
Milí Lenartovčania,
čas neúprosne letí a od vydania posledného čísla nášho občasníka pretieklo naším 
potokom veľa vody. Sme o rok starší a bohatší o nové skúsenosti. Rok 2013 sme prežili 
v každodenných radostiach a starostiach a určite mi dá za pravdu každý, že sme sa ho 
snažili zaplniť len tým najlepším, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.
Pri hodnotení celého predchádzajúceho roka si dovolím tvrdiť, že bol pre nás a celú 
našu obec úspešným. Začatie realizácie územného plánu obce, ukončenie jeho 1. etapy 
naštartovalo v tomto roku jeho pokračovanie 2. etapou, a verím, že aj jeho zavŕšenie. 
Takýto dôležitý dokument obce by mohol naštartovať rozvojové procesy a poskytnúť 
záruky pre investičné činnosti. Ďalšie rozvojové projekty obce priniesli pre niektorých 
našich občanov zamestnanie.
Obnovil sa vozový park obce, prebehla rekonštrukcia verejného osvetlenia v počte 92 
ks vysoko úsporných svietidiel. Zateplenie budovy MŠ pokračuje etapovite, v tomto roku by malo byť toto zateplenie 
ukončené.
Ani v ZŠ sa nezaháľalo. Havarijný stav elektroinštalácie naštartoval proces postupnej rekonštrukcie tried. 
Veľkým úspechom je vyrovnané finančné hospodárenie obce, kedy sa nám konečne podarilo vyrovnať dlhy
z minulosti.
Ani naša snaha o kultúrny a spoločenský rast nebola márna. Pravidelné športové podujatia – stolnotenisový turnaj, 
a strelecké preteky už majú svojich pravidelných zanietencov a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Kultúrne a spoločenské aktivity začali spoločným privítaním Nového roka. Obecná zabíjačka dopadla nad očakávanie 
a zabíjačkové špeciality chutili všetkým. Dvojdňová púť Lenartovčanov do Šaštína, Nitry, na Velehrad a Hostýn určite 
splnil očakávania všetkých zúčastnených. Čaká nás 3. ročník – „Rusadle na dedine“, a začíname aj s 1. ročníkom 
Lenartovskej kvapky krvi. Práve tu chceme ukázať, že my, Lenartovčania, vieme priložiť ruku k dielu, vieme sa nielen 
zabávať, ale aj pomáhať. Pomáhať tým, ktorí to potrebujú a darovať to najcennejšie – krv. 

Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 
akoukoľvek formou podieľali na zveľaďovaní našej obce 
a na obohacovaní jej kultúrneho a spoločenského života.
Dovoľte, aby som Vám milí spoluobčania, popriala 
pokojné a krásne letné dni, veľa zdravia, spokojnosti a 
svornosti Vašim rodinám, úspech Vašim rozhodnutiam, 
úctu, toleranciu a lásku Vašim blížnym a priateľom.    

 
Vaša starostka

Lenartovčan
 Informačný občasník obce Lenartov         4/2014              jún 2014      Prameň informácií

V TOMTO VYDANÍ SA DOČÍTATE:■ Ako ohlásiť drobnú stavbu                        str.  9
■ Výsledky volieb prezidenta SR a EÚ parlamentu 2014       str. 26

Drahe našo čitaťeľe
Ked budzece mac co ľen kuščik času, prečitajce sebe novosti z valalu i radu našu.
Za pul roka ňemalo teho bulo, šak ľen poparce co še šicko stalo.
Keby sce šak chceľi na to odpovedac, stači nam ľen na naš urad zateľefonovac.
Prajeme Vam šickim dluhe ceple ľeto, a nezapomňijce podzekovac Panu Bohu zato. 
                                                    Mgr. Mária Frandoferová 

Dňa 11. apríla 2014 sa pri 
príležitosti Dňa narcisov v 

našej obci vyzbieralo medzi 
zamestnancami obce celkom 
56,15 €. Aj našou zásluhou sa 

podarilo naplniť zmysel tejto akcie.
Finančné prostriedky budú použité 

na osvetu, výskum a prevenciu 
nádorových ochorení a zlepšenie 

starostlivosti o onkologických 
pacientov.

Dňa 31. mája 2014 sa členovia DHZ Lenartov zúčastnili 
okrskovej súťaže v Malcove, kde sa s doteraz najlepším 
dosiahnutým časom umiestnili na 4. mieste v kategórii 
muži.

SÚŤAŽ O DARČEK
na str. 27



Lenartovčan 2 | Samospráva

Lenartovčan 4/2013     2                www.lenartov.sk 

1. Vytvorme si zelený kút – zónu oddychu a relaxu neschválený
2. História a súčasnosť našej obce nepodporený

3. Malá obecná služba §52 (UPSVaR BJ) schválený
4. Absolventská prax (UPSVaR BJ) schválený

 ■ PREDLOŽENÉ PROJEKTY, ŽIADOSTI A DOTÁCIE ZA 2. POLROK 2013

1. Sfunkčnenie požiarnej zbrojnice s prístavbou a rekonštrukciou v štádiu riešenia
2. Rekonštrukcia verejného rozhlasu  v štádiu riešenia

3. Miestna a regionálna zamestnanosť §50j (UPSVaR BJ) schválený
4. Dobrovoľnícka služba §52a (UPSVaR BJ) schválený
5. Projektov dokumentácia pre byty nižšieho štandardu v štádiu riešenia
6. Remeselné trhy v Lenartove neschválený
7. Detské ihrisko – miesto radosti a šantenia v štádiu riešenia
8. Remeselné víkendy s našimi seniormi neschválený
9. Zriadenie obecnej posilňovne a fitnescentra v štádiu riešenia

 ■ PREDLOŽENÉ PROJEKTY, ŽIADOSTI A DOTÁCIE ZA 1. POLROK 2014

 
ŽIADOSŤ OBCE LENARTOV O 

DOTÁCIU 
- 

SCHVÁLENÁ

Začiatkom roka 2014 bola obcou Lenartov podaná žia-
dosť na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie na 
spracovanie územného plánu obce. Naša žiadosť bola 
hodnotená v dvoch kolách. Z hľadiska splnenia podmie-
nok ju komisia vyhodnotila a zaradila do zoznamu obcí, 
ktorým bude poskytnutá dotácia v zmysle opatrenia 
č. 321/211, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu-
pe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie 
dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumen-
tácie obce.
 Rozhodnutím ministra č. 69/2014 bola našej 
obci na rok 2014 schválená dotácia podľa zákona 
č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácie na spracovanie 
územnoplánovacej dokumentácie vo výške 9 408,00 €.

PROJEKTY ZVYŠUJÚCE ZAMESTNANOSŤ V NAŠEJ OBCI
Aktuálne projekty prebiehajúce v našej obci, ktoré pomáhajú nezamestnaným počas určitej doby uplatniť sa na 
trhu práce:

 1. TSP  - 3 pracovné pozície (3 roky)
 2. Chránená dielňa - 2 pracovné pozície (2 roky)
 3. Zamestnanie nezamestnaných v samospráve - 3 pracovné pozície (18 mesiacov)
 4. Miestna a regionálna zamestnanosť - 6 pracovné pozície (9 mesiacov)
 5. Dobrovoľnícka služba - 3 pracovné pozície (6 mesiacov)

Výzva pre občanov
Na základe platného VZN č. 3/2012 - PREVÁDZKOVÝ 
PORIADOK POHREBISKA v pôsobnosti obce Lenartov, 
sme Vás v čísle 2/2013 nášho informačného občasníka 
Lenartovčan,  žiadali o doplnenie databázy hrobových 
miest na miestnom cintoríne. Obdŕžali ste dotazník, 
ktorý bolo treba vyplniť a vrátiť na obecný úrad z dôvodu 
zosumarizovania hrobov a taktiež zosumarizovania 
nájomníkov týchto hrobov.  Mnohí z Vás tak doposiaľ 
neurobili, čo ale komplikuje vygenerovanie nájomných 
zmlúv. 
Z TOHTO DÔVODU VÁS VYZÝVAME A ŽIADAME O 
DOPLNENIE TÝCHTO INFORMÁCIÍ V ČO NAJKRATŠOM 
ČASE, KEĎŽE NÁJOMNÉ ZMLUVY JE UŽ POTREBNÉ 

PRIPRAVIŤ.
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Obecné zastupiteľstvo v Lenartove na svojom zasadnutí dňa 
28. februára 2014, uznesením č. 20/2014 schválilo a súhlasilo 
so vstupom obce do pripravovanej miestnej akčnej skupiny 
s názvom MAS Horná Topľa a so spracovaním Integrovanej 
stratégie rozvoja územia na roky 2015-2020. Vznikajúce 
verejno-súkromné partnerstvo na území mikroregiónu Horná 
Topľa sa rozhodlo využitím miestneho potenciálu, využitím 
inovatívnych metód pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť 
k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života 
na vidieku. Integrujúci prvok spočíva v tom, že finančne 
podporuje verejno-súkromné partnerstvá v definovanom 
vidieckom priestore a ich rozvojové programy.
 Miestna akčná skupina (MAS) je pracovná a 
iniciatívna skupina, ustanovená k vytvoreniu pilotnej 
integrovanej stratégie zameranej na využívanie endogénnych 
zdrojov územia pre všestranný rozvoj a k implementácii tejto 
stratégie do života regiónu.
 Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné 
partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne 
komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske 
a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri 
na miestnej úrovni, ktorí sa usilujú o rôzne spoločné ciele. 
Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora 
(vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% 
partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne 
partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného 
sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo je potrebné 
zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov).
 
Úlohou miestnej akčnej skupiny je:
 • koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako 
nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie 
projektov v rámci prístupu Leader. V rámci stratégie rozvoja sú 
v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční 
prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, 
ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych 
oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych 
podmienok vidieckeho obyvateľstva;
 • vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade 
s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria 
súčasť stratégie;
 • implementácia stratégie rozvoja územia, čo 
predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na 
riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude 
stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu 
na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá 
vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. 
Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie 
zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov;
 • aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja 
územia;
 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a 
organizovanie stretnutí;
 • finančné riadenie.

Za prioritné si MAS Horná Topľa stanovila prispieť      k rozvoju 
ľudských zdrojov zvyšovaním vzdelanostnej úrovne, zaviesť 
účinné nástroje marketingu v území, podporiť tradičné 
remeslá a multifunkčné poľnohospodárstvo, vidiecky 
cestovný ruch rozšírením a skvalitnením  služieb, vytvárať 
ďalšie perspektívy pre partnerstvo, spoluprácu, sieťovanie    
a pomôcť obciam zatraktívniť vidiecke prostredie. 
 Prebiehajú pracovné stretnutia k príprave 
Integrovanej stratégie rozvoja územia - Horná Topľa, kde sa 
preberá koncipovanie vízie pre rozvoj územia do roku 2020 
s analýzami pre oblasti ako je cestovný ruch, ekonomická 
aktivita, podnikanie, zamestnanosť, kultúra, spoločenský 
život a šport, sociálna oblasť a zdravotníctvo, životné 
prostredie, poľnohospodárstvo a technická infraštruktúra. 
 

Verejno-súkromné partnerstvo Horná Topľa ako občianske 
združenie združuje predstaviteľov, ktorý sa ešte priebežne 
dopĺňa:
 • verejného sektora (obce: Mokroluh, Zlaté, Rokytov, 
Tarnov, Sveržov, Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Gaboltov, 
Petrová, Frička, Cigeľka, Kurov, Kružlov, Krivé, Bogliarka, 
Kríže, Gerlachov, Snakov, Hrabské, Lukov, Livov, Livovská 
Huta, Malcov, Lenartov, mesto: Bardejov)
 • súkromných podnikateľov
 • predstaviteľov tretieho sektora (FS Gerlachovčan, 
OZ Kráľova studňa Lenartov, Čloěk v tísni, o.p.s., Spiš. 
Podhradie, S.O.S. n.o. Bardejov, DHZ Kružlov, DHZ Lenartov, 
Floriho chata s.r.o., Anna Jakubová, DHZ Kurov, FS Kurovčan, 
FARM-PR s.r.o. Sveržov, OZ Venecia, DHZ Lukov, OFK Rokytov, 
MOMS Rokytov, SVEPOS s.r.o., DHZ Zlaté, DHZ Hrabské, 
Urbárska spoloč. poz. spoloč. Hrabské, FK Gerlachov)
 • občanov
s cieľom spoločne riešiť problémy územia pomocou prístupu 
Leader a prostredníctvom Integrovanej stratégie rozvoja 
územia, ktorú v najbližšom období budeme zostavovať a na 
základe ktorej sa budeme uchádzať o finančnú dotáciu pre 
naše územie.

Mgr. Nováková Eva

AJ NAŠA OBEC SA ZAPOJILA DO OZ MAS HORNÁ TOPĽA



Lenartovčan 4/2013     4                www.lenartov.sk 

Lenartovčan 4 | Samospráva

Kto je dobrovoľný strážca poriadku a v 
čom je nápomocný?
Už z názvu je jasné, že pomáha 
dobrovoľne, a teda bez nároku na plat. 
Je nápomocný najmä poriadkovým, 
dopravným a hraničným policajtom. 
Má dobrú miestnu znalosť, pozná 
obyvateľov aj najčastejšie problémy 
danej lokality. Policajtom pomáha na 
úseku ochrany verejného poriadku, 
pri dohľade nad bezpečnosťou a 
plynulosťou cestnej premávky a pri 
ochrane štátnej hranice. Úlohy plní 
vždy za prítomnosti policajta. Môže 
zastavovať vozidlá v prípade, že je 
poškodená cesta, stala sa nehoda, 
alebo si to vyžaduje bezpečnosť 
účastníkov na cestách.

Ako sa stať dobrovoľným strážcom 
poriadku?
Môže sa ním stať každý, kto splní 
niekoľko základných zákonných 
podmienok. V prvom rade je potrebné 
dosiahnuť vek 21 rokov, byť spôsobilým 
na právne úkony a medzi občanmi 
pôsobiť dôveryhodne. Prínosom je 
samozrejme miestna a osobná znalosť, 
to však nie je podmienkou.
Čo je však dôležité vedieť, osobu 
na prijatie za dobrovoľného strážcu 
poriadku navrhuje obec, v ktorej 
má osoba trvalý pobyt. Takéhoto 
dobrovoľníka prijíma a schvaľuje 
podľa potrieb Policajného zboru 
príslušný riaditeľ krajského riaditeľstva 
Policajného zboru. Po splnení 

všetkých podmienok a schválení 
za dobrovoľného strážcu poriadku 
dostane preukaz, ktorým sa preukazuje 
ako strážca poriadku.

Chcete pomáhať polícii? 
Staňte sa dobrovoľným strážcom poriadku! Každý, kto by chcel pomáhať polícii aj inak, ako príkladným správaním a 
dodržiavaním zákonov, môže. Je to jednoduché, môže sa stať dobrovoľným strážcom poriadku. V súčasnosti je na Slovensku 
600 dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí bez nároku na honorár pomáhajú polícii, a tým samozrejme aj občanom.

Čistenie koryta rieky Večný potok
Hovorí sa, že stav potoka je zrkadlom myslenia obce. Každý vie, že voda je podmienkou života na Zemi, a že o vodu sa treba 
starať ako o niečo najcennejšie. 

Každá dedina postavená „na potoku“ je súčasťou 
zápasu o prameň a potok, ktorý dáva ľuďom vidieka 
život. Úpravy regulácie na tokoch sú nositeľmi 
nového vzťahu človeka k prírode. Obec s typickým 
potočným charakterom je veľmi citlivá na správanie 
sa potoka. Práve to podnietilo rokovanie obce 
Lenartov s povodím Bodrogu a Hornádu, odštepný 
závod Bardejov už pred dvoma rokmi, nakoľko nám 
nebol ľahostajný stav regulácie miestneho potoka. 
Niekoľko desiatok rokov nečistené koryto Večného 
potoka nenechalo ľahostajných ani kompetentných 
na povodí Bodrogu a Hornádu. Dňa 19. Mája 2014 
sa začalo s čistením koryta Večného potoka. Bager 
i tatrovky mali čo robiť, aby regulácia potoka bola 
v pôvodnom stave. Množstvo vyvezených tatroviek 
hliny, blata, zeminy, štrku i porastov spomalilo 
odtok v potoku.
Strach z povodní i škody pri nich napáchané nás 
nenechávajú ľahostajnými či nevšímavými. Veríme, 
že práce na našom potoku budú ešte pokračovať, 
lebo poškodená regulácia neplní svoj účel.

POTOK - PÝCHA OBCE

POZVÁNKA
Farský úrad v Lenartove pozýva deti od 3. do 7. ročníka na 

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
dňa 7.7.2014 - 11.7.2014 - ranč Zalubová Zamutov, 

Cena: 35 €.

Naša rodáčka Anna Nagyová vyzýva občanov Lenartova, 
ktorí poznajú typické lenartovské nárečové slovíčka, aby 

ich pomohli zozbierať do pripravovaného 
slovníka lenartovského nárečia.

Tieto slovíčka môžete zasielať emailom na adresu: 
redakcia@lenartov.sk 

alebo osobne na obecnom úrade v Lenartove
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Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia je veľmi dôležitým aktom v procese 
riadenia škôl alebo školských zariadení, preto je potrebné k nemu pristupovať s veľkou zodpovednosťou.
Výberové konanie na miesto riaditeľa škôl a školských zariadení sa riadi podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (výberové konanie 
na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ, výberovou komisiou pre výberové konanie na riaditeľa je rada 
školy, zriaďovateľ na návrh rady školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie). V škole alebo v školskom 
zariadení, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v stanovenom termíne, vymenuje riaditeľa 
zriaďovateľ. Uskutočňuje sa bez akýchkoľvek obmedzení priamej alebo nepriamej diskriminácie. Podľa v súčasnosti 
platnej legislatívy riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ. 
Podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila naša obec výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 
Základnej a Materskej školy Lenartov.                               

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA V ROKU 2014

Na obsadenie funkcie riaditeľa:
 - Základnej školy v Lenartove bola navrhnutá a vymenovaná Mgr. Iveta Petriková
 - Materskej školy v Lenartove bola navrhnutá a vymenovaná Alena Kolbasová.

„Srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.“
Mgr. Nováková Eva

■ VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Voľby do orgánov samosprávy obcí 
sú voľby poslancov zastupiteľstiev 
a starostov obcí, mestských častí a 
primátorov miest, inak nazývané 
komunálne voľby, ktoré sa konajú 
každé  4 roky. V tomto roku sa budú 
voliči už siedmy raz rozhodovať, kto 
ich bude reprezentovať na úrovni 
miestnej samosprávy. Voľby sa v tomto 
roku uskutočnia v druhej polovici 
novembra. Význam týchto volieb 
je pre občana zrejme najvýraznejší. 
Samosprávne orgány obcí a miest majú 
v súčasnosti veľké právomoci a ich 

rozhodovanie sa bezprostredne dotýka 
každého občana. Niet takmer oblasti 
v bežnom živote občana, do ktorej by 
samosprávne orgány nezasahovali. 
Aj to je dôvod prečo v komunálnych 
voľbách zaznamenávame najvyššiu 
účasť občanov. Tieto voľby sú špecifické     
aj tým, že volič dáva prednosť kvalite 
navrhovaných kandidátov pred 
ich straníckosťou.  Na jeseň budú 
voliči konfrontovaní s tým, kto sa 
bude uchádzať o ich priazeň a voľby 
rozhodnú o tých, ktorí budú v súťaži o 
priazeň voličov úspešní.

Do výberového konania v oboch prípadoch bola doručená 
jedna obálka s prihláškou. Po uzavretí prijímania prihlášok 
prebehlo za prítomnosti zriaďovateľa a predsedov 
rady školy otváranie obdržaných obálok a zhodnotenie 
splnenia vyhlásených kritérií. Následne boli prihlásení 
uchádzači pozvaní na výberové konanie, ktoré sa 

konalo dňa 29. mája 2014 v zasadačke obecného úradu.
Po zhodnotení výsledkov výberového konania 
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej a Materskej 
školy v Lenartove, podali predsedovia rady školy záväzný 
návrh úspešných uchádzačov na vymenovanie do funkcie.

■ ROK 2014 - ROK KOMUNÁLNYCH VOLIEB
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Vedenie kroniky patrí k povinnostiam obcí a miest. Túto povinnosť spravidla 
ukladal nejaký úradný predpis (zákon, výnos, nariadenie...). V súčasnosti 
takouto normou je zákon SNR č.369/1990 zb. z. o obecnom zriadení. No už 
z roku 1920 je známy zákon č.80 o obecných pamätných knihách, neskôr 
výnos Ministerstva školstva a národnej osvety č. 19746 z 23. marca 1933, 
ktorý požadoval založiť kroniku (pamätnú knihu) v každej obci na Slovensku. 
Z novšieho obdobia sú známe smernice o vedení kroník, ktoré vydalo 
Povereníctvo kultúry 20. októbra 1950 či smernice toho istého povereníctva 
č.32367/1955 - 0 - II/1 zbierky inštrukcií pre výkonné orgány národných 
výborov. Súčasná kronika obce Lenartov je vedená podľa citovaného zákona 
o obecnom zriadení. 
Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického a spoločenského dedičstva 
obce uchovaním podstatných informácií celoobecného významu pre potreby 
súčasných a budúcich generácií. Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, 
písomne a obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti celoobecného 
významu na základe priebežne získavaných a neskreslene spracovaných 
podkladov o politickom, hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a inom dianí 
v obci.
Lenartovská obecná kronika je jedinečným dokumentom, v ktorom sa 
spája minulosť a prítomnosť. Predstavuje nenahraditeľný zdroj poznatkov a 

informácií o histórii a živote našich predkov. Je súhrnom reflexií spoločenského, kultúrneho i politického diania a 
to nielen na územní našej obce, ale aj v širšom spoločenskom kontexte. Obsahuje aj zmienky o rôznych pikoškách,            
či iných zaujímavostiach z každodenného života Lenartovčanov. Súčasná podoba kroniky je približne od r. 1950 o 
čom svedčí aj zápis na jej začiatku.
 Vo vedení kroniky našej obce sa vystriedalo mnoho kronikárov, ktorí zaznamenávali všetky dôležité 
informácie o dianí v našej obci. Medzi nich patrí aj už bývalý kronikár obce Lenartov p. Ján Kavulič. Vo funkcii 
kronikára obce pôsobil od roku 1995. Zozbieraval a zosumarizoval všetky dôležité informácie o živote v našej obci a 
všetko to zaznamenával do obecnej kroniky. V januári tohto roku na vlastnú žiadosť  požiadal o uvoľnenie z funkcie 
obecného kronikára. Obecné zastupiteľstvo prijalo jeho žiadosť o uvoľnenie z tejto funkcie a následne dňa 24. 
januára 2014 vymenovalo nového kronikára obce Lenartov, ktorým sa stala Mgr. Mária Frandoferová.

 Poďakovanie patrí p. Jánovi Kavuličovi za jeho dlhoročné vedenie našej pýchy - kroniky obce, ktorá je a 
bude jedinečným dokumentom obce. Za príkladnú a precíznu prácu pri písaní kroniky a dokumentaristike obce, 
ktorú vykonával na vysokej úrovni a taktiež za jeho aktívnu účasť  a organizáciu rôznych realizovaných akcií, 
ktoré reprezentovali našu obec,  a ktoré sú zachytené aj ako príloha kroniky a to fotodokumentáciou z každej 
výstavy či akcie. 
Poďakovanie patrí aj všetkým doterajším kronikárom, ktorí tieto údaje zaznamenávali a odovzdali nám tak cenné 
informácie o časoch minulých.         Mgr. Nováková Eva

MÁME NOVÉHO KRONIKÁRA OBCE
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Taktiež s Vašou pomocou sa vyzbieralo 50 kg obnoseného a nepotrebného šatstva a textilu, ktoré sme odovzdali neziskovej 
organizácii Pomocný anjel, Nižná na Orave.
Účelom tejto organizácie je poskytovanie pomoci najmä organizáciám - sociálnym zariadeniam (ako napr.: nemocniciam, 
domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom a pod...) ale aj jednotlivcom, rodinám prostredníctvom 
svojich rôznych činností, projektov a aktivít. Táto organizácia chce takýmto spôsobom vyvíjať a uskutočňovať aktivity a projekty 
v rôznych oblastiach, ktoré slúžia na zachovanie čistoty životného prostredia a úspory energie. Pri týchto činnostiach aktívne 
zapájať širšiu verejnosť a to s poukázaním na potrebu pomoci tým,  ktorí to najviac potrebujú, formovanie hodnôt a zachovanie 
životného prostredia.

 Pri separovaní odpadu je potrebné myslieť na to, že jeden z dôvodov prečo vlastne separujeme a triedime odpad je 
aj to, že práve nami vytriedený odpad postupuje na ďalšie zhodnotenie. Ak budeme správne triediť odpad, umožníme tak aj 
jeho ďalšie spracovanie a z odpadu znova vznikne výrobok, ktorý môžeme opäť použiť. Napríklad z recyklovaného papiera 
sa vyrobí puzzle, z recyklovaných plastov sa vyrobia nové obaly, tašky, či zatepľovacie materiály a z množstva vyzbieraných 
a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel. Ak teda budeme správne separovať, ušetríme tak prírodné 
zdroje a ochránime si naše životné prostredie pre nás, no hlavne pre naše ďalšie pokolenia.     
           

    Mgr. Nováková Eva

 Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti, vo 
výrobnej i spotrebiteľskej sfére. Ich vznik a hromadenie 
predstavuje výrazný zásah do životného prostredia. Odpady 
obsahujú látky, ktoré ohrozujú všetky zložky prostredia, 
t.j. kvalitu vody, ovzdušia a pôdy. Prenikajú do rastlín a cez 
potravinový reťazec ohrozujú zdravie a život živočíchov a 
ľudskej populácie. Správne nakladanie a hospodárenie s 
odpadmi sa preto stáva rovnako dôležitým problémom, ako 
zabezpečenie základných životných potrieb.
 Obec má v jednotlivých oblastiach a úsekoch 
starostlivosti o životné prostredie množstvo kompetencií, 
pričom v oblasti riadenia odpadového hospodárstva možno 
identifikovať viaceré problémy a otázky. Nakladanie s 
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje § 
39 Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. Nakladanie s odpadmi zahŕňa zber odpadov, 
ich prepravu, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie 
odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. 
Moderné odpadové hospodárstvo obcí, v ktorom má 
významnú úlohu triedenie komunálneho odpadu a jeho 
recyklácia, si vyžaduje jednak nemalé finančné prostriedky 
na jeho zabezpečenie a tiež zmenu   v myslení a návykoch 
producentov odpadu - domácností.

 Odpadové hospodárstvo v každej obci musí byť 
v súlade so zákonom o odpadoch a zároveň    je upravené 
Všeobecne záväzným nariadením obce. Široké kompetencie 
v tejto oblasti možno zvládnuť len prostredníctvom vhodných 
prístupov manažmentu obce. Náklady na zber, prepravu, 
spracovanie a expedíciu komunálneho odpadu sú vysoké, 
preto je táto oblasť aj finančne náročná. Jednou z možností 
ako znižovať náklady v riadení odpadového hospodárstva je 
separovanie odpadu.
 Náklady na činnosti nakladania s odpadmi hradí 
obec z miestneho poplatku podľa zákona       č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady, ktorý obec určí v závislosti od toho, či je alebo nie je 
v obci zavedený množstvový zber. V obidvoch prípadoch sa 
vychádza zo súčtu priemerných nákladov obce na túto činnosť 
na určené obdobie, ktoré je spravidla jeden kalendárny rok. 
Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu 
nákladov spojených      s nakladaním týchto odpadov.
 Obec Lenartov sa za posledné roky zapája do 
separovania odpadu. Vďaka Vám, našim občanom sa môže 
obec prezentovať nasledovnými výsledkami.

V roku 2013 sa  firme FÚRA s.r.o., Rozhanovce, ktorá 
zabezpečuje v našej obci vývoz odpadov  a  firme Ekočergov, 
a. s, Bartošovce, odovzdalo na ďalšie zhodnotenie spolu 
81,159 ton odpadu  z toho:

65,62 ton zmesového komunálneho odpadu
5,87   ton objemného odpadu
1,103 ton obalov zo skla
0,021 ton obalov z kovu
1,538 ton obalov z plastu
0,101 ton papiera a lepenky
2,509 ton skla
0,103 ton vyradených el. a elektronic. zariadení,  
  obsahujúce nebezpečné časti
3,206 ton vyradených el. a elektronic. zariadení
0,008 ton jedlých olejov a tukov
1,08   ton zmiešaných odpadov zo stavieb a   
  demolácií.
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VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV SEPARÁCIE ODPADU V NAŠEJ OBCI 
ZA ROK 2013
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Právo na prístup k informáciám je základným ústavným 
právom, bez ktorého nie je existencia skutočného 
demokratického zriadenia možná. Umožňuje občanom 
vytvoriť si názor o konaní politikov a verejných činiteľov,          
o činnosti úradov a o stave spoločnosti, štátu či obce. Včasný 
prístu  k pravdivým a úplným informáciám je nevyhnutnou 
podmienkou toho, aby rozhodovanie občanov vo voľbách 
malo zmysel. Len informovaní občania môžu naozaj slobodne 
rozhodovať a kontrolovať činnosť orgánov verejnej moci alebo 
používanie verejných prostriedkov. Prístup k informáciám 
prispieva zároveň k dobrému a zodpovednému fungovaniu 
verejnej správy, znižuje riziko korupcie a posilňuje dôveru 
občanov v štát a jeho orgány.

Dňa 1.1.2001 sa stal účinným zákon č. 211/2000 Z. z.                  
o slobodnom prístupe k informáciám („Infozákon“). 
Zákon sa postupne stal regulárnou súčasťou právneho 
poriadku Slovenskej republiky. Aj keď viacerí predpovedali, 
že uplatňovanie tohto zákona extrémne zaťaží úrady resp. 
spôsobí kolaps štátnych a samosprávnych orgánov, nestalo 
sa tak a verejná správa funguje bez problémov ďalej. Na 
druhej strane občania dostali možnosť prístupu k takému 
širokému okruhu informácií o činnosti orgánov verejnej 
správy, ktorý nielen v období socializmu, ale ani v období do 
prijatia tohto zákona nebol predstaviteľný. Okruh informácií, 
ktoré súčasné znenie zákona umožňuje sprístupniť, však 
nie je žiadnym ojedinelým extrémom alebo výstrelkom, 
ale je bežným štandardom vo vyspelých demokratických 
krajinách. Okruh informácií, ktoré sú verejné, vyplýva i z 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a z odporúčaní 
Rady Európy, ktorej členom je i Slovenská republika. 
Zákony s podobným obsahom prijalo veľa krajín strednej a 
východnej Európy (Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, 
Moldavsko,...) a vo väčšine zostávajúcich krajín sa prijatie 
takéhoto zákona pripravuje.

PRÁVO PÝTAŤ SA...
Právo na informácie nezahŕňa len právo občanov informácie 
získať, ale i právo sa na informácie pýtať. Občania majú 
právo opýtať sa orgánu verejnej správy (obcí, úradov, 
inštitúcií) na akúkoľvek informáciu. Orgány verejnej správy 
sú povinné vybaviť žiadosť občanov v súlade so zákonom (t.j. 
informáciu sprístupniť, alebo vydať písomné rozhodnutie 
o nesprístupnení s uvedením zákonného dôvodu), bez 
akéhokoľvek vyvodzovania nepriaznivých dôsledkov pre 
žiadateľa, jeho znevýhodňovania resp. dávania mu najavo, 

že jeho žiadosť orgán len zbytočne obťažuje a zaťažuje.
Naopak, v záujme všetkých orgánov verejnej správy (povinných 
osôb) by malo byť, aby boli občania čo najaktívnejší, aby sa 
zaujímali o verejné dianie a dianie vo svojom okolí a aby 
ich zaujímali informácie o činnosti orgánov verejnej správy. 
Orgány verejnej správy by mali svojim prístupom podnietiť 
občanov, aby sa nebáli spýtať sa akúkoľvek informáciu a 
zabezpečiť, aby občania vedeli aj to, ktoré všetky informácie 
o činnosti orgánov sú verejne prístupné a na aké informácie 
teda majú právo. Týmto sa vytvára dôvera občanov voči 
orgánom verejnej správy a zlepšuje sa obraz orgánov 
verejnej správy (štátnych orgánov, obcí, VÚC a pod.) v očiach 
verejnosti.

INFOZÁKON – NÁSTROJ KONTROLY
Občianska kontrola nadobúda veľký význam najmä v 
súvislosti s prechodom kompetencií na obce, mestá a VÚC. 
Samosprávy sú vo všeobecnosti slabo kontrolované, aj preto, 
lebo nie sú centrálne riadené a koordinované ako orgány 
štátnej správy, ale tvoria autonómne a nezávislé jednotky. 
Dodržiavanie zákonov orgánmi samosprávy môžu kontrolovať 
jedine orgány prokuratúry a potom už len samotní občania. 
Občania môžu vďaka existencii zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám získavať informácie o činnosti samosprávy a o 
hospodárení s verejnými financiami (a teda i o dodržiavaní 
zákonov samosprávou). Na druhej strane možnosť takejto 
kontroly môže orgány samospráv motivovať, aby pri svojej 
činnosti dbali na dodržiavanie zákonov.

Mgr. Nováková Eva

■ INFOZÁKON - ZÁKON O SLOBODONOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM

V Y H L Á Š K A č. 464/2009 Z.z.
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií  Slovenskej 

republiky
z 3. novembra 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v 
premávke na pozemných komunikáciách

+ zákon č. 8/2009 Z.z. -zákon o cestnej premávke

Nielen bicykel musí byť správne vybavený, ale aj vy ako cyklisti 
musíte mať za istých okolností niektoré veci. Napríklad odev 
s reflexnými prvkami (reflexná vesta) musíte mať na sebe za 
zníženej viditeľnosti, ak jazdíte po krajnici alebo po okraji 
vozovky.

Mimo obce si nezabudnite chrániť hlavu riadne upevnenou 
ochrannou prilbou. Deti do 15 rokov ju musia mať na hlave 
aj v obci. Nie je však prilba ako prilba. Ak si dáte na hlavu 
hrniec, je to z pohľadu predpisov to isté, akoby ste na hlave 
nič nemali.

Aj keď to nikto nikde neprikazuje, pri jazde na bicykli 
je vhodné používať ochrannú prilbu aj v obci. A odev s 
reflexnými prvkami ešte nikomu neuškodil aj za denného 
svetla. Mimochodom, v obchodoch sa predávajú aj ďalšie 
ochranné prvky, ktoré zvyšujú ochranu cyklistu pred 
úrazom.
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Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu - obecný úrad Lenartov a 
začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu 
nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že 
ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.  Sankcie: V prípade nesplnenia si ohlasovacej 
povinnosti, obec stavebníkovi uloží v zmysle § 105 odst.1 písm. a/ až g/ zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov 
pokutu vo výške 331,50 €.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu 
občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu), a ktoré nemôžu 
podstatne ovplyvniť životné prostredie,  a to:
 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne,  
prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských 
kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení), 
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).
Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Doba vybavenia ohlásení: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

 Prílohy k  oznámeniam:       Pri ohlásení drobnej stavby:
 1. List vlastníctva        2x situácia umiestnenia stavby na pozemku
 2. Jednoduchý technický nákres      2x jednoduchý nákres stavebného riešenia (kópia katastr. mapy)

 Pri ohlásení oplotenia:       Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác)
 kópia z katastral. mapy       2x náčrt starého a nového stavu
 2x situácia s vyznačením trasy oplotenia 

SPRÁVNY POPLATOK:     SPÔSOB VYBAVENIA:
• pre právnickú osobu - 30,00 €                                      Ohlásením je povinnosť žiadateľa vybavená
• pre fyzickú osobu - 10,00 €       
• ohlásenie stavby elektronickej komunik. siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenie telekomunikačného zariadenia     
   80,00 €
   

Za drobné stavby sa považujú aj:
1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na 
zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná 
plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m (napr. sklady krmiva, 
náradia alebo hnojiva),
2. oplotenie,   
3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete 
a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie 
drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu 
hlavnej stavby, 
4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, 
prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty         
a pod.

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom 
tlačive, k ohláseniu sa pripojí:
1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo 
k pozemku, 
2. jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, 
ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku 
vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od 
susedných stavieb a stavebné riešenie stavby, 
3. jednoduchý technický opis stavby, 
4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia 
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
5. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je 
výlučným vlastníkom stavby.

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
 Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z.n.p. 
ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných 
úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, 
nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa 
spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.
Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom 
tlačive, k ohláseniu sa pripojí:  doklad, ktorým sa preukazuje 
vlastnícke alebo iné právo k pozemku,  jednoduchý situačný 
nákres v dvoch vyhotoveniach,  jednoduchý technický opis 
stavebných úprav,  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 
súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 
štátnej správy,  súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ 
stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby, stanovisko 
orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o 
stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC
 Ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri 
udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, 
požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri 
všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou. Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa 
nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani 
ohlásenie stavebnému úradu.
Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom 
tlačive, k ohláseniu sa pripojí: doklad, ktorým sa preukazuje 
vlastnícke alebo iné právo k pozemku,  jednoduchý technický 
opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach,  rozhodnutia, 
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné 
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, súhlas všetkých 
spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom 
stavby, stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej 
starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je 
kultúrnou pamiatkou.              Mgr. Nováková Eva

■ OHLASOVANIE DROBNÝCH STAVIEB - POVINNOSTI STAVEBNÍKOV PRI OHLASOVANÍ
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Cieľom poskytnutia tohto príspevku je vytvoriť 
podmienky na lepšie uspokojovanie ich základných 
životných potrieb. Poskytovateľom príspevku je obec. 
Príjemcom je občan - dôchodca, ktorý spĺňa podmienky 
podľa predmetného VZN. 

Žiadateľ musí o príspevok požiadať písomne a výška 
jeho príspevku bude závislá od výšky dôchodku. Vzor 
žiadosti nájdete na internetovej stránke www.lenartov.
sk, alebo priamo na obecnom úrade. Príspevok sa 
neposkytne žiadateľovi, ktorý má k dátumu podania 
žiadosti nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi, 
teda obci. Taktiež sa príspevok neposkytne žiadateľovi, 
ktorého rodinní príslušníci žijúci s ním v spoločnej 
domácnosti nemajú k dátumu podania žiadosti 
vysporiadané záväzky voči poskytovateľovi.
Poskytovateľ - obec finančne prispieva na jedno teplé 
jedlo v pracovných dňoch. Príjemca si stravu objednáva 

priamo u dodávateľa (napr. Motorest Javorina Lenartov, 
Reštaurácia Malcov - Džamba). Dodávateľovi uhrádza 
plnú výšku ceny za stravu.

Zúčtovanie príspevku zabezpečí príjemca na obecnom 
úrade, pričom doloží aj doklad potvrdzujúci počet 
odobratých obedov. Podľa počtu odobratých obedov 
bude poskytnutý príspevok na stravu. Príjemcovi, ktorý 
má vydané oznámenie o poskytovaní príspevku na 
stavovanie a za posledných          6 mesiacov túto možnosť 
nevyužil, sa priznaný príspevok odníme. V prípade 
záujmu musí opätovne požiadať o jeho priznanie.
Príspevok na stravovanie sa bude príjemcovi 
poskytovať opakovane mesačne do 15 dní od skončenia 
kalendárneho mesiaca po dobu trvania podmienok na 
jeho poskytnutie vo výške podľa skutočne poskytnutých 
obedov.

■ INFORMÁCIA PRE DÔCHODCOV S TRVALÝM POBYTOM V OBCI LENARTOV

V našej obci platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, ktorým bolo schválené poskytovanie finančného 
príspevku na stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v obci Lenartov.

STARÉ VECI NEVYHADZUJTE,
 VYUŽIJE ICH SČK

Pustili ste sa do upratovania, ale je vám ľúto vyhodiť 
oblečenie, ktoré už nenosíte, či hračky, z ktorých už vaše 
deti vyrástli? NIČ NEVYHADZUJTE, POTEŠTE INÝCH.

Aby sa z Vašich vecí niekto tešil, odovzdajte ich v čo najlepšom 
stave. „Šatstvo musí byť zachované, neroztrhané, s funkčným 
zapínaním, čisté a zabalené,“ vysvetľuje Ing. Silvia Kostelná zo 
Slovenského Červeného kríža. Dobrovoľníci vytriedia šatstvo 
na detské, dámske, pánske, zimné a letné. „Potom oslovíme 
svojich terénnych pracovníkov, útulky a ľudí, ktorí pracujú s 
prijímateľmi pomoci. Šatstvo vydávame osobám a rodinám v 
hmotnej núdzi, sociálne slabším, bezdomovcom, využívame 
ho aj v našich sociálnych zariadeniach, či už ide o útulky, 
opatrovateľskú službu, alebo o núdzové bývanie. Posúvame 
ich aj do komunitných centier,“ vyratúva Silvia Kostelná.
Najväčší záujem je o detské oblečenie. „Obracajú sa na nás 
najmä rodiny s viacerými deťmi. Privítajú aj posteľnú bielizeň, 
záclony, závesy, detské kočiare, hračky a knižky,“ hovorí Silvia 
Kostelná. V niektorých spolkoch SČK sú výdajne šatstva pre 
obyvateľstvo prístupné pravidelne a riadia sa otváracími 
hodinami. Veci si môžu vyberať len ľudia s potvrdením 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že sú v hmotnej 
núdzi a koľko ich je v rodine. V Dunajskej Strede organizuje 
SČK každoročne aj Deň pomoci. Pred ním vyhlásia zbierku 
šatstva vo Veľkom Mederi, v Šamoríne a v Dunajskej Strede. 
Vyzbierané oblečenie predávajú za symbolickú cenu desať 
centov za kus. „Reagujeme vždy na potreby regiónu. Ak nás 
ktorýkoľvek spolok požiada, zbierku preň vyhlásime.“

Zdroj. SČK

DBÁME NA BEZPEČNOSŤ CHODCOV
Každá domácnosť dostane reflexný prvok

 Od januára 2014 vstúpila do platnosti legislatívna 
norma, podľa ktorej sú chodci povinní zviditeľniť sa pri 
pohybe podvečer, večer a v noci reflexnými prvkami.
 Naoko – nie veľmi závažná téma. Ale čísla nepustia 
– v minulom roku bolo 75 mŕtvych chodcov, 350 ťažko 
zranených a viac ako 500 ľahko zranených.
Pritom mnohokrát stačí málo. Reflexná páska alebo reflexná 
vesta.
Ochrana zdravia a života nie je ľahostajná ani u nás, a preto 
chceme, aby sa naši občania zviditeľnili reflexnými prvkami.
Obec Lenartov zabezpečila do každej domácnosti reflexný 
prvok, ktorý obdržia spolu s občasníkom.
Uvedomujeme si, že každá dopravná nehoda, úraz či 
vyhasnutý ľudský život nie je len číslom v štatistike, ale 
tragédia a strata pre rodinu i spoločnosť.
 

„Chráňme si svoj život – zviditeľnime sa!“
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POSTUP PRI VYSPORIADANÍ VLASTNÍCTVA
V prípade, ak ste zistili nehnuteľnosť, ktorá by Vám alebo Vašim predchodcom 
mohla patriť, obráťte sa na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor podľa 
umiestnenia nehnuteľnosti, resp. postupujte podľa ustanovení zákona NR SR              
č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na vysporiadanie vlastníctva k pozemkov 
v znení neskorších predpisov.

Ak je vlastník evidovaný v katastri nehnuteľností ako nezistený vlastník a preukáže 
vlastnícke práva verejnou listinou alebo inou listinou, zapíše Okresný úrad, 
katastrálny odbor vlastníka podľa § 34 katastrálneho zákona.

Ak vlastník je známy ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, 
alebo ak pri vlastníkovi nie sú evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, 
zapíše Okresný úrad, katastrálny odbor tieto údaje po predložení príslušných 
dokladov, ako sú najmä občiansky preukaz, rodný list, sobášny list a iné.

Na základe vykonaného zápisu do katastra nehnuteľností zanikne správa 
Slovenského pozemkového fondu (ďalej len “SPF“) alebo správa štátnej organizácie 
lesného hospodárstva (ďalej len “ŠOLH“).

Pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom , ktorých vlastník je nežijúcou 
osobou je potrebné podať na príslušný okresný súd žiadosť o začatie dedičského 
konania podľa mena poručiteľa.

Sociálna poisťovňa s účinnosťou od 1. apríla 2014 nebude pri podávaní žiadosti 
o dávku  v nezamestnanosti požadovať od uchádzačov o zamestnanie (ďalej len 
„UoZ“), aby predkladali vyplnené tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely 
nároku na dávku v nezamestnanosti“.

Uvedené tlačivo doteraz Sociálnej poisťovni predkladal UoZ - žiadateľ o dávku         
v nezamestnanosti, ktorý o jeho vystavenie požiadal svojho zamestnávateľa alebo 
bol o vystavenie a doručenie tohto tlačiva požiadaný pobočkou Sociálnej poisťovne 
priamo zamestnávateľ.

Sociálna poisťovňa bude tlačivo „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na 
dávku v nezamestnanosti“ žiadať výlučne v sporných prípadoch, a to priamo od 
zamestnávateľa UoZ - žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

Za účelom zistenia obdobia poistenia v nezamestnanosti žiadateľa o dávku                    
v nezamestnanosti ako i dosiahnutých vymeriavacích základoch v rámci konania 
o dávke v nezamestnanosti bude Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2014 vychádzať         
z údajov vedených v jej informačných systémoch.

Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci oddelení informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

■ ZMENA PRI UPLATŇOVANÍ NÁROKU NA DÁVKU V 
NEZAMESTNANOSTI OD 01.04.2014

 1. K reklamácii je dôležité mať nákupný 
pokladničný doklad. Nákup je síce 
možné preukázať aj inými dokladmi 
(výpisom z účtu pri platbe kartou, 
záručným listom, čestným prehlásením 
apod.), avšak absencia pokladničného 
dokladu môže reklamačný proces pre 
spotrebiteľa skomplikovať.

2. Výrobok môžete reklamovať aj bez 
originálneho obalu.

3. Predajca nie je oprávnený Vám     
odobrať nákupný pokladničný doklad,  
originál si preto vždy ponechajte u 
seba.

4. Reklamovať môžete počas celej 
prevádzkovej  doby predajcu –           v 
predajni musí byť vždy prítomná osoba 
zastupujúca predajcu, oprávnená 
prijímať reklamácie.

5. Starostlivo si pred podpisom 
prečítajte reklamačný protokol               
Jednoznačne formulujte popis vady, 
vašu požiadavku na spôsob riešenia 
reklamácie a nesúhlaste s vybavením 
reklamácie až na 30-ty deň.

6.  Za vybavenie  reklamácie sa považuje 
odovzdanie výrobku po oprave, 
výmene alebo zamietnutí reklamácie, 
príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od 
zmluvy.

7. Záručná doba sa predlžuje o dobu 
vybavovania reklamácie.

■ ČO   ROBIŤ,  AK   PREDAJCA   
REKLAMÁCIU  ZAMIETNE
 
1. Ak ste presvedčený, že reklamácia 
je oprávnená, pokúste sa s predajcom 
dohodnúť. Ak to nebude možné, 
upozornite ho, že ste pripravený sa 
brániť.
2. V prípade, že nebude reklamácia 
opäť uznaná, môžete si nechať zhotoviť 
znalecký posudok.
3. Ak bude posudok vypovedať vo Váš 
prospech, uplatnite reklamáciu opäť u 
predajcu. Ten však ani v tejto situácii 
nemusí reklamáciu uznať
4. Môžete sa brániť súdnou cestou 
– so znaleckým posudkom máte veľkú 
šancu na úspech. Naopak predajca 
riskuje, že namiesto ceny za výrobok, 
resp. za jeho opravu, bude musieť platiť 
niekoľkonásobne viac.

AKO   PRI   REKLAMÁCII   
NENALETIEŤ !

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA V LENARTOVE OZNAMUJE
Výpožičné hodiny školskej knižnice pre verejnosť:

Pondelok:   09:00 – 17:00
Utorok:  08:00 – 16:00
Streda:  09:00 – 17:00
Štvrtok:  08:00 – 16:00
Piatok:  08:00 – 16:00

V prípade neprítomnosti knihovníka kontaktujte pracovníkov obecného úradu.
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Nasledujúci prípad riešili TPS a ATSP v Lenartove viac ako dva roky až pokiaľ sa neskončil v prospech klientky a jej 
rodiny.

A tu už nastúpila dôraznejšia a dôslednejšia práca 
ATSP s klientkou.

Najprv sme s klientkou viedli dlhé rozhovory o 
zodpovednosti voči deťom a rodine, pomaly sme 
usmerňovali jej prudkú, výbušnú povahu. Krotili sme 
ju pri jej slovných výstupoch najmä keď išla s deťmi k 
lekárom.
Súčasne sme sa snažili riešiť aj jej bytovú situáciu. 
Po dohode s klientkou a manželom sme im pomohli 
s napísaním žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 
od Obecného úradu Lenartov, ktorú by manželia 
využili na opravu chatrče prípadne postavenie nového 
dreveného domčeka.

Všetko sa to začalo tým, že klientke často chorľavel 
malý syn. ATSP ju sústavne objednávali na vyšetrenia 
a upozorňovali na možné komplikácie vzhľadom 
na príznaky  choroby – chlapcovi opúchalo 
telo, tvár a oči. Matka na rady ATSP nedbala.
Aj vzhľadom k tomu, že klientka v tom čase nebola 
veľmi zodpovedná a žila s manželom a 8 deťmi 
vo veľmi biednych podmienkach – kde na chatrči 
nebolo ani jedno okno a podlahu tvorila iba udupaná 
hlina, chlapcovi sa ochorenie zhoršovalo. Mal 
choré obličky, najprv iba jednu a potom aj druhú. 

Chlapec bol často hospitalizovaný v nemocnici. Po 
prepustení domov sa mu ochorenie zasa zhoršilo.
Pri jednom takom prijímaní dieťaťa na oddelenie 
došlo medzi matkou a lekárkou k vážnemu 
konfliktu, kde lekárka obvinila matku, že sa o 
dieťa nestará a napísala to do lekárskeho nálezu.
Následne celú vec riešil ÚPSVaR – sociálna kuratela a 
dieťa matke odobrali do Detského domova  s tým, že až sa 
stane matka zodpovednejšou a zlepší sa ich bývanie vráti 
sa dieťa z Detského domova do domáceho prostredia.

Táto žiadosť bola na najbližšom zastupiteľstve schválená. 
Manželia si z pôžičky svojpomocne opravili chatrč                 
a pristavili si k nej ešte jednu presvetlenú izbu. Následná 
kontrolná návšteva pracovníčok z ÚPSVaR – sociálnej 
kurately prebehla k spokojnosti kontroly, klientky aj ATSP.
Matke bolo sľúbené, že teraz ak je už syn 
preliečený, dom opravený môže sa jej 
vrátiť naspäť do domáceho prostredia.
ATSP dosiahla, že sa klientkine správanie voči svojim 

deťom aj lekárom stalo zodpovednejšie, vie si uznať 
svoju chybu a výbušnú povahu drží „na uzde“. 
Viac sa teraz venuje rodine a skrášľovaniu svojho 
nového príbytku. Syn je už z Detského domova v 
rodinnom prostredí a matka dbá o to, aby ani o 
jedno zo svojich ôsmych detí  viac nemusela prísť.
TSP a ATSP aj naďalej usmerňuje klientku a vedie s 
ňou obšírne rozhovory o deťoch, rodine a živote a tak 
formuje jej zmýšľanie.

■ Príbeh s dobrým koncom

 Ku dňu 1. 4. 2014 sa zmenil názov Fondu sociálneho 
rozvoja (FSR).
 Nový názov organizácie je Implementačná 
agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia (IA ZaSI).
 Súčasťou tejto zmeny je aj zrušenie Sociálnej 
implementačnej agentúry (SIA) zlúčením            s Fondom 
sociálneho rozvoja. Právnym nástupcom zlúčených 
organizácií je dňom 1.4.2014 Fond sociálneho rozvoja 
(po zmene názvu Implementačná agentúra pre Operačný 
program Zamestnanosť     a sociálna inklúzia).
  Informácia pre prijímateľov NFP, s ktorými SIA v mene MPSVR SR uzatvorila zmluvu         o poskytnutí NFP: 
dňom 1.4.2014 prechádzajú  doterajšie  kompetencie  Sociálnej implementačnej agentúry ako sprostredkovateľského 
orgánu pod riadiacim orgánom na preberajúcu Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť             
a sociálna inklúzia, Špitálska 6, 814 55, Bratislava, IČO: 30 854 687.
 V súvislosti so zmenou názvu a reorganizáciou vyvinie FSR maximálne úsilie o zabezpečenie plynulého 
chodu organizácie. 

■ Zmeny v FSR (Fond sociálneho rozvoja)
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,,Zahučali hory, zahučali lesy...“

 Vráťme sa trochu do minulosti a priblížme našim deťom časy, keď sme my starší boli na ich mieste, priblížme im život
 v našom rodnom Lenartove. Zalistujme v časoch pred viac ako 50 rokov. Ľudia pracovali hlavne doma, na poli, starali sa 
o zvieratá, ktoré chovali doma. Cez dlhé zimné večery dievčatá chodili na priadky, každý večer na inú „kudzeľnu chižu,“ prišli 
i mládenci za spevu s harmonikou, staršie ženy sa schádzali na páračkách a cez letné mesiace po práci na poli, po obriadení zvierat, 
umyť sa v potoku, poďakovať sa Pánovi za požehnaný deň v kostole, posedieť si na  priedomí na lavičke, porozprávať sa medzi 
sebou navzájom a ráno znova začať modlitbou nový deň. Prišli aj okamihy, keď sa stretávali dedinčania na svadbe, na krstinách 
a svoju radosť vyjadrili spevom. Spievali aj pri práci, ale aj pri smutných udalostiach.      
Zamyslime sa nad minulosťou našich predkov a priznajme sa, či im tak trochu nezávidíme. Aj keď sa v živote natrápili, ale 
pri tom nezabúdali na svoju vďačnosť Pánu Bohu a popri tom si našli čas aj na zábavu, spoločné posedenie, alebo len na 
náhodné porozprávanie sa. Myslíme si, že práve tieto chvíle spoločnej debaty, spoločných stretnutí nám dnes chýbajú. 
  
Práve za spomenutých skutočností vznikla 
aj naša spevácka skupina seniorov. Začalo 
to nenápadne pri náhodných stretnutiach 
a posedeniach na chate Mara, neskôr 
motoreste Javorina, kde okrem vzájomných 
rozhovorov a spomienok na mladé časy sa  
pridružil spev a harmonika. Na obecných 
oslavách v roku 2007 niekoľko našich seniorov 
spolu s ďalšími mladšími Lenartovčanmi 
a harmonikárom A. Kačmárom malo svoje 
prvé verejné vystúpenie. Postupne sa  k 
nim začali pridávať noví speváci a založením 
miestnej ZO JDS v roku 2010 padol návrh, 
aby spevácka skupina spievala pod záštitou 
ZO JDS, nakoľko aj jej ďalší členovia sú z radov 
seniorov. Keďže nápad a zrod speváckej 
skupiny vzišiel na Javorine, pomenovali si ju 
členovia „spevácka skupina Javorinka.“

Dnes má 11 členov plus harmonikár, ale stále 
čaká na ďalších a verí, že jej počet vzrastie. 
Repertoár piesní je široký. Spievajú zvlášť 
piesne našich predkov – rodákov, ale aj iné 
nárečové a slovenské ľudové piesne. Svojím vystúpením zaujali účastníkov obecných akcií: odhalenie pamätnej tabule Andreja 
Kaputu, obecná zabíjačka, mesiac úcty k starším, a iné. Okrem toho si zaspievajú na všetkých seniorských akciách. 7. júna 

2014 ich vystúpenie bolo jedným 
z čísel kultúrneho programu 
na obecnej akcii „Rusadle na 
dedine.“    
    
Prajeme si všetci spoločne, aby 
pieseň, spev a hudba, ktoré spájajú 
našich seniorov, spájala aj nás 
všetkých, a aby sme aj my raz, keď 
budeme na ich miestach rozšírili 
rady ľenartovskej  Javorinky, a tak 
zveľaďovali a chránili kultúrne 
dedičstvo našich predkov. 
 
Spievajme a veseľme sa a svet 
okolo nás bude živší a milší.

 Text: Mgr. Frandoferová Mária
 Foto: Ján Bortník ml.

Ľenartovská Javorinka

Ľudová skupina Javorinka počas Rusadlí 2013
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OZ Kráľova studňa usporiadalo 1.1.2014  
prvú novoročnú kúpačku v Lenartove. Aj 
napriek tomu že takéto podujatie nemá 
u nás široko ďaleko tradíciu  zúčastnilo sa 
jej  osem odvážlivcov, ktorí sa odhodlali 
vykúpať v rybníku na motoreste Javorina. 
Veríme, že aj z tohto podujatia sa stane 
tradícia a na ďalšom ročníku sa nám podarí 
nájsť ešte viac odvážlivcov, ktorí sa  pridajú 
k nám – otužilcom.  

■ ĽADOVÉ MEDVEDZE V LENARTOVE

Boli sme veľmi radi, keď sa nám podarilo presvedčiť organizátorov 48. ročníka  zimného zrazu klubu Slovenských turistov, ktorý 
sa konal v Bardejovských kúpeľoch od 30.1.-2.2.2014., aby zaradili našu trať Okolo Kráľovej studni do programu zrazu. Čakala 
nás ťažká úloha. Už v letných mesiacoch sme prechádzali hlavne lesné úseky trate a vyčisťovali  ich od popadaných stromov. 
Aj keď na generálke prechodu12.1.2014 bolo zlé počasie a nebolo vôbec snehu, každý veril, že napadá. Posledný týždeň 
začalo trochu snežiť a tak sme na poslednú chvíľu aj vyznačovali kompletne celú trať. Cez územie Kráľovej studne prechádzala 
ešte jedna trať Obručné – Kurov. 
A tak pri útulni na Kráľovej studni  sme
sa rozhodli  pre všetkých návštevníkov 
pripraviť občerstvenie - slovenský 
hamburger /chlib zo šmaľcem/ a čaj 
s rumom.V piatok prvý deň zrazu bolo 
nádherné  slnečné počasie s čerstvou 
nádielkou snehu priam ideálne na 
bežeckú turistiku. Bol to krásny pohľad 
na ten dav bežkárov, ktorí postupne 
začali prichádzať od našej vyhľadni 
k turistickej útulni na Kráľovej studni. 
Všetci boli prekvapení najvyššou 
turistickou výhľadňou a novou  
útulňou, ale aj celkovo  krásnym 
prostredím a hlavne atmosférou, 
ktorá tam vznikla. Najkrajšou 
odmenou bolo, keď  nám všetci  
zaspievali turistickú hymnu Slovensko 
naše, ktorá sa niesla po celom 
okolí. Táto atmosféra sa zopakovala 
aj v sobotu, len s tým rozdielom, 
že na Obručné - Kurov sa prihlásilo 
menej turistov. A tak pri konečnom 
hodnotení zrazu, naša trať síce nemala 
najväčší počet účastníkov, ale  územie Kráľovej studni navštívilo počas dvoch dní 515 turistov, ktorí si nielenže pochvaľovali, 
čo sme tu dokázali, ale mnohí nám povedali, že určite sa k nám radi vrátia. A to bola naša najkrajšia a najlepšia odmena. 

Marián Dudra,, predseda OZ Kráľová Studňa
Foto: Miloš Bortník

515 BEŽKÁROV NA KRÁĽOVEJ STUDNI
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Začiatkom roka bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky o pridelenie vyradenej techniky. 
Podmienkou získania takejto techniky bola návšteva skladu 
vyradeného majetku ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v obci Nemecká našimi členmi – Chomjak Patrik, Chomjak 
Milan a Ján Bortník ml. Aj napriek tomu, naša žiadosť o 
pridelenie motorového vozidla pre potreby DHZ, nebola 
vybavená kladne.

Obec Lenartov vyčlenila na rok 2014 pre hasičov zo svojho 
rozpočtu 3.600,00 €, ktorých časť bola použitá na nákup 
profesionálnej motorovej striekačky PS12 s obsahom 1433 
cm s úpravou na šport/zásah. 

Na základe zaradenia do celoplošného rozmiestnenia síl 
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej 
republiky bol DHZ Lenartov v roku 2013 zaradený do 
kategórie A. Na podporu materiálno-technického vybavenia 
získali lenartovskí hasiči dotáciu 3.000,00 €. Tie boli použité 
na dovybavenie a modernizáciu hasičskej techniky.

- Začiatkom roka 2014 bola v našej obci vykonaná kontrola 
všetkých hydrantov, pričom sedem hydrantov bolo potrebné 
opraviť.
 
- V januári 2014 po výročnej členskej schôdzi DHZ, sa 
vykonala aktualizácia členov. Po prvýkrát od založenia má 
DHZ Lenartov medzi členmi aj ženy.

- Naši členovia vykonali základnú prípravu členov hasičských 
jednotiek v rozsahu 40 hodín s následnou skúškou. V apríli 
bola vykonaná špecializovaná príprava veliteľov DHZ, na 
ktorej sa zúčastnili aj naši členovia.

- Pred  vykonanou modernizáciou materiálno-technického 
zabezpečenia hasičského zboru bola vykonaná mimoriadna 
inventarizácia, kde bolo vyradených niekoľko kusov 
poškodených hadíc.

- Od mája 2014 začalo DHZ Lenartov využívať zriadený 
sms systém na zaistenie pohotovosti členov DHZ v prípade 
živelnej pohromy alebo krízovej situácie.

7. mája 2014 členovia DHZ v spolupráci s obcou zorganizovali 
pálenie vatry, kde sa podával guľáš a nealko. Účasť bola nad 
očakávanie, za čo všetkým ďakujeme, a veríme, že v rovnako 
príjemnej atmosfére a zdraví sa stretneme aj o rok.

V prílohe týchto novín nájdete preventívno-informačné 
materiály vydané hasičským zborom Lenartov, kde nájdete 
informácie o postupe a správaní sa pri vzniknutí krízovej 
situácie. Súčasťou týchto materiálov je aj karta s núdzovými 
telefónnymi číslami záchranných zložiek hasičského zboru 
v Lenartove. Prosíme všetkých občanov o uchovanie 
tejto karty na viditeľnom mieste v domácnosti (nalepená 
na chladničke, pri telefóne a pod.) Tieto núdzové zložky 
uchovávajú kľúče od požiarnej zbrojnice a od požiarnej 
Ávie.

Patrik Chomjak, Ján Bortník ml.  
DHZ Lenartov

- ochranné odevy a obuv pre členov DHZ
- oprava zvyšných dvoch hydrantov v obci
- pravidelné preventívne kontroly rodinných domov
- vykonávanie cvičných poplachov a školenie členov DHZ ako   
postupovať v krízovej situácii pre zvýšenie pripravenosti 
DHZ a odstránenie súčasných nedostatkov
- zriadenie oficiálneho webového sídla DHZ Lenartov
- spolupráca s obcou Lenartov na kultúrnych aktivitách 
(Lenartovská kvapka krvi, pálenie vatry)
- spolupráca s obcou Hrabské pre vzájomné zvýšenie kvalít

   PLÁN AKTIVÍT DHZ NA ROK 2014

Sklad vyradeného vojenského materiálu a techniky v obci Nemecká
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V súvislosti s realizáciou projektu skúmania zdrojov minerálnych vôd v slovensko-poľskom pohraničí spolufinancovaného 
Európskou úniou prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu a štátneho rozpočtu sa dňa 6. júla 2014 uskutočnila spoločná 
turisticko-cyklistická akcia v poľskej Muszyne 40 žiakov ZŠ  Lenartov. 
Program:
7:50  odchod z Lenartova
9:00  príchod autobusom do Powrožnika
  spoločné otvorenie a privítanie detí z Lenartova
  návšteva kostola v Powrožniku
9:30 − 10:00 Powrožnik – Wojkova, cesta autobusom
10:00 −12:30 pešia chôdza na Kráľovu studňu 
  zoznámenie sa s poľskými deťmi, súťaže, hry
  návšteva kostola vo Wojkovej 
13:00  spoločný obed cyklistov a turistov v Powrožniku
  odovzdávanie diplomov
14:00  návrat do Lenartova

Žiaci boli výletom do Poľska nadšení. Prečo by aj nie? Veď každý účastník dostal veľký desiatový balíček na turistiku, tričko, 
šiltovku a plecniak s fľašou na minerálku. Pohostinnosť a štedrosť z poľskej strany bola ukážková a pre deti nadmieru 
prekvapivá. 
Projekt bol navrhnutý tak, aby popularizáciou poznatkov o turistických zaujímavostiach okolia mesta Muszyna  slovenské a 
poľské deti spoznali minerálne pramene, krásy prírody a drevené kostolíky v slovensko-poľskom pohraničí. 

Mgr. Iveta Petriková
foto: Mgr. Jana Vašičkaninová

Turistická akcia žiakov ZŠ Lenartov v Muszyne
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Každý deň prináša čosi nové, pre nás ľudí príjemné i nepríjemné, radostné i smutné. Je na nás ako si s tým dokážeme pomôcť. 
Veľa krát sme bezmocní a potrebujeme pomoc druhých. Niekedy nám dokážu pomôcť ľudia, ale sú situácie a okamihy, keď 
ľudská sila a pomoc nestačí. Prežívame menej radosti, pociťujeme menej lásky, máme pocit, že sme sami, z dôvodu čoho 
hľadáme útočisko a pomoc v radovánkach sveta, ktoré nám veľa krát nesplnia naše očakávania. Potrebujeme inú pomoc, 
pomoc zhora, od Liečiteľa, jednoducho od Toho, ktorý má pre nás stále čas, Toho, ktorý nás vždy počúva, ktorý na nás čaká, 
od Tej, ktorá nás chráni, miluje a túli k sebe.

Keďže rok 2014 bol v katolíckej cirkvi vyhlásený za rok Sedembolestnej Panny Márie na počesť 450. výročia od prvého zázraku 
na príhovor P. M. v Šaštíne a 50. výročia vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska, náš duchovný otec 
prišiel s peknou myšlienkou navštíviť Národnú svätyňu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, Nitru, Velehrad a Hostýn, dve 
významné pútnické miesta na Morave. Myšlienku podporila 
aj starostka obce Ing. Jana Bľandová a poslanci OcZ. A tak za 
vzájomnej spolupráce dvoch úradov, farského a obecného sa 
začala  farská púť v spolupráci s obcou pripravovať. Vyžiadalo 
si to nemálo starostí a obáv, či a ako to vyjde. Naplánovali 
program, dohodli potrebné náležitosti, zabezpečili dopravu a 
v dňoch 16.-17.5.2014 púť zrealizovali. Autobus bol naplnený 
do posledného miesta. Počasie neveštilo nič dobré, ale Matka 
Božia, ktorá na nás v Šaštíne čakala, nás ochraňovala, cestou 
sprevádzala a napĺňala naše srdcia svojím pokojom. Okolo 
poludnia nás už vítali miestni duchovní z rehole SDB v Šaštíne-
Stráže. Boli sme milo prekvapení, lebo jedným z nich bol otec 
Ján z našej filiálky. Po milom privítaní nasledovala sv. omša v 
Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval náš 
duchovný otec Marcel a koncelebroval otec Ján. Mali sme 
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a po sv. omši nám miestny duchovný otec z rehole SDB priblížil históriu a súčasnosť 
Národnej svätyne. Mali sme možnosť prezrieť si múzeum na poschodí Baziliky a jej okolie. Po slovách vďaky a rozlúčke sme sa 
presunuli do Misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre, kde nás očakával a privítal Provinciál – páter Ján Halama, ktorý 
nám priblížil život misionárov, oboznámil nás s misijným múzeom, ktoré sme si prezreli a priblížil nám život misionárov cez 
P. Bernarda Kulhu, ktorý pôsobí v Bolívii. Za všetkých pútnikov mu odovzdal jeden z nás spomienkový darček – drevorezbu 
zopnutých rúk. Cítili sme sa ako na návšteve u kohosi blízkeho, pretože práve tu sa pripravoval na svoje misijné povolanie a 
misijnú cestu na ostrov Papua Nová Guinea náš rodák Andrej Kaputa – misijný brat Tiburtius. Poctili nás obedom, nechýbala 
káva a zákusok. V závere návštevy sme vyšli na Kalváriu, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na Nitru. Po slovách vďačnosti nášho 
duchovného otca sme sa rozlúčili a pobrali do Piešťan, kde sme mali zabezpečené ubytovanie.

Program bol bohatý a Hostýn bol jeho poslednou zastávkou. Blížil sa čas odchodu domov. Modlitba a požehnanie od duchovného 
otca zahájili cestu späť. Dojmy, myšlienky a spomienky sa pomaly usádzali v našich srdciach. 

Naša vďaka patrí:
- Pánu Bohu za dary a milosti, ktorých sa nám – pútnikom dostalo;
- Matke Božej Sedembolestnej, že nás vypočula, že sme jej mohli odovzdať svoje kríže a trápenia;
- duchovnému otcovi za myšlienku o putovaní za Matkou Božou, za modlitby a požehnania;
- p. starostke za prijatie návrhu a jeho prednesenie poslancom OcZ, za organizáciu púte;
- poslancom OcZ za schválenie návrhu na zrealizovanie púte;
- pánu šoférovi za bezpečnú jazdu, za jeho trpezlivosť počas púte;
- za vzájomnú spoluprácu obce s farským úradom.
Od nás – pútnikov prijmite slová vďaky a uznania, veľké Pán Boh zaplať a naše uistenie, že vo svojich modlitbách na Vás 
nezabudneme.             Text: Mgr. Mária Frandoferová,  účastníčka púte,
          Foto: Mgr. Jana Frandoferová

V sobotu ráno po raňajkách naša 
cesta smerovala na Velehrad do 
Národnej kultúrnej pamiatky – Baziliky 
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a 
Metoda, kde sme sa zúčastnili sv. omše, 
ktorú celebroval miestny duchovný otec 
a koncelebrantom bol náš duchovný 
otec. Po sv. omši nás čakala prehliadka 
Baziliky s podrobným, zaujímavým a 
odborným výkladom sprievodkyne. 
O tejto Svätyni Tomáš Kardinál Spidlík 
povedal, že pôsobí dojmom ,,neba na 
zemi“ svojim tajomným svetlom, ktoré 

vychádza z vnútra chrámu, so svojou 
záplavou zlatých foriem a sôch svätcov.
Ďalšou zastávkou bol Hostýn,  druhé 
známe pútnické miesto na Morave. 
Po príchode sme prešli krížovú cestu s 
jednotlivými zastaveniami, pri ktorých 
sme rozjímali o krížovej ceste Pána 
Ježiša. Po nej sme navštívili Baziliku 
Nanebovzatia Panny Márie, v ktorej 
nad hlavným oltárom stojí socha 
Panny Márie v životnej veľkosti s 
Ježiškom, ktorý hádže blesky určené 
Tatárom zobrazeným dole,  ktorí 

ohrozovali v 13. st. Európu a vtrhli aj 
na Moravu. Podľa starobylého podania 
boli zachránení tí, ktorí sa uchýlili na 
Hostýne a boli  zachránení na príhovor 
Panny Márie, ktorá bleskom zapálila 
miesta pôsobenia divokých jazdcov. 
Záchrana bola pripísaná Matke Božej, 
ktorej úctu v tomto kraji šírili sv. Cyril 
a Metod, a ktorí podľa legendy prišli 
na Hostýn, zničili pohanské obetište a 
postavili Mariánsku kaplnku.

■ Farská púť: Šaštín - Nitra - Velehrad - Hostýn
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Romano drom je názov letnej školy, ktorú organizuje združenie MIRET z Českej republiky v spolupráci so skvelou speváčkou, 
hudobníčkou, hlasovou pedagogičkou, hudobnou producentkou a zbormajsterkou Idou Kelarovou.

MIRET (Mezinárodní Iniciativa Pro Rozvoj Etnické Tvorby)  je nezisková organizácia špecializujúca sa na vytvorenie podmienok 
pre humánnu pedagogickú, 
kultúrnu a umeleckú činnosť. 
MIRET sa niekoľko rokov 
zaoberá podporou tvorivých 
a kultúrnych aktivít rómskej 
minoritnej skupiny.

Rómske združenie MIRET 
založila Ida Kelarová v roku 
1999. Jedným z hlavných 
cieľov MIRETu  je podporovať 
mladých rómskych umelcov, 
deti a mládež, ich všeobecné 
a jazykové vzdelanie, ale 
predovšetkým ich umelecký 
rast a kreativitu. Cieľom MIRETu 
je pomáhať udržať aktívnu 
tvorbu mládeže, vytvárať 
podmienky, pre pokračovanie 
v ich poslaní a uchovávaní 
svojej vlastnej tradície. MIRET 
im pomáha dokázať, že niečo 
vedia, dodáva im silu bojovať s 
nemilosrdnou realitou dneška, 
pomáha hľadať ich vlastnú identitu a poskytuje im príležitosť v odbore, ktorý ich zaujíma a baví. To všetko je cieľom udržať 
kultúrne hodnoty a tradície.

Letná škola Romano drom sa uskutoční v dňoch 26.7. – 10.8.2014 v blízkosti mesta Lipany. Letnej školy sa zúčastní 60 rómskych 
talentovaných deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, detských domovov a rómskych osád zo Slovenska, Čiech a 
Maďarska.

Na letnej škole čaká deti pestrý program, ktorý im pomôže rozvinúť ich osobnosť, talent a budú mať možnosť spoločne umelecky 
pracovať. O bohatý program na letnej škole sa deťom postarajú okrem dobrovoľníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, USA, 
Švajčiarska, Thaiwanu  a iných krajín, hlavne Ida Kelarová a jej umelecký tím. 

Vyvrcholením letnej školy budú koncerty týchto detí v troch lokalitách na východnom Slovensku spolu s členmi  Českej 
filharmónie. Význam a mimoriadnosť projektu si uvedomuje Česká filharmónia, kde jej hudobníci na koncertoch budú 
sprevádzať zbor Čhavorenge a pre deti z osád pripravia hravé hudobné workshopy pred samotnými koncertmi.
Na koncertoch spoločne s nimi vystúpi Ida Kelarová, Desiderius Dužda, Lelo Nika (Švédsko), Igor Čolić (Srbsko), Josef Fečo, 
Libuška Bachratá, Oto Bunda, Jan Dužda a ďalší.

O podrobnostiach celého projektu, detailoch koncertov sa dozviete na tlačových konferenciách a to: 
16.6.2014 v Bratislave a 18.6.2014 v Prahe za účasti všetkých organizátorov, spoluorganizátorov letnej školy Romano drom ako 
aj koncertov. 

O všetkom Vás budeme priebežne informovať.
za celý realizačný tím

         Ida Kelarová (ČR) a Inge Doležalová (SR)

Partnermi projektu sú: Česká filharmónia, ETP Slovensko, Snétberger Zenei Tehétseg Központ (Maďarsko)
Hlavným spoluorganizátorom na Slovensku:  Inge Doležalová, webový portál Sociálny Prešov Spoluorganizátori na Slovensku: Nadácia 
otvorenej spoločnosti, Bratislava, Jesko, o.z. Liptovský Mikuláš, obec Lenartov, Kesaj Čhave, Kežmarok, komunitné centrum Rudňany, Poltár 
a Revúca
Mediálny partner:  Rómovia.sme.sk

IDA KELAROVÁ, DETSKÝ ZBOR ČHAVORENGE A HUDOBNÍCI ČESKEJ FILHARMÓNIE
AJ V OSADÁCH NA SLOVENSKU

Pracovné stretnutie Idy Kelarovej a jej tímu s pani starostkou
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Lenartovčan 19|Meteorit

Ako dobre padne každému človeku, keď počuje čosi pekné, zaujímavé o svojom rodisku, zvlášť vtedy, keď žije kdesi ďaleko 
od neho, aký pocit teplého domova v takom okamihu zaleje jeho srdce. 
Možno každá dedina, či mesto sa môže pochváliť niečím neobvyklým, niečím typickým pre daný kraj.

Aj my Lenartovčania sme hrdí na skutočnosť, ktorou matka 
príroda nezvykne obdariť každého. Právom sme hrdí na náš 
lenartovský meteorit, od nálezu ktorého uplynie v tomto roku 
200 rokov. Nevie sa presný dátum dopadu, ale vďaka nálezcovi 
– pastierovi, ktorý ho našiel na severných svahoch Čergovského 
pohoria v blízkosti našej obce. Spočiatku sa ľudia báli, čo je to, 
niektorí to brali ako úkaz zhora, ako čosi nadprirodzené. Meteorit 
bol nápadne ťažký polmetrový balvan, ktorý mal povrch pokrytý 
hrdzou, nakoľko ležal v močaristej pôde a bol silne zoxidovaný. 
Po dlhom skúmaní sa zistilo, že nájdený kus obsahuje vyše 90 % 
železa, zvyšné percentá tvoril fosfor, gálium, kobalt, germánium 
a irídium. Keďže bolo z neho odobratých 39 vzoriek je známy na 
celom svete, pretože odobraté vzorky sú uložené v muzeálnych 
zbierkach. Najväčší kus známy ako „Lenartovský meteorit“ je 
uložený v Budapeštianskom múzeu a naši poslanci mali možnosť 
ho vidieť na vlastné oči. 

Povesť o našom vzácnom dare prírody sa dostala aj do médií, keď 28.2.2014 redaktor RTVS konkrétne Rádia Regina nahral 
rozhovor o danej skutočnosti s kronikárkou obce Mgr. M. Frandoferovou a zástupcom starostky obce, poslancom p. J. Beňom. 
Hneď v tento deň bola relácia odvysielaná na uvedenej rozhlasovej stanici. Replika nášho meteoritu je uložená v zasadačke 
OcÚ v našej obci. Obec plánuje osadiť presklenú vitrínu s replikou na vhodnom mieste, aby táto stále pripomínala históriu 
meteoritu, a aby na ňu nezabudli ani ďalšie generácie. 

                                                                     Mgr. Mária Frandoferová
                                                       Foto: archív obce   

■ Lenartovské historické bohatstvo

DOPLNENIE Z ROKU 
2013

November
- Oliver Bilý

December: 
- Zoja Štibrichová

■ NOVORODENCI 2013 / 2014

„Blahoželáme“

Stav k 31.5.2014
- Počet obyvateľov: 1087

- Počet sobášov: 4
- Počet narodení: 10

- Počet úmrtí: 2

ROK 2014

Január:
- Denis Giňa

Február
- Kamil Giňa
- Viktor Šamko
- Valentína Bilá

Marec:
- Andrea Cudráková
- Nicolas Bilý

Apríl:
- Tomáš Bilý
- NIkolas Bilý
- Terézia Bilá
- Nikola Siváková

Máj:
- Milan Bilý
- Martin Bilý

■ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

 50-rokov:
Jozefína Eštoková

Anton Kačmár
Anna Hricová

Viera Billá
Andrej Uhrinek
Milan Chomjak

60-rokov:
Margita Siváková

Anna Kaľatová
Štefan Karol

Mária Karolová
Jozef Karol

70-rokov:
Ján Kačmár

Štefan Kolbasa
Vojtech Billý

80-rokov:
Verona Lamancová

Ján Cundra
Verona Kurucová

Jozef Kačmár

85-rokov:
Juraj Mašľar

SRDEČNE BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

MATRIČNÉ OKIENKO

Meteorit uložený v budapeštianskom múzeu
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Lenartovčan 20 | Základná škola

AKO NA ZMENU?
Väčšina z nás sa v živote prispôsobí okoliu. K tomu si vytvorí vlastné pravidlá, vlastné zvyky 
a žije podľa nich. Zvykneme si na svoj život a spôsob, akým ho žijeme. Pomaly, pomaly sa 
v nás usídli presvedčenie, že to vlastne ani ináč nemôže byť. Je to fajn, ak sa nám darí, sme 
spokojní a šťastní. Ale ak nie, 
je to pasca, ktorú si ani 

neuvedomujeme. Pasca, ktorá nám bráni urobiť zmenu. 
Pretože ak chcem niečo zmeniť, musím mať úplne jasné 
presvedčenie. Musím si uvedomiť, že zmenu, ak je ozaj 
nevyhnutná, môžem urobiť iba ja. Iní mi môžu pomôcť, ale 
zodpovednosť je na mne. Ak pred akýmkoľvek rozhodnutím 
budem mať toto presvedčenie, určite sa mi to podarí.
 O možnosti byť úspešný v rómskej komunite 
tak, že každý začne sám od seba a pokúsi sa o zmenu,  
informoval prednedávnom na Rodičovskom združení v 
ZŠ Lenartov rodičov našich žiakov koordinátor osvety 
zdravotných asistentov v bardejovskom okrese Mgr. Albín 
Cína.  Veľmi pekne sa k nim prihovoril a vyzval ich, aby si 
vážili vzdelanie, ktoré  škola ponúka  ich deťom a aby ho 
považovali  za hodnotu, ktorá môže výrazne zmeniť život ak 
už nie v značnej miere ich vlastný, tak aspoň ich detí.  Ako 
príklad uviedol seba a svoj život. Ani jemu sa nechcelo učiť 
a nechcelo sa mu doma pripravovať na vyučovanie. Rodičia 
mu však neustále vštepovali zmysel pre povinnosť, čestnosť a zodpovednosť. Doma s ním písali domáce úlohy a pravidelne sa 
s ním učili. Aj vďaka nim ukončil vysokoškolské vzdelanie a dnes získal dobré zamestnanie. 
 S úctou a obdivom sa vyjadril ku každodennej práci pedagogických zamestnancov, ktorí svedomite a často krát s 
vynaložením veľkého úsilia odovzdávajú základy v oblasti čítania, písania a počítania. Najdôležitejšie a prvoradé je však prekonať 
jazykovú bariéru, z ktorej veľakrát pramenia problémy so vzdelávaním, keďže žiaci nerozumejú základným pokynom. Upriamil 
pozornosť na dôležitosť komunikácie v spisovnom jazyku v rodinnom prostredí, na povinnosť odovzdávať pozitívne príklady 
správania sa od rodičov a tomu zodpovedajúcu vychovanosť svojich detí. Ocenil nespočetné množstvo aktivít, s ktorými boli 
prítomní oboznámení prostredníctvom  prezentácie formou interaktívnej tabule. Vyzdvihol ukážkové materiálno-technické 
vybavenie školy a zabezpečenie estetizácie pracovného prostredia.  
      
 
    
    

 

     

       

Upozornil rodičov na oznamovaciu povinnosť, ak ich dieťa v škole chýba pre chorobu, oznámiť to okamžite triednej učiteľke, 
pretože ona nemá vedomosť o tom, či má žiakovi  vyučovacie hodiny v daný deň ospravedlniť, alebo to má považovať za 
zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky. Apeloval  na  rodičov, aby  dbali na hygienu a zdravý spôsob života svojich 
detí, lebo len tak môžu predísť mnohým detským chorobám, napr. pedikulóze. Nadobudol presvedčenie,  že v škole absentujú 
akékoľvek prejavy rasizmu, diskriminácie,  intolerancie a segregácie. V diskusii ani po opakovanom vyzvaní z jeho strany 
rodičia nepredniesli žiadny problém týkajúci sa školy. Možno si uvedomili, že podmienky na vzdelávanie v škole a diferenciácia 
vzdelávania v nej je príkladná a nie je samozrejmosťou  v  mnohých iných obciach. 
 Ba naopak, člen Rady školy p. Milan Bilý sa poďakoval pedagogickým zamestnancom za to, že im na osobnostnom 
rozvoji detí záleží a že sa  im s láskou a trpezlivosťou venujú. Zostáva nám len dúfať, že nielen on, ale aj ostatní prítomní 
pochopili, že najlepším liekom na zmenu v komunite  je vzdelanie, pretože práve vzdelanie môže pomôcť dostať sa z pasce  
nevedomosti a nezamestnanosti.                                           

  Mgr. Iveta Petriková
   riaditeľka školy

Príhovor Mgr. Albína Cínu 

       Trieda rekonštruovaná počas jarných prázdnin 2014       Trieda rekonštruovaná počas vianočných prázdnin 2013
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Lenartovčan 21|Školstvo

Materská škola
Aj keď je predškolské obdobie krátke, vyznačuje sa 
rôznorodými zmenami vo vývine. Každé dieťa je jedinečné 
a osobité. Ak dieťa navštevuje materskú školu, spoločensky 
rastie – je to dôležitý krok pre jeho psychický, intelektuálny a 
emociálny rozvoj. 
V našej materskej škole sme sa snažili deťom vytvoriť 
bezpečné prostredie plné úcty   a porozumenia, kde mali 
dostatok času a priestoru na spoločnú hru, mnohostranné 
činnosti pre nadobúdanie nových skúseností. Využívali sme 
formy, metódy a prostriedky stimulujúce spontánnu aktivitu 
detí, kladný vzťah k prírode, zdravý životný štýl, ochranu 
životného prostredia a  environmentálne vedomie.
Aktivity, ktoré sa uskutočnili v II. polroku priniesli deťom 
hlavne radosť, ale i nové poznatky. K nim patria: sánkovačka, 
„Fašiangový karneval“, posedenie pri bylinkovom čaji, „Moja 
najmilšia kniha“, návšteva školskej knižnice, „Deň Zeme“, 
„Výchovný koncert pre deti“, „Vitamínové hostinky“, eko 
projekt „Malí bádatelia“, „Deň matiek v MŠ“ . 

Návšteva školskej knižnice

Deň matiek

Hry na snehu

Konštruktívne hry

Prázdniny už pomaly klopú na dvere, no my v materskej 
škole máme ešte niekoľko podujatí pred sebou. Čaká nás 
ešte turistická vychádzka do lesa, „Deň otcov“ – zhotovenie 
darčekov, MDD – „Hľadanie pokladu“, návšteva budúcich 
prvákov     v ZŠ, kreslenie na chodník, slávnostné ukončenie 
školského roka – „Rozlúčka so školákmi“.
Snažíme sa, aby život detí v materskej škole bol pestrý a 
bohatý. Touto cestou sa chcem poďakovať  všetkým, ktorí sa 

na tom podieľajú. 
A čo dodať na 
záver? Nesmieme 
zabúdať nato, 
že dieťa sa 
stane bezpochyby 
takým človekom, 
ako ho  my dospelí 
v procese výchovy 
a vzdelávania 
budeme formovať a usmerňovať. Ako povedal J. A.  Komenský: „Nie je v moci 
nikoho, aké deti sa rodia. V našej moci je však, aby sa správnou výchovou stali 
dobrými.“

Fašiangový karneval

Alena Kolbasová
riaditeľka MŠ
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Ľudstvo už odpradávna si chránilo vieru, lebo v nej nachádzalo 
útechu a lieky na svoju boľavú dušu.
 Dominantou našej dedinky bol, je a bude náš 
kostolík. Bol postavený na vyvýšenom mieste, aby videl na 
všetky domčeky a ochraňoval ich. Jeho zvučné zvony tak 
bolo počuť po celom chotári. Koho ráno nezobudili kohúty, 
tak iste to boli zvony, ktoré zvolávali na rannú pobožnosť. 
Presne o 12-tej ohlasovali Anjel Pána, čo znamenalo, že je 
obed a ľudia na poliach prerušili prácu a spoločne si zasadli 
ku skromnému obedu. Toto prerušenie práce bolo zároveň 
aj odpočinkom od namáhavej práce. Večer opäť zvony 
zazneli, aby zvolali veriacich k pobožnosti. Zvony pomáhali 
ľuďom prekonávať strach a dávali im nádej. Keď sa blížila 
búrka natrhali sme v záhradke ľupčik, namočili sme ho do 
potoka pod kameň a modlili sme sa za pokojný dážď. Túto 
našu modlitbu umocňovalo zvonenie zvonov. Zvony zvonia 
na každú príležitosť ináč
 Ako dieťaťu mi pripadal kostol ako kúzelný dom, 
kde musia byť všetci ľudia dobrí. Veľké okná boli výjavmi 
svätých vykladané farebnými sklíčkami, ktoré pri zasvietení 
slniečka jeho lúče preniesli 
do kostola fantastickú hru 
farieb. Nad oltárom bolo 
najkrajšie svetlo – Božie 
oko. Pre mňa to bolo oko, 
ktorá Vás videlo v kostole 
aj mimo neho a hovorilo 
,,ja vidím všetko, či robíte 
dobré alebo zlé veci“. Preto 
ľudia malí i veľkí boli v 
kostole takí dobrí. 
Ďalším tajomným miesto v 
kostole bol pre mňa ,,foruš“. 
Nešlo mi do hlavičky, prečo 
tam chodia muži. Ale, keď 
to tak bolo, tak to platilo 
a moja zvedavosť ostala 
neuspokojená. Neskôr 
sme to tajomné miesto 
s kamarátmi preskúmali. 
Schodmi sme vyšli na 
,,foruš“, kde uprostred stal 
organ s veľkými píšťalami. 
Keď chcel organista hrať, 
musel mi niekto pomáhať ťahať mechy. Bol to pedál a pri jeho 
pravidelnom našľapovaní organista na organe vyludzoval 
nádherné melódie náboženských piesni. Keď som sa pozrela 
z ,,foruša“ dole na kostol a predstavila som si, že je nedeľa 
a kostol je plný ľudí, videla som pestrofarebný svet ľudí. 
Vpravo sedeli v laviciach chlapci, vľavo dievčatá hýrili farbami 
oblečením a mašľami vo vlasoch. Uprostred kostola stáli 
dievky a jedna krajšie oblečená ako druhá. Pre parobkoch na 
,,foruši“ to bola iste pastva pre oči. Vpravo sedeli staršie ženy 
a chorľaví muži, vľavo sedeli len babky a na laviciach okolo 
múra sedeli ženy. Kto prišiel neskôr, stál pod zvonicou. Taký 
bol nepísaný kostolný poriadok.
 Aby bol náš kostol čistý a pekný, sa starali ,,obrazné 
dievky“, ktoré každú sobotu popoludní zbierali od gazdiniek 
v dedinke zo záhradky kvety. Vyzdobili nimi kostol, aby bol v 
nedeľu plný vôňe, hýril farbami, pripravený na Svätú omšu. 
O farnosť a svoje ovečky sa staral pán farár Štefan Onderko. 

Staral sa o ľudí a tí si ho vážili. Pamätám sa, že jednu noc 
niekto zabúchal na dvere a zavolal ,,poďte, lebo prišli pre 
Onderka“. Otec sa obliekol a odišiel. Pred farou bola skoro 
celá dedinka a každý mal v rukách buď vidly, hrable alebo 
palice. Prišli chrániť svojho duchovného otca. Na druhý deň 
sme sa dozvedeli, že prišli ,,cudzí muži“, ktorí chceli zobrať 
nášho pána farára. Kým ,,tajní hostia“ klopali vzadu na 
vchodové dvere, pán farár odišiel bočnými dverami a ukryl 
sa v Jadlošovej stodole. Celá dedinka bola hore nohami. 
Každý sa bál, čo bude ďalej, či sa im podarí ochrániť ich pána 
farára. Som presvedčená, že bol na túto nepríjemnú návštevu 
pripravený, ktorá začiatkom 50. Rokov sa uskutočňovala po 
celej republike. 
 Náš pán farár sa staral o mládež celý rok. S chlapcami 
hral futbal, v zime sa s nami lyžoval a s dospelými nacvičoval 
divadlo. Pre mladých ľudí si vždy našiel čas.
 Môj veľký sviatok bol 25.5.1952, keď som išla na 
Prvé sväté prijímanie. Dievčatá boli vyobliekané v bielom, 
chlapci v oblekoch a ja som sa cítila ako v rozprávke. Ďalším 
obľúbeným dňom bol sviatok Božieho tela. Vtedy sme mali 

dievčatá veľa práce. Museli sme nazbierať do košíkov kvety, 
ktoré sme v nedeľu pri procesii okolo kostola sypali pre pána 
farára, ktorý v rukách niesol v zlatom ráme hostiu.
 Ďalším veľkým zážitkom pre mňa bol ,,odpust“ 
v Gaboltove, ktorý sa konal v júli na sviatok Panny Márii 
Škapuliarskej. Z dedinky už v sobotu išla procesia peši a 
cestou spievali v mariánske piesne. V nedeľu podvečer sme 
ich už čakali pre farou a tešili sa, že nám naši blízki donesú 
nejakú sladkosť.
 Po odchode pána farára Onderka, prišiel starší pán 
farár Bednár a po ňom pán farár Gavlák.
 Čas uteká a spomienky blednú. Najsilnejšie zážitky 
však ostanú navždy. Naši drahí duchovní už nie sú medzi 
nami. Nežiaľme, že tu nie sú, ale ďakujme, že tu boli, poznali 
sme ich, dal nám do života veľa dobrého a prežili sme s nimi 
veľa pekného.
    Anna Nagyová

Dom viery
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Vážení rodáci !

                 Každý človek  s dlhodobou  praxou  premýšľa  o svojich 
životných hodnotách, ktoré riadia jeho správanie. Premýšľa o 
sebe, aký som, čo riadi moje myšlienkové  pochody, a čo je mojím 
prvoradým cieľom v živote.  Na základe doterajších výsledkov 
hodnotí svoj život, dosiahnuté úspechy či neúspechy a spokojnosť 
či nespokojnosť s vlastným životom.                 
                Rebríček životných hodnôt každého človeka v konkrétnych 
historických podmienkach je teda individuálny a závisí najmä od 
jeho  výchovy, úrovne poznania a skúseností. Významné osobnosti 
a skúsenosti rodičov potvrdzujú, že čím skôr dieťa dozrieva nielen 
telesne, ale aj duševne, tým sa jeho život stáva zmysluplnejším a 
radostnejším.                         
         Zamyslíme sa teda nad možnosťami formovania hodnôt a 
kategórií, ktoré sú pre každého človeka najdôležitejšie.  Pre každého 
z nás má zdravie najväčšiu  hodnotu. Aj keď zdravie nie je všetko, ale 
bez zdravia je všetko nič. Veľmi dobre to charakterizovali svetoznámi 
lekári,  psychológovia a pedagógovia. Tvrdia, že deťom môžeme dať 
aj zlaté paláce, ale ak im nedáme výchovu a vedomosti ako sa starať 
o zdravie a rozvíjať duchovné hodnoty, nedali sme im nič. „Lebo 
múdrosť je cennejšia ako perly a drahokamy“.           Hrozba straty 
zdravia je najmä u mladých ľudí vo všeobecnosti malá, pretože 
nepripisujú dobrému zdraviu a dodržiavaniu životného štýlu ako 
rozhodujúcej ľudskej hodnote prislúchajúci význam. Ukazuje to 
však na potrebu sústavnej výchovy pri utváraní ich životného 
štýlu najmä zo strany rodičov, učiteľov, zdravotníckych zariadení 
a médií.  Príkladom zjavnej inšpirácie výchovného pôsobenia na 
žiakov môže byť ich schopnosť analyzovať hľadanie podstatného 
vplyvu životného prostredia na ľudské zdravie  z nasledujúceho 
prečítaného textu.
„Podľa údajov klimatológov v poslednom polstoročí rast teplôt 
prebieha najintenzívnejšie, ak zoberieme posledných 1300 rokov. 
Teplota vzduchu sa na planéte zvýšila takmer o jeden stupeň 
Celzia, teplota svetového oceánu vzrástla o 0,7 stupňa, zóna večne 
zamrznutej pôdy sa skracuje smerom k severu rýchlosťou 1,5 km za 
rok. Počet dní s abnormálnymi horúčavami  ako aj počet chladných 
období sa v poslednom polstoročí značne zvýšil. Klimatické zmeny 
teda môžu mať široký dopad na ľudské zdravie, lebo zdravotný stav 
človeka je závislý na dostatku potravy, čistej pitnej vody, bezpečnom 
obydlí, dobrých sociálnych podmienkach, životnom prostredí a 
spôsobe kontroly infekčných chorôb. Všetky tieto faktory môžu byť 
ovplyvnené meniacou sa klímou.“ 
 Rozbor textu ukázal, že viacerí žiaci nevedia prečítaný text správne 
vysvetliť ( túto skutočnosť potvrdzujú aj každoročné previerky 
čítaného textu v 9.roč. na ZŠ ), lebo nedokážu pochopiť, ako mohli 
tak málo zvýšené hodnoty teploty vzduchu o jeden stupeň Celzia a 
svetového oceánu o 0,7 stupňa negatívne ovplyvniť ľudské zdravie. 
Je úlohou vyučujúcich, aby podobné učivo logicky a metodicky 
správne sprístupňovali a vysvetľovali. V uvedenom texte ide o ročný 
priemer na planéte. V skutočnosti to znamená, že pár týždňov 
abnormálnych horúčav v lete a tuhých mrazov v zime môže spôsobiť 
desiatky tisíc úmrtí, v tomto čase na  srdcové, cievne a iné choroby. 
Štatistika naháňa hrôzu. V dôsledku veľkých horúčav a sucha v roku 
2011 v Rusku zomrelo 55 tisíc ľudí. V roku 2003 podobné počasie 
bolo na území Európy. Vtedy si horúčavy vyžiadali vyše 70 tisíc 
životov Európanov.
           Aj svetoznámi pedagógovia a psychológovia upozorňujú 
rodičov, aby nielen zhromažďovali majetok pre svoje deti, ale aj 
to, ako ich myseľ naplniť. „Lebo múdrosť je cennejšia ako perly a 
drahokamy.“ 

        

   Duchovné hodnoty vštepujú a rozdávajú najmä rodičia, starí rodičia,  
učitelia, dobré knihy, priatelia a také médiá, ktoré učia hľadať 
pravdu, lásku a porozumenie medzi ľuďmi a harmóniu ducha a tela.  
Teda život mladých ľudí je tvorivejší a užitočnejší, ak sú ich aktivity 
a skutky zamerané na duchovný rast a nepodliehajú len nezdravým 
materiálno-konzumným prístupom degradujúcim rozmery 
ľudskej sebarealizácie. Nastoľuje to požiadavku, aby mladí ľudia 
nepodliehali primitívnym liberalistickým tendenciám smerujúcim 
k nám z viacerých západných krajín. Na tento záporný fenomén 
poukazoval aj pápež Ján Pavol II. v knihe Pamäť a identita, kde na 
str.53 zvýrazňuje: „Ak z jednej strany Západ stále vydáva svedectvo 
o účinkovaní evanjeliového kvasu, z druhej strany sa tam súčasne 
objavujú nemenej silné antievanjelizačné prúdy. Mieria na  samotné 
základy ľudskej morálky, mieria na rodinu a propagujú morálnu 
permisívnosť, rozvody, voľnú lásku, interrupcie, antikoncepciu, boj 
proti životu po počatí aj na jeho konci, manipuláciu so životom.“
                Mladý človek teda nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale 
pochodeň, ktorú treba zapáliť, aby horel láskou k Bohu , rodičom, 
úctou k človeku a k sebe samému „Láska sa prejaví len vtedy, ak je 
trpezlivá, dobrotivá, nezávislá, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je 
nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa 
z neprávosti a klamstva, ale raduje sa z pravdy. Vie znášať aj životné 
utrpenia, bolesti, všetko dúfa, všetko vydrží a nestráca nádej na 
život večný.“  (sv. Pavel - Prvý list Korintským, kapitola 13).
            Veľmi dôležitou kategóriou pre mladého človeka je hľadanie 
zmyslu svojho života a práce. Niektoré deti už v 12-tich rokoch 
vedia pomocou psychológov, rodičov a učiteľov odhadnúť svoje 
schopnosti, ktoré zdedili, čo ich najviac zaujíma a čo chcú v živote 
dosiahnuť. Preto rodičia vo vyspelých demokratických štátoch, 
pokiaľ majú schopné deti, ale najmä také, ktoré majú silné vôľové 
vlastnosti prekonávať prekážky, umožňujú svojim deťom študovať 
na najlepších univerzitách, po absolvovaní ktorých majú veľké 
možnosti sa v praxi uplatniť v najlepších odborných a spoločenských 
inštitúciách. Takých študentov vyhľadávajú manažéri už počas ich 
štúdia na univerzitách. 
                Slávny ruský spisovateľ Dostojevskij povedal: „Ľahostajný 
človek nemá žiadny zmysel života, nemá žiadnu vieru, ale má veľký 
strach.“ Uvažujme a premýšľajme spolu nad niektorými krásnymi 
myšlienkami velikána Dostojevského. V jeho knihe „Objav srdca“ 
píše: „Myšlienky (idey) lietajú vo vzduchu určite podľa istých 
zákonitostí, idey žijú a šíria sa podľa zákonov, ktoré ťažko vieme 
postrehnúť, idey môžu byť aj nákazlivé a vari neviete, že niektorá 
idea, ovplyvňujúca verejnú mienku môže zrazu preniknúť najmä 
neinformovanú bytosť, nečakane zasiahnuť a nainfikovať dušu 
takého človeka.“ Aj svetoznámy psychiater N. V. Peale v knihe „Sila 
pozitívneho myslenia“ napísal: Pridajte do svojho každodenného 
života modlitby, predstavte a zviditeľnite si ako sa Vaše želania 
naplňujú a ponechajte si ich v svojom podvedomí. Vierou do 
Vášho podvedomia vyvolávajte pôsobenie Božej sily, ktorá želania 
uskutoční  v zhode s Božou vôľou pomocou prosby „Všetko môžem 
v Kristu, ktorý ma posilňuje“ ( List apoštola Pavla Filipínskym 
kap.4.13).

                  Ing. Mgr. Štefan Čihanský, CSc.  

pokračovanie  v budúcom vydaní.

■ ZAMYSLENIE SA NAD FORMOVANÍM REBRÍČKA ŽIVOTNÝCH HODNÔT
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CHCETE BYŤ ORIGINÁLNY?
Potrebujete potešiť dcéru alebo vnučku a urobiť im radosť?

FIRMA LABOVSKÁ Malcov 207, Vám ponúka čelenky, sponky a štipce z vlastnej tvorby.
Pre potešenie Vám vyrobí veľkonočné vajíčka či srdiečka

Tel: 0907 906 663

FIRMA LABA - OPRAVA OBUVI A KOŽENEJ GALENTÉRIE 
VÁM PONÚKA TIETO SLUŽBY

Oprava a šitie:    - KABELIEK - RUKSÁKOV
     - ŠITIE RUČIEK - PÚTKA, ZIPSY

Oprava topánok: - LEPENIE - ŠITIE - VÝMENA PODPÄTKOV,   
       PODRÁŽKY

ZUŽOVANIE A ROZŠIROVANIE ČIŽIEM.

Slovenská 1, Bardejov 
/ bývalá budova AGROSTAVU / pri autobusovej stanici /

Tel: 0907 906 663, 0905 412 861
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Gratulačné knihy
Hľadáte originálny darček?

Darujte svojim blízkym gratulačnú knihu na mieru

- k nardeninám, meninám
- pre mladomanželov
- k okrúhlemu jubileu
- pre zamilovaných
- pre deti, učiteľov
- rodičom
- k maturite, vysvedčeniu

VHODNÉ NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

Jozef Bortník
jozefbortnik@gmail.com 0914 149 671

- Tvorba webstránok
- Grafické návrhy
- Fotografie

- plagáty pre kultúrne akcie
- pozvánky 
- prezentačné brožúry 
- pohľadnice
- potlač tričiek

Grafické návrhy WebstránkyFotografie
- prezentačné webstránky pre firmy
- jednoduché e-shopy
- propagačné stránky 
- rekonštrukcie webstránok

- fotenie akcií
- svadobné foto
- stužková slávnosť a tablo
- portrét, rodina, dieťa
- produktová fotografia

Ján Bortník
Tel: 0944 162 697

   www.calviz.sk

www.gratulacneknihy.sk

Martin Čupa
Tel: 0902 568 383

Email: info@calviz.sk

www.calviz.sk
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Za kandidátov pre voľby prezidenta SR do II. kola boli zvolení:
1. FICO Róbert, doc. JUDr., CSc. – 106 hlasov
2. KISKA Andrej, Ing. – 25 hlasov

Dňa 29.03.2014 sa konalo II. kolo volieb prezidenta SR. 
Počet oprávnených voličov pre voľby v II. kole: 257
Počet hlasov zvolených kandidátov pre voľby prezidenta SR 
bol v našej obci nasledovný:
1. FICO Róbert, doc. JUDr., CSc. – 169 hlasov
2. KISKA Andrej, Ing. – 80 hlasov

        Mgr. Jana Frandoferová
    zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

■ VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

1. FICO Róbert, doc. JUDr., CSc. – 106 hlasov
2. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD. – 44 hlasov
3. KISKA Andrej, Ing. – 25 hlasov
4. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. – 4 hlasy
5. HUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. – 4 hlasy
6. KŇAŽKO Milan – 4 hlasy
7. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS – 3 hlasy
8. MARTINČKO Stanislav – 2 hlasy
9. MEZENSKÁ Helena, Mgr. – 2 hlasy
10. BÁRDOS Gyula – 1 hlas
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc. – 1 hlas
12. BEHÝL Jozef, Mgr. – 0 hlasov
13. JURIŠTA Ján, PhDr.- 0 hlasov
14. ŠIMKO Jozef, JUDr. – 0 hlasov

Dňa 15.03.2014 sa konalo I. kolo volieb prezidenta SR. Počet oprávnených voličov pre voľby prezidenta v I. kole: 203. 
Počet hlasov zvolených kandidátov pre voľby prezidenta SR bol v našej obci nasledovný:

Voľby do Európskeho parlamentu 2014
 Dňa 24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Do zoznamu voličov v obci Lenartov bolo 
zapísaných 655 občanov. K volebným urnám prišlo 63 voličov, čo je necelých 10 %. Počet platných odovzdaných 
hlasov spolu bolo 61. Výsledky volieb v našej obci:

POLITICKÁ STRANA POČET HLASOV

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 4
Kresťanskodemokratické hnutie 6
SMER – sociálna demokracia 28
Národ a spravodlivosť – naša strana 2
Strana TIP 4
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 1
MOST – HÍD 1
Strana demokratického Slovenska 3
VZDOR – strana práce 1
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 1
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 1
Strana moderného Slovenska 1
ÚSVIT 1
Slovenská národná strana 2
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 4
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 1

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu v našej obci sa stala strana SMER – sociálna demokracia s počtom 
hlasov 28 z celkového počtu 61 platných odovzdaných hlasov.

Stanislav Beňa
  zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

■ VOĽBY PREZIDENTA 2014
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Príprava:
4 ks rohlíky
200 g tvaroh
50 g cukor kryštál
250 lyžice smotana kyslá
2 lyžice hrozienka
1 balíček cukor vanilkový
1 ks žĺtok
2 ks vajcia
2 hrnčeky strúhanka
2 lyžice lekvár ríbezľový
tuk  na vysmážanie

Postup:
Rohlíky/pečivo/ si rozrežem na polovicu a potom 
všetky polovice po dlžke na polovicu, vydlabem 
striedku a použijem ju do plnky.Plnka: Tvaroh 
dám do misky,pridám kryštálový cukor, smotanu, 
vanilkový cukor, vaječné žltko a vymiešam hmotu.

Spodnú časť rožka potriem tenkou vrstvou lekváru, na lekvár uložím tvarohovú plnku a na plnku pekne do radu poukladám 
hrozienka. Takto naplnený rohlík pootáčam v rošlahanom vajíčku a obalím v strúhanke. Dám si rozohriať olej a pred tým, než 
vložím v strúhanke obalené rožky do oleja, tak ich ešte pogúľam znovu vo vajíčku a tak ich dám vyprážať.Vypražené rožky 
obalíme v práškovom  a vanilkovom cukre.

Dobrú chuť!

VYPRÁŽANÉ ROŽKY PLNENÉ TVAROHOM

Tajnička ukrýva:
Názov divadelnej hry, ktorú v roku 1949 zahrali 
lenartovskí mládežníci pod vedením Márie 
Husákovej

1.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

15.

14.

13

12.

11.

1. Miesto ťažby kameňa na lenartovský kostol
2. Lenartovské železo
3. Názov lenartovskej partizánskej skupiny
4. Predseda MNV r. 1953 v Lenartove
5. Rozoberanie míle po vypálení
6. Názov chotára v Lenartove
7. Tvar kostola sv. Leonarda
8. Mecenáš stavby kostola sv. Leonarda
9. Najmenší zvon vo veži kostola

10. Časť územia Čiech, kde sa vysťahovávali  
       rodiny z Lenartova
11. Známy lenartovský miliar (Andrej)
12. Známy lenartovský liečiteľ (Andrej)
13. Zajatec v koncentračnom tábore z   
       Lenartova
14. Rehoľné meno Andreja Kaputu
15. Známy lenartovský kováč (Jozef)

LEGENDA:

TAJNIČKA

Prvých troch z Vás odmeníme!
Znenie tajničky nám zasielajte emailom na redakcia@lenartov.sk alebo osobne na obecnom úrade 
v Lenartove. Prví traja z Vás dostanú od nás malý darček.SÚŤAŽ !
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Neprešlo jazykovou úpravou

XII. CELOSLOVENSKÁ ABILYMPIÁDA 2014
10. – 12. 10. 2014 (PIATOK - NEDEĽA)

Vážení priatelia, milí súťažiaci
    týmto Vás srdečne pozývame na XII. ročník celoslovenskej 
abilympiády, ktorú sa podarilo zorganizovať aj vďaka štedrej 
finančnej pomoci týchto podporovateľov: Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Johnson & Johnson, 
Stredoslovenská energetika, a.s. 
     V porovnaní s minulými ročníkmi súťaže bude v tomto 
ročníku niekoľko zmien.
     Konanie súťaže sme presunuli do priestorov hotela Sorea 
Regia v Bratislave, ktorý ponúka kvalitnejšie služby v oblasti 
stravovania a ubytovania ako aj atraktívnejšie priestory, 
v ktorých budú prebiehať jednotlivé súťažné disciplíny. 
Celkové náklady na stravovanie a ubytovanie počas trvania 
súťaže predstavujú 140 eur na jednu osobu, pričom účastník 
zaplatí z tejto sumy iba nepatrnú čiastku vo výške 15 eur, 
ostatné náklady bude znášať SAA (s podporou sponzorov a 
partnerov).

    
 Vzhľadom na to, že účasť v niektorých disciplínach prevyšuje 
kapacitné možnosti, a tiež z dôvodu zvýšenia kvality 
podujatia, pristúpila organizačná komisia k rozhodnutiu 
vytvoriť nominačný systém na celoslovenskú abilympiádu. 
Každý súťažiaci, ktorý sa bude chcieť prihlásiť, je povinný 
spolu s predbežnou prihláškou poslať (stačí e-mailom) 
fotografiu vlastných výrobkov súvisiacich s disciplínou, na 
ktorú sa prihlási. Následne budú fotografie vyhodnotené 
a súťažiaci, ktorí prešli kvalifikáciou, budú mať možnosť 
záväzne sa prihlásiť do súťaže.
     Počas súťažného dňa budú mať súťažiaci možnosť 
prezentovať vlastné výrobky na predajnej výstave. Tieto 
výrobky nemusia súvisieť s disciplínou, ktorej sa zúčastnili.
     Výhodou tohto ročníka je možnosť kvalifikácie na 
Celosvetovú abilympiádu vo Francúzsku.

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V POZVÁNKE, PREDBEŽNEJ PRIHLÁŠKE A PREDBEŽNOM ZOZNAME SÚŤAŽÍ.

Poďakovanie 
Obec Lenartov ďakuje poľovníckemu 

združeniu
SNP Malcov za sponzorský dar pre potreby 

obce.

Najbližšie aktivity, na ktoré
 Vás srdečne pozývame 

v III. švtrťroku 2014:

- 70. výročie od vypuknutia SNP
- 200 rokov od dopadu meteoritu do našej obce

Obec Lenartov vydala zbierku 
lenartovských piesní, ktorá sa 
dostane do každej domácnosti. 
 
Zakúpiť ju pre svojich priateľov a 
známych je možné na obecnom 
úrade v Lenartove. Cena 4,50 €.

Zároveň je možné zakúpiť si aj:
- publikáciu „Lenartov v 
premenách času“. Cena: 2,33 €.

- hlinený ručne vyrobený hrnček 
s erbom obce. Cena: 2,70 €.

Dňa 11. júla 2014 sa v našej obci uskutoční odber krvi pod názvom 
„Lenartovská kvapka krvi“. 

Darcovia krvi sa můžu nahlásiť najneskor 3 dni pred odberom na obecnom 
úrade v Lenartove.

 
Odber sa uskutoční v malej sále obecného úradu v Lenartove so začiatkom 

o 7:30 hod.

Kto môže byť darcom krvi? 
Každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní 

do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 kg.

POZVÁNKA


