a osudmi ako životy iných. Čo môže najviac rodiča bolieť, ako 
choroby jeho vlastných detí? Tak je to aj u nás. Nevzhliadam však k Bohu s výčitkou a nepýtam sa, prečo.
   Vo všetkých ťažkostiach života, ktorými sa borím aj ja, dôverujem Bohu.
 Čo považujem za najdôležitejšie vo svojom živote? Nielen teraz, ale od mladosti to bola viera v Boha. 
Aj keď mi bolo akokoľvek v živote ťažko, vždy som mala pocit blízkosti  Boha. Iste Boh  mi najviac pomohol, aby som 
odolala pri svojej práci napríklad  pokušeniu vybavovať veci za úplatky. Fakt, že som nikdy v živote neprijala úplatok, 
ma povzbudzuje do ďalšej mojej práce tým viac, že sa všetci s korupciou  stretávame  v našej spoločnosti  na každom 
kroku. 
 Čo by som chcela  zaželať  našej obci do budúcnosti?  Zaiste materiálny  a duchovný  rozvoj, bez ktorého nemá pravú 
hodnotu ani ten materiálny. Želám Vám, aby ste si vždy zvolili tých správnych starostov či starostky, aby dbali v prvom 
rade na Vaše potreby a starosti. Myslím si, že ste práve teraz  vykročili správnym smerom.

 Boh Vám žehnaj a pomáhaj.
Prof.JUDr. Helena Barancová,DrSc, rodená Cehelníková.



Genealógia je veda zaoberajúca sa štúdiom rodokmeňov, rodových a rodinných súvislostí jednotlivcov. V posledných 
desaťročiach sa stala veľmi populárnou a veľa bádateľov na amatérskej úrovni sa chce dozvedieť o histórii svojej rodi-
ny. 
Dnes, v dobe vyspelej počítačovej techniky, sa prostredníctvom internetu môžeme dostať k starým matrikám, sčítacím 
hárkom obyvateľstva a k zoznamom emigrantov, ktorí opustili svoje domovy kvôli práci (dokonca som našiel informá-
cie, na akom parníku sa môj dedo plavil, kde a kedy pricestoval do Kanady). 
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli. 
Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí, kde sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva 
a úmrtí.
Na internete sú matriky staršieho dáta – cirkevné rímskokatolícke matriky farnosti Lenartov od roku 1792 do roku 
1899 a cirkevné gréckokatolícke matriky farnosti Malcov od roku 1768 do roku 1895. Nájdete ich na stránke 
https://familysearch.org/. Matriky sa písali v určitých obdobiach latinský, maďarský a vo farnosti Malcov aj rusínsky 
(azbukou). 

Pojmy používané v matrikách sú preložené do slovenčiny a môžete ich nájsť na stránke http://www.geni.sk/mapa-
-stranok/ v časti „SLOVNÍKY“.
Civilné štátne matriky boli uzákonené až v roku 1895. Matriky od 01.01.1907 sú na matričnom úrade v Malcove.
V okresnom archíve v Bardejove sú matriky (matričného úradu Malcov) od 01.10.1895 do 31.12.1906. Staršie matriky 
(cirkevné) sú v Štátnom archíve v Prešove (Prešov – Nižná Šebastová).
Pri bádaní po predkoch v rodine odporúčam stánku www.geni.sk, kde je množstvo rád ako získavať informácie pri 
vytváraní rodokmeňa a popis obsahu cirkevných matrík. Na stránke https://rodokmen.com/ v časti Pomocník/Inter-
netové zdroje genealogického bádania – je zoznam internetových stránok s popisom, čo na danej stránke nájdete.

Váš rodák Andrej Gmitter, Zvolen
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VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA - prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Garantovaný predmet: 
- pracovné právo, 
- európske pracovné právo, 
- právo sociálneho zabezpečenia

Aktívna účasť na 40 zahraničných a 63 domácich konferenciách, sympóziách, 
seminároch.
Oponovanie dizertačných prác - 5 doktorandi na UK Bratislava a 19 doktorandi 
na PF Trnava.
Oponovanie dizertačných prác - v 18 komisiách, účasť v habilitačnom konaní - 
17 komisií.

Výskumné projekty: 
- domáce: 33
- zahraničné: 9

Je členkou v 28 medzinárodných a domácich akademických, vedeckých a odborných grémií. Získala 32 zahranič-
ných a domácich ocenení.



Predaj odpadových nádob
Oznamujeme občanom, ktorí 
potrebujú vymeniť 110l nádobu 
na tuhý domový odpad (kuka 
nádobu), že si ju môžu zakúpiť na 
obecnom úrade za 22,56 € s DPH.

Zároveň sú na predaj odpadové plastové vrecia 
ružovej farby za 1,15 € / ks. 
V tejto cene je zahrnutý aj vývoz odpadu
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Neprešlo jazykovou úpravou

Do konca septembra 2013 musia byť, podľa zákona č. 39/
2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, všetky psy, mačky 
a fretky držané na území Slovenska povinne označené či-
pom. Majiteľovi inak hrozí pokuta do výšky 370 eur.
Podľa nového zákona o veterinárnej starostlivosti všet-
ky spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili od 1.11.2011 
musia byť povinne po narodení do 8 týždňov označené 
mikročipom. Povinnosť sa vzťahuje však aj na zvieratá, 
ktoré sa narodili pres týmto dátumom. V tomto prípade 
však platí prechodné dvojročné obdobie, ktoré sa končí 
30. septembra 2013. Od tohto dátumu musia byť všetky 
psy, mačky a fretky začipované.
Taktiež zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 a sú 
predmetom predaja, musia byť označené mikročipom 
ešte pred zmenou majiteľa, tzn. že toto prechodné obdo-

bie sa na ne nevzťahuje. Ak máte psíka, ktorý sa naro-
dil 3. novembra 2009, stačí, ak ho čipom označíte do 30. 
septembra 2013. Ak však zviera mení vlastníka, musí byť 
pred týmto úkonom už označené.
Výnimkou sú však zvieratá, ktoré sú tetované a tetovanie 
bolo dokázateľne vykonané pred 3. júlom 2011, je riadne 
čitateľné a zaznačené v preukaze o pôvod psa.

Ak psa nezačipujete, hrozí pokuta
V prípade, že svojho miláčika nedáte začipovať, hrozí 
vám pokuta až do výšky 370 eur. Ak nechcete platiť sank-
cie, nezostáva vám nič iné, len nechať svojho štvornohého 
chlpatého priateľa začipovať. Náklady za čipovanie sa 
u jednotlivých veterinárnych lekárov líšia, spravidla sa 
však pohybujú od 25 - 30 eur.

Zber jedlých olejov
Od 1.júna 2013 sa v našej obci uskutoční zber jedlých 

olejov a tukov. Frekvencia zberu bude
 raz za dva mesiace. 

Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky 
olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom.

 Plastové fľaše od olejov sa nebudú vracať.

Vydávame rybárske lístky
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka
a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená 
osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom 
revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na 
požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.
Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatky:

- rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
- rybársky lístok mesačný: 3, – €,
- rybársky lístok ročný: 6,50 €,
- rybársky lístok trojročný: 16,50 €,
od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

VÝZVA PRE OBČANOV
Na základe platného VZN č. 3/2012 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
v pôsobnosti obce Lenartov, žiadame všetkých občanov, 
aby doplnili databázu hrobových miest na miestnom cin-
toríne:
- meno zosnulého
- dátum narodenia
- dátum úmrtia
- približné umiestnenie hrobu 
  (pri starších hroboch)

Na základe týchto údajov bude vystavená nájomná zmlu-
va na hrobové miesto, ktorej podpis budeme iniciovať 
obecným rozhlasom. Je potrebné zosúladiť počet hrobov, 
na ktoré bude pozostalý podpisovať nájomnú zmluvu.

OZNAM PRE MAJITEĽOV DOMÁCICH MILÁČIKOV

Demogra cké údaje
Stav k 31.5.2013

- Počet obyvateľov: 1074
- Počet sobášov: 7

- Počet narodení: 7
- Počet úmrtí: 7


