
Lenartovčan
 Informačný občasník obce Lenartov         5 /2014              December 2014        Prameň informácií

Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a 
prianí. Čas, keď sa stretávajú rodiny, známi, keď si sadáme k spoločnému 
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

Tento nádherný čas je obdobím, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, 
úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa pre každého 
človeka bez rozdielu viery či národnosti. Dúfam, že našu krásnu dedinku 
zasype biela perina machovo jemného snehu, ktorej  belosť symbolizujúca 
čistotu duše, vždy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo 
a lúče z blikajúcej sviečky, ktoré rozžiari a plápolavým plameňom osvieti naše 
srdcia, naše vnútro. Určite každý z nás prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie 
či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším.  Človek sa musí vedieť tešiť  i zo šťastia 
toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k 
ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom.
Nech nám teda jas betlehémskej hviezdy rozžiari naše domovy, v dušiach nech 
sa nám rozhostí krásny pocit a Štedrý večer nech zanechá v srdciach pohodu a 
radosť.
Všetkým  želám do nastávajúcich krásnych sviatočných dní – nech sú naplnené 
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, entuziazmus, 
stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej 
iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Pokoj vo 
Vašej duši nech sa udrží po celý budúci rok.

Šťastné a veselé vianoce

Ing. Jana Bľandová
starostka obce.

vianočné prianie

Rok 2014 pomaly še konči a novoti z valalu
vam našo daľše novinki priňešu. 

Dluhi bul ľen taki, jak šicke pred ňim, 
ale aktivitoch v ňim teľo  bulo, 

co še do novinkoch pomescic ňechcelo.
Prajeme vam šickim požehnane Bože narodzeňe

a do noveho roku Božske požehnaňe.  

       poZvÁnKa

 Lenartov darovaL 4,5 Litra krvi
11.júla 2014 prebiehala v 
našej obci „lenartovská 
kvapka krvi“. Už od 8.00 
hod stálo pred budovou 
obecného úradu niekoľko 

ochotných darcov krvi. 

ich nedočkavý postoj bol na chvíľu 
prerušený príchodom televízie, 
ktorá točila v našej obci naj 
dedinka 2014. 

pokračovanie na str. 11

Betlehemské svetlo priviezli slovenskí skauti 13. decembra 2014 aj na slovensko. 
plamienok svetla z miesta narodenia Ježiša putuje po celom svete.

Do lenartova ho privezú členovia DHZ dňa 24. decembra 2014 okolo 13. hodiny. 
Každá domácnosť si ho bude môcť odpáliť počas prechodu obcou, 

o čom budete informovaní obecným rozhlasom.
nech posolstvo betlehemského svetla umocňuje vaše ľudské hodnoty, nech vám 

prinesie pokoj, nádej, lásku a porozumenie.

Betlehemské svetlo

obec lenartov
vás srdečne pozýva na novoročný 

koncert skupiny

MUZIKANCI RASLAVICKÉ

ktorý sa uskutoční dňa 
                          4. januára 2015   

           so začiatkom o 15:00 hod.
         v sále kultúrneho domu lenartov.

        vstup voľný.



Lenartovčan 2 | Samospráva

Lenartovčan 5/2013     2                www.lenartov.sk 

7. február 2015. Zdá sa to síce ešte ďaleko, ale bude to kľúčový deň. Vôbec po prvýkrát dostanú Slováci možnosť hlasovať o 
právach iných.

V tomto referende oprávnení občania rozhodnú svojim súhlasom alebo nesúhlasom s položenou otázkou, ktorú vyznačia 
znakom X pri odpovedi Áno alebo Nie. Referendum bude obsahovať tieto tri otázky:
1. "súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a 
jednou ženou?"
2. "súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich 
následná výchova?"
3. súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich 
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?"

na základe petície občanov vyhlásil prezident sr andrej Kiska rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. referendum, v ktorom oprávnení 
občania budú môcť rozhodnúť o troch otázkach z oblasti rodiny a výchovy. petíciu za referendum o rodine začala organizácia 
aliancia za rodinu v apríli tohto roku zberom podpisov. Konanie petície podporila ešte v marci 2014 aj Konferencia biskupov 
slovenska.

ide v poradí o ôsme všeľudové hlasovanie v ére samostatného slovenska. Z doterajších siedmich bolo platné iba jediné, a to 
v roku 2003, keď sa občania vyjadrovali k vstupu sr do európskej únie. referendum v sr vyhlasuje prezident sr na základe 
petície, resp. uznesenia nr sr. výsledky referenda sú platné, ak sa v ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov 
a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. 

právo hlasovať v referende má občan sr, ktorý najneskôr 
v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku s trvalým 
pobytom, ale aj bez trvalého pobytu na území sr a nemá 
zákonom uvádzané prekážky vo výkone hlasovacieho 
práva. oprávnený občan s trvalým pobytom preukáže svoju 
totožnosť predložením občianskeho preukazu. občan bez 
trvalého pobytu na území sr predloží platný cestovný doklad 
a môže hlasovať v ktoromkoľvek okrsku. ak v deň konania 
referenda nebude občan môcť hlasovať v mieste svojho 
trvalého pobytu, môže požiadať mesto alebo obec o vydanie 
hlasovacieho preukazu, najneskôr do 5. februára 2015. na 
základe hlasovacieho preukazu môže byť občan zapísaný do 
zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku 
na konanie referenda.
o vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan 
požiadať: osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby 
(splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená 
osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim 
podpisom, písomne alebo elektronicky (e-mailom).

 referenDUm o roDine v roKU 2015

občania, ktorým zdravotný stav nedovoľuje dostaviť sa do miestnosti na hlasovanie môžu požiadať príslušnú okrskovú komisiu o 
hlasovanie do prenosnej schránky. s touto žiadosťou sa môžete obrátiť vopred na obecnom úrade alebo v deň konania referenda 
priamo na okrskovú komisiu.

Mgr. Eva Nováková

Srdečne Vás pozývame na spoločné ukončenie 
starého a privítanie Nového roka dňa 31.12.2014 

pri obecnom úrade v Lenartove, kde bude 
pripravené občerstvenie a slávnostný ohňostroj. 

 
počas roka 2014 sa na silvestrovský ohňostroj 

vyzbieralo celkom 750 eur.  
Z toho:

            - 250 € venovala obec lenartov
   - 100 € venoval patrik chomjak - Bar u Kocúra
   - 400 € bolo vyzbieraných v celoročnej zbierke      
na ohňostroj v Bare u Kocúra, za čo vám všetkým 

ďakujeme.  

Pozývame Vás
Pozvánka na púť

farský úrad v lenartove a obec lenartov vás srdečne 
pozývajú na púť lenartov - lurdy, ktorú plánujeme v 

máji 2015. 
 

predpokladaná cena je cca 280,00 €. 
 

Predbežný plán cesty: 
lenartov - lurdy (2 dni) 

lurdy (3 dni) 
lurdy - lenartov (2 dni) 

presné informácie budú včas oznámene obecným 
rozhlasom, na výveskách obce a prostredníctvom 

duchovného otca.
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Národný projekt je osobitný typ projektu financovaný z ESF, ktorý realizuje vybraný 
prijímateľ za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a 
vzdelávania.

1. národný projekt - sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom - 107.000,- eur
2. národný projekt - rómske občianske hliadky v obci lenartov - 70.000,- eur
3. národný projekt - vytváranie nových pracovných miest - cesta k sociálnej inklúzií mrK 
- 35.000,- eur
 
všetky tri národné projekty riadi ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a 
zastrešuje ich implementačná agentúra pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu.

obec lenartov získala v tomto roku na zamestnanosť 
svojich občanov nemalé finančné prostriedky, čím sme 
veľmi pomohli našim nezamestnaným a ich rodinám.
veľkým úspechom pre nás bolo schválenie troch projektov, 

ktoré  sú finančne podporené z 
prostriedkov európskej únie. 
všetky tri aktuálne projekty 

schválil riadiaci orgán ako národný projekt. národné 
projekty sa realizujú v súlade  s § 16 „národné projekty 
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia"  
zákona 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov európskeho spoločenstva.

Získali sme viac ako 200 000 Eur 
na zamestnanosť cez ESF

pomoc nezamestnaným vo svojej obci je veľmi 
potrebná, nakoľko počet ľudí dlhodobo si hľadajúcich 
prácu kopíruje okresný priemer. prvoradým zámerom 
je podať im  pomocnú ruku, podnietiť v nich záujem 
o pracovné návyky a v neposlednom rade využiť ich 
prácu v prospech celej obce.

1. terénna a sociálna práca - 3
2. chránené pracovisko - 2
3. miestna a regionálna zamestnanosť - 6
4. Dobrovoľnícka služba - 1
5. Zamestnanie nezamestnaných v samospráve - 2
6. sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom - 3
7. rómska občianska hliadky v obci lenartov - 7
8. vytváranie nových prac. miest - 3
9. malá obecná služba - 1

Aktuálna zamestnanosť v obci cez podané 
projekty

spoločnosť Geosense sk s.r.o. pripravili pre našu 
obec mapový portál, ktorý je veľmi dobrým 
pomocníkom pre zobrazenie a správu priestorových 
dát. Je určený pre všetkých, ktorí potrebujú aktuálne 
informácie dátových vrstiev - mapy, schémy, plány 
inžinierských sietí, evidencie vrstiev - pasportov atď.  
práca s geoportálom je vhodná i na priame sprístupnenie 
informácií občanom - zobrazenie územného plánu, 

zobrazenie pozemkov v k.ú. obce 
lenartov, parcely cKn, eKn. 
na internetovej stránke obce ju 
nájdete v postrannom paneli.  K 
riadnemu chodu tejto aplikácie 
nie je potrebné inštalovať žiadny 
iný software. Úplne postačí 
bežný internetový prehliadač 
(internet explorer 7,8, mozzila 
firefox, Google chrome). 
Z legislatívnych dôvodov je 
portál rozdelený na časť verejne 
prístupnú a časť s prístupom iba 
pre poverené osoby. 

Aj naša obec má geoportál

náhľad mapového portálu
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Zdravotná poisťovňa Dôvera už 8. októbra nainštalovala 
do prvej nemocnice u nás – v Humennom, nový softvér. 
tento systém lekárovi automaticky oznámi dlžníka. len 
čo lekár vyťuká do počítača vaše rodné číslo, objaví sa 
mu na obrazovke, či ste neplatič. „v súčasnosti už máme 
podpísané zmluvy so 4-tisíc ambulantnými lekármi – 
všeobecnými i špecialistami, ktorým do konca roka tiež 
tento systém nainštalujeme,“ vraví generálny riaditeľ 
Dovery martin Kultan.

VAROVANIE

to však nie je všetko. Keď sa na obrazovke počítača 
objaví, že ste dlžník, lekár vám oznámi, že zo zákona máte 
nárok len na urgentnú zdravotnú starostlivosť. „lekári 
zároveň dostávajú možnosť vybrať dlhované poistné od 
pacienta priamo v ambulancii. Je to však na dobrovoľnej 
báze. Doktori nemusia dlh vyberať povinne,“ vysvetľuje 
Kultan.

StE POIStENcOM DôVERy?  
 SPOZORNItE!

výnimka platí pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorým je poskytovaný peňažný príspevok 
na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s 
prevádzkou osobného motorového vozidla podľa 
zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. poberanie 
príspevku preukáže prepravovaná osoba rozhodnutím 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 
nemusí byť vlastníkom osobného motorového vozidla, 
ale
1) musí sedieť vo vozidle a preukázať sa kópiou 
rozhodnutia o peňažnom príspevku
2) vodič, ktorý pre fyzickú osobu s Zťp ide alebo ju 
odviezol musí mať kópiu rozhodnutia o peňažnom 
príspevku a zároveň doklad o umiestnení tejto osoby 
do domova sociálnych služieb, školského zariadenia, 
zdravotníckeho zariadenia a pod.

výnimka má platnosť len pre územie sr a týka sa len tých 
fyzických osôb, ktorým vydal rozhodnutie o peňažnom 
príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla 
príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sr.

občania čr majú platnú výnimku len na území čr. na 
našom území sú povinní označiť svoje vozidlo platnou 
slovenskou nálepkou.

DIAľNIČNé ZNÁMky PRE ZŤP 
– 

VýNIMky Z PLAtENIA úhRADy ZA 
POužíVANIE DIAľNIcceloročne je povolený lov: 

líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok 
severoamerický, nutria riečna, ondatra pižmová, diviača, 
lanštiak, jeleník bielochvostý, jeleň sika, samec muflóna 
lesného vo zverniciach a jazvec lesný v bažantniciach. V 
lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, v revíroch 
s plánovaným chovom jarabice poľnej a v bažantniciach 
možno loviť kunu skalnú, kunu lesnú a tchora tmavého.

DecemBer
Srstnatá zver:
zajac poľný, králik divý, kuna skalná a kuna lesná, 
vlk dravý (okrem stanovených území, podľa kvóty), 
srna, srnča, jeleň lesný, jelenica, jelenča, muflón lesný, 
muflónica, muflónča, daniel škvrnitý, danielica, danielča, 
kamzík vrchovský alpský, dospelý diviak, diviačica, tchor 
tmavý a šakal zlatý.

Pernatá zver:
morka divá (obe pohlavia), bažant poľovný, bažant 
jarabý kohút, hrdlička záhradná, lyska čierna, hus divá, 
hus siatinná a hus bieločelá, kačica divá, chochlačka sivá, 
chochlačka vrkočatá, havran čierny, vrana túlavá, sojka 
škriekavá, straka čiernozobá, kuropta horská

Zdroj: internetmai

poľovník v decembri: 
akú zver lovíme ?

ministerstvo vnútra sr, vzhľadom na blížiace sa 
sviatky, upozorňuje na zmenu úradných hodín na 
okresných úradoch, klientskych centrách, dopravných 
inšpektorátoch a oddeleniach dokladov.

"v stredu 31. decembra tohto roku, keď je štandardne na 
úradoch dlhý deň, budú všetky okresné úrady, klientske 
centrá, dopravné inšpektoráty  a oddelenia dokladov 
otvorené len od 8.00 h do 13.00 h," uvádza sa v správe 
tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra sr.

rezort vnútra ale posilní úradné hodiny v pondelok 
29. decembra 2014, keď budú predĺžené všetky okresné 
úrady, klientske centrá, dopravné inšpektoráty a 
oddelenia dokladov budú fungovať od 8.00 h do 17.30 
h.
počas ďalších pracovných dní budú úradné hodiny 
na jednotlivých pracoviskách rovnaké ako v priebehu 
roka.

úRADNé hODINy NA POLícII 
A OkRESNOM úRADE
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rok ubehol rýchlo a je tu znovu čas vianočný. i keď do vianoc nám zostáva ešte zopár dní, čas nakupovania vianočných 
darčekov je už v plnom prúde. svoje myšlienky sústredíme na výber najvhodnejších a najkrajších darčekov pre 
svojich blízkych a stávame sa menej pozornými a ostražitými. a práve naša nepozornosť dáva príležitosť a šancu 
zlodejom a podvodníkom. 

preto sKôr aKo sa vyBeriete na vianočné nÁKUpy vÁm polícia DÁva Do poZornosti 
nieKoľKo oDporÚčaní:

Nákupy cez internet

     ak ste sa rozhodli pre nákupy v pohodlí svojho domova a zvolili ste nakupovanie cez internet používajte len 
overené internetové obchody. pri objednávaní tovaru cez internet používajte len dôveryhodné a zabezpečené 
internetové pripojenie. odporúčame vám pozrieť si referencie internetového obchodu. ak máte pochybnosti alebo na 
stránke nenájdete odpovede na vaše otázky, kontaktuje telefonicky zákaznícky servis. ak na vaše otázky nedostanete 
kvalifikovanú odpoveď, berte do úvahy, že pri riešení skutočného problému súvisiaceho s nákupom to môže byť 
podobné. Zvážte, či nákup uskutočníte. neplaťte za tovar, ktorý ste si neobjednali.

Nedajte šancu zlodejom aby mali pekné Vianoce za Vaše peniaze.

chráňte si svoje osobné veci, doklady a peniaze. Doklady 
a peňaženku si nenechávajte na miestach, odkiaľ je ich 
možné ľahko vytiahnuť - v zadnom vrecku nohavíc, vo 
vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky. 
Kabelku majte poruke, zásadne ju noste uzatvorenú. 
tašky a kabelky nikam neodkladajte a nikdy ich 
nenechávajte bez dozoru. pri nakladaní tovaru do kufra 
auta z nákupného košíka si nenechávajte kabelku či 
doklady odložené bez dozoru na sedadle vozidla.

ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným 
skupinkám ak sa nedá tlačenici vyhnúť, dobre sa na ňu 
pripravte. peňaženku a osobné doklady majte pri sebe 
napr. vo vnútornom vrecku kabáta zapnutom na zips 
alebo gombíkom. majte na pamäti, že vreckári pracujú v 
skupinách, často pri krádežiach využívajú deti a tlačenica 
im uľahčuje „prácu“. 

pri nákupoch vám odporúčame využívať možnosť 
platby platobnou kartou a nenosiť pri sebe väčší 
obnos peňazí. ak máte pri sebe väčšiu hotovosť, majte 

peniaze rozdelené na menšie čiastky. ak patríte k tým, 
čo potrebujú mať zapísaný pin kód, nikdy ho nemajte 
uložený spolu s platobnou kartou. pri výbere hotovosti 
z bankomatu chráňte svoj pin kód, aby ho okrem 
vás nik iný nevidel. ak vám ukradli alebo ste stratili 
platobnú kartu neodkladne kontaktujte banku, aby kartu 
zablokovala a zabránila tak neoprávnenému výberu 
peňazí z vášho účtu. stratu alebo krádež občianskeho 
preukazu nahláste na najbližší útvar policajného zboru, 
pre prípad jeho zneužitia.

Dbajte na opatrnosť pri výbere peňazí z bankomatu, 
využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, ak je 
to možné vyhýbajte sa výberu peňazí potme. vybranú 
hotovosť si hneď uschovajte. 

vo vozidlách nenechávajte cennejšie veci, doklady 
či peňaženku. nákupy odkladajte do batožinového 
priestoru, aby nepútali pozornosť zlodejov. Zlodeji 
dokážu otvoriť vozidlo a vyradiť alarm pomocou 
technického vybavenia za pár sekúnd.

• nenechávajte si peňaženku na povrchu kabelky alebo tašky, nenoste ju v priehľadných taškách alebo    
   sieťovkách, 
• nenechávajte kabelku alebo peňaženku pri nakupovaní alebo v reštaurácii bez dozoru, 
• keď ste v reštaurácii a odkladáte svoj kabát, nenechávajte v ňom žiadne cenné veci ani doklady,
• kabelku noste tesne pri tele s rukou na zapínaní,
• pravidelne kontrolujte  vašu batožinu, či je poriadne uzatvorená alebo uzamknutá, 
• vreckoví zlodeji  pôsobia najmä tam, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí, vreckári pracujú v skupinách a   
   často pri krádežiach využívajú deti, preto v týchto prípadoch zvýšte pozornosť,
• ak ste v tlačenici, venujte pozornosť najbližšiemu okoliu a kontrolujte si svoje veci vo vreckách, 
• buďte opatrní ak idete z banky, zlodeji tu často čakajú na svoje obete, 
• zbytočne sa nechváľte, že máte so sebou väčšie množstvo peňazí, 
• veľkú hotovosť peňazí nenoste sám,
• peniaze a kreditné karty si odkladajte do vnútorných  vreciek obleku, nie do zadných vreciek nohavíc,         
   cenné veci nenoste v ruksakoch

cHrÁňte svoJ maJetoK

orpZ BJ

prevencia vrecKovýcH KrÁDeží

polícia informuje



Lenartovčan 6 | Legislatíva v praxi

Lenartovčan 5/2013     6                www.lenartov.sk 

Metodické usmernenie k používaniu titulov, čestných titulov a označení 
funkcií vysokoškolských učiteľov

1. akademický titul Bc. udelený absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia a akademické tituly mgr., mgr. art., ing., ing. 
arch., mUDr., mvDr. a mDDr., ktoré sa udeľujú absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píšu pred menom, napr. Bc. 
Jozef nový alebo mvDr. Jozef nový. v prípade absolvovania 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa 
nepoužívajú dva rovnaké akademické tituly. po absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa 
rozdielne akademické tituly používajú v poradí, akom absolventovi boli udelené, a to tak, že bližšie pri mene sa nachádza skôr 
udelený akademický titul, napr. mgr. ing. Jozef nový.

2. akademické tituly rnDr., pharmDr., phDr., JUDr., paedDr., ThDr., ktoré sa udeľujú po úspešnom absolvovaní rigorózneho 
pokračovania, sa píše pred menom, predtým udelený akademický titul mgr. sa už neuvádza. Uvedené skratky akademických 
titulov treba uvádzať v plnom znení, pretože skrátená podoba Dr. je neúplná a z vecného hľadiska zavádzajúca, napr. JUDr. Jozef 
nový.

3. akademický titul phD., ktorý sa udeľuje absolventovi 3. stupňa vysokoškolského štúdia, sa píše za menom a priezviskom a 
oddeľuje sa od priezviska čiarkou, napr. mgr. Jozef nový, phD.

v súlade s metodickým usmernením 
ministerstva školstva sr k 
používaniu titulov, čestných titulov 
a označení funkcií vysokoškolských 
učiteľov, platí, že: „po absolvovaní 
druhého stupňa vysokoškolského 
štúdia na dvoch vysokých školách, 

resp. po absolvovaní druhého 
stupňa aj na tej istej vysokej škole, 
sa rozdielne akademické tituly 
používajú v poradí v akom boli 
absolventovi udelené, a to tak, že 
bližšie pri mene sa nachádza skôr 
udelený akademický titul.“

Bližšie pri mene sa nachádza skôr 
udelený titul. tzn., že pokiaľ ste 
ako prvé absolvovali magisterské 
štúdium a potom bakalárske, 
tituly zapíšete: Bc. mgr. Zdenka 
stankovičová

komentár ku článku na internetovej stránke obce 
 
Autor: peto  
E-mail: dano23@azet.sk 

komentár:
Tie tituly tam pisete ako stari komunisti.   Nestaci Mgr?   Trepli ste tam este aj Bc. Nic v zlom, 
ale pripada mi to ako primitivizmus, ukazat sa.  Vsetka cest, ze si robite aj druhu skolu, ale 
Bc nieje ziadny titul, ten kto si ho pise je podla mna narcis.

Ak mám titul z dvoch odborov, ako ich písať?

Z 
Va

še
j p

oš
ty

ochrana životného prostredia je 
témou týchto dní a rokov. ako si 
okolie budeme chrániť, také ho 
budú mať naše deti a deti naších detí. 
obec lenartov separuje komunálny 
odpad už niekoľko rokov, preto je 
veľmi zarážajúce, ak naše okolie je 
zohyzdené vyhodeným odpadom.
čo si myslieť o jednotlivcoch, ak sa 
nezapájajú do separovania zberu, 
ale autom s prívesným vozíkom, 
babetou, traktorom s vlečkou alebo 

aj vozíkom vyvezie šatstvo, plastové 
vedrá od farieb, obuv, matrace, 
sklenené poháre, časopisy do 
prírody?

čo si myslieť o ľuďoch, ktorí 
ukradnú značku ,,Zákaz sypania 
smetí“ a ,,obecné kompotovisko“ 
priamo z kompotoviska? veď 
kompotovisko je na uloženie 
biologicky rozložiteľného odpadu – 
lístie, trávu, konáre, slamu...

Je to v nás, ľuďoch, v našej 
inteligencii a charaktere. nerobíme 
to pre iných, robíme to pre seba a 
naše zdravie.

ak nepochopíme, že prírodu treba 
chrániť a neobmedzíme čierne 
skládky, obec bude pokutovaná zo 
strany štátnych orgánov, nakoľko 
všetky náklady na odstránenie 
smetísk musia byť zohľadnené v 
poplatkoch za tDo.

PRANIERuJEME tých, ktORí NÁM tAktO ZDOBIA OkOLIE

Ak to neviem ja, ešte to neznamená, že to iní robia zle...

Oznamujeme občanom, že obec predáva 110l smetné zberné nádoby v cene 27,00 € za 1 kus.
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v súčasnosti skoro každé mesto, či obec má svoje vlastné symboly. niektoré len erb, či pečať, iní aj vlajku, či dokonca 
svoju vlastnú hymnu. Zákon o obecnom zriadení stanovuje, že obec má právo na vlastné symboly a je povinná ich 
používať pri výkone samosprávy. symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce.

Môžu si však obecným erbom, obecnou vlajkou ozdobiť svoj dom miestni občania? Môžu ich voľne používať v 
publikáciách, časopisoch, na letákoch?

POužíVAtE SyMBOLy SVOJhO MEStA, OBcE ?

nie. tento zákon v § 1b ods. 1 totiž súčasne zakazuje právnickým osobám zriadeným alebo založeným obcou, ako 
aj iným právnickým a fyzickým osobám používať symboly obce bez súhlasu obce.

mestské a obecné samosprávy si svoje symboly ochraňujú všeobecne záväznými 
nariadeniami, v ktorých vymedzujú kedy a za akých podmienok ich môže použiť aj 
niekto iný, ako príslušné mesto alebo obec. to znamená, že ak ich nejaká právnická alebo 
fyzická osoba použije bez povolenia, či v zdeformovanej podobe, hrozí jej pokuta.
pripomíname, že za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia (napr. 
použitím erbu bez povolenia) hrozí právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej 
na podnikanie podľa zákona o obecnom zriadení pokuta až do výšky 6 638 eur.
Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi samosprávy zodpovedá ten, kto ich používa 
a v odôvodnených prípadoch za udelenie súhlasu môžu mestá a obce žiadať finančnú 
úhradu. neoprávnené používanie symbolov fyzickou alebo právnickou osobou, ich 
úmyselné poškodenie alebo zneužitie sa postihuje podľa osobitných predpisov.

1.  Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí 
prílohu č. 1 tohto štatútu.

2. Právo použiť a používať erb obce je viazané na 
súhlas /povolenie/ starostu obce. súhlas sa vydáva 
maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie 
obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a 
spôsob používania vyobrazenia erbu. žiadosť podávajú 

všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 
4 tohto ustanovenia.

3. žiadosť na používanie erbu musí obsahovať:
a/ úplný grafický návrh – spôsob použitia erbu,
b/ obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu /
povolenia/,
c/ potvrdenie o zaplatení poplatku

Výňatok zo Štatútu obce Lenartov
 § 30 erb obce lenartov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v 
samospráve, ktorou chce verejnosti priblížiť základné informácie o financovaní miestnej územnej samosprávy 
miestnych daniach a poplatkoch.

“táto brožúra obsahuje základné 
informácie, ktoré širokej verejnosti 
približujú oblasť financovania miest 
a obcí a tiež približujú miestne dane 
a poplatky, o ktorých síce rozhodujú 
miestne a obecné zastupiteľstvá, ale 
ich obyvatelia majú príležitosť sa k 
nim vyjadriť ešte pred ich samotným 
schválením,” hovorí štátny tajomník 
rezortu radko Kuruc.
Brožúra je spracovaná v digitálnej 
verzii, vďaka čomu k nej má prístup 
každú, kto si ju stiahne z internetu.
“oslovili sme preto Združenie miest 
a obcí slovenska, aby v spolupráci 
so svojimi členskými samosprávami 
zabezpečili jej propagáciu cez 

webstránky samospráv. Zároveň je 
zverejnená na webstránke nášho 
ministerstva a budeme sa tešiť, ak 
nám v jej sprístupnení verejnosti 
pomôžu napríklad aj miestne 
portály” zdôrazňuje radko Kuruc.
výkonný podpredseda Združenia 
miest a obcí slovenska Jozef turčány 
považuje túto brožúru za atraktívny 
spôsob informovania verejnosti 
o jednej z kľúčových oblastí 
samosprávy. “Je to jeden zo spôsobov, 
ako zvýšiť záujem obyvateľov o 
spravovanie a rozhodovanie v 
samosprávach. Združenie miest 
a obcí slovenskatúto informačnú 
brožúru poskytne členským 

samosprávam stým, aby ju v 
prípade záujmu zverejnili na svojich 
webstránkach, prípadne aby ju 
poskytli obyvateľom, ktorých majú 
vo svojich mailových databázach.”
Brožura “financie a dane v miestnej 
samospráve” je v tomto období 
mimoriadne aktuálna, keďže obce aj 
mestá pripravujú návrhy všeobecne 
záväzných nariadení o miestnych 
daniach a poplatku, a následne 
budú pripravovať obecné rozpočty 
pre budúci rok. celý tento proces 
je otvorený aktívnemu záujmu 
obyvateľov, ktorí sa do ich tvorby 
môžu zapojiť pripomienkovaním 
samotných návrhov.

Zdroj: tlačový odbor ministerstva financií sr

FINANcIE A DANE V MIEStNEJ SAMOSPRÁVE
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Rómska občianska hliadka v obci Lenartov vznikla 31. októbra 2014 na základe projektu Rómske občianske hliadky 
v programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Naša hliadka má desať členov, z toho dvoch koordinátorov. 

medzi hlavné úlohy hliadky patrí podpora komunitného 
rozvoja, snaha o zníženie páchania protispoločenského 
konania, udržiavanie verejného poriadku a kvality 
životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú 
obyvatelia rómskej komunity.
 
Hliadka dohliada na verejný poriadok v obci a 
dodržiavanie nočného kľudu, monitoruje a predchádza 
vzniku konfliktu medzi rómskymi obyvateľmi navzájom 
a taktiež aj medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom 
obce. monitoruje pohyb cudzích osôb v obci, napomáha 
hliadkam policajného zboru sr, poskytuje základné 
právne informácie v oblasti dodržiavania verejného 
poriadku a ochrany životného prostredia v obci a tiež 
napomáha pri zabezpečovaní kultúrnych či športových 
podujatiach obce. 

medzi ostatné úlohy rómskej občianskej hliadky patrí 
ochrana verejného a súkromného majetku občanov 
obce, taktiež naša hliadka sprevádza detí na ceste do a 
zo školských zariadení, dohliada na bezpečný prechod 
detí cez prechody pre chodcov a podobne.

s našou hliadkou sme spokojní a veríme, že nadobudnú 
dostatočné skúsenosti a prax a že sa ich služba verejnosti 
a ľuďom osvedčí v našej ako aj v iných obciach. 
Hliadka bola riadne zaškolená príslušníkmi miestneho 
obvodného oddelenia policajného zboru sr a poučená o 
svojich povinnostiach, právomociach a kompetenciách.

matúš leškovský
koordinátor roH

ROh - RóMSkA OBČIANSkÁ hLIADkA

roH v lenartove je jediná, ktorá má takýto počet členov. v Zborove pôsobí so 6 - timi členmi.

členovia rómskej občianskej hliadky
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Dňa  18.11.2014  navštívil  
našu  obec  ladislav  
Holub, športovec, ktorý 
od januára 2010 putuje 
po slovensku s cieľom 
navštíviť všetky obce, 
mestá, miestne i mestské 
časti. na obecnom 
úrade v lenartove 
zanechal pamätný list 
pre obyvateľov obce. 
pánovi Holubovi 
prajeme mnoho 
šťastných kilometrov a 
želáme mu, aby sa jeho 
cieľ splnil.

 aJ naŠU oBec navŠtívil laco HolUB
každému z nás by málo záležať na najväčšom bohatstve 
človeka. Čo je práve týmto bohatstvom? No predsa zdravie. 
Len človek, ktorý ho má podlomené, si vie oceniť jeho 
hodnotu. Neodmysliteľnou súčasťou zdravého životného 
štýlu je pohyb a cvičenie. Preto aj vedenie obce chcelo 
podporiť a prispieť k jeho budovaniu a formovaniu 
zriadením obecnej posilňovne. 

miestnosť by bola, ale bolo potrebné to najdôležitejšie, zohnať 

štedrých sponzorov. a tí nás nenechali dlho čakať. osobne navštívili 
pani starostku a zložili na stôl svoju štedrú finančnú čiastku, ktorá 
postačila na zakúpenie troch športových zariadení. vďaka patrí 
ľuďom s dobrým srdcom, ktorí chcú takýmto spôsobom umožniť 
cvičenie a posilňovanie všetkým, ktorí chcú čosi spraviť pre svoje zdravie. veľké ďakujeme patrí : mudr. Borisovi Hanuščakovi 
primátorovi mesta Bardejov, mUdr. patrikovi mihaľovi zástupcovi primára chirurgického odd. nsp Bardejov a p. petrovi Jurovi. 
v pondelok 15.9.2014 o 13.00 bola obecná posilňovňa slávnostne otvorená a sprístupnená občanom. posilňovňu otvorila 
starostka obce ing. J. Bľandová s poslancami ocZ, ospravedlnila pozvaných hostí – sponzorov pre   pracovnú zaneprázdnenosť. 
nechýbalo občerstvenie a názorné ukážky na cvičebných zariadeniach.

po otvorení posilňovne nasledovala súťaž „ľenartovski šofer“. Účastných bolo sedem družstiev, ktoré súťažili v jazde zručností, 
overenie si pravidiel cestnej premávky v streľbe zo vzduchovky a v kontrole povinnej vybavenosti vozidla. Každý sa snažil 
bojovať z plných síl. motiváciou boli aj hodnotné ceny. nad súťažou dohliadali poslanci ocZ, ktorí mali na starosti jednotlivé 
disciplíny. predsedom súťaže bol p. J. Bortník st., ktorý po vzájomnom sčítaní bodov z jednotlivých disciplín vyhlásil výsledky.

1. miesto – J.Bľanda – notebook 
2. miesto – t. Bilý – vysokotlakový čistič 
3. miesto – m. lamanec – tablet 
4. miesto – s. Bilý – cena útechy 
5. miesto – p. chomjak
6. miesto – J. Bľandová
7. miesto – D. Bilý

spolujazdci obdŕžali spomienkové darčeky obce.

p. J. Bľanda so spolujazdcom matúšom leškovským svoju obdŕžanú cenu 
venovali obci, aby ju použila na dobročinný účel.
čo dodať na záver? aby sme obecnú posilňovňu nenechali zamknutú, ale 
aby sme ju využívali, aby sme to, čo sme dostali a po čom niektorí z nás 
už dávno túžili, sme si vážili, upevňovali tým svoje zdravie a rozumne 
využívali svoj voľný čas.

vďaka za ďalší hodnotný darček.
Mgr. Mária Fradoferová

V Lenartove robia všetko pre svoje 
zdravie

Víťazi motoristickej súťaže Ján Bľanda a Matúš Leškovský

Obecná posilňovňa
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 Jeseň života

Známa česká umelkyňa ida Kelarová je človekom s 
veľkým „č“ a srdcom otvoreným pre každého. Zvlášť pre 
deti, ktorým rodičia nemôžu zabezpečiť a vytvoriť priestor 
pre rozvoj ich nadania, či talentu, čím by podporili rozvoj 
rómskej kultúry. Koľko takýchto detí je na svete? a práve 
menovaná dobročinná žena s občianskym združením 
miret pripravila aj tohto roku letnú umeleckú školu pre 
talentované rómske deti – romano drom v počte 60 zo 
slovenska, česka a maďarska, pre deti z rómskych osád 
a detských domovov, ktoré mali možnosť rozvíjať svoje 
hudobné a tanečné nadanie v tvorivých workshopoch 
pod vedením profesionálnych hudobníkov českej 
filharmónie. vyvrcholením všetkého bolo spoločné 
vystúpenie všetkých zainteresovaných 6. augusta 2014 
v našej obci. Už odpoludnia sa uskutočnilo množstvo 
aktivít a stretnutí s hudobníkmi, tanečníkmi, diskotéka, 
kde deti a dospelí z rómskej komunity mali možnosť 
priamo vidieť, počuť a zažiť profesionalitu hostí. po 
spoločných aktivitách nasledoval o 21:00 hod. slávnostný 
koncert na ihrisku v rómskej osade. predstavili sa deti, 
ida Kelarová, speváci, tanečníci a hudobníci českej 
filharmónie. mali sme možnosť priamo vidieť a počuť 
Dezidera Duždu, ktorý detský zbor odborne vedie a 
skladá tvorbu, igora čoliča, Josefa feču, Jána Duždu, 
ota Bundu a všetkých ostatných, ktorým záleží na 
tom, aby talent a nadanie vybraných detí sa rozvíjali, 
a tak sa rómska kultúra dvíhala vyššie. nechýbal ani 
rozhlas a televízie česka a slovenska. aj naša ľubica 
siváková bola účastníčkou letnej školy a svojou účasťou 
na záverečných vystúpeniach reprezentuje našu obec, 
nás všetkých nielen doma, ale všade tam, kde sa celý 
tím ešte predstaví. ľubica, držíme ti palce, aby sa tvoj 

spev rozliehal široko-ďaleko. v závere vystúpenia sa 
poďakovala p. ida starostke obce, zamestnancom obce za 
milé prijatie, pomoc pri príprave a realizácii koncertu s 
možnosťou vystúpenia. p. ida vyjadrila presvedčenie, že 
ak ich p. starostka pozve, o rok prídu znova. nechýbali 
ani slová vďaky a uznania zo strany vedenia obce, kde p. 
starostka vyzdvihla veľkoleposť podujatia. nech detský 
zbor čhavorenge rozvíja svoje talenty, nech rozžiari 
očká tým, ktorým to umožní a otvorí srdcia všetkých, 
ktorí ich raz budú počuť na vlastné uši a vidieť na vlastné 
oči.
Ďakujeme za pekný umelecký zážitok a prajeme všetkým 
všetko dobré.

text: Mgr. M. Frandoferová
Foto: Mgr. J. Frandoferová

 čHavorenGe so vZÁcnymi Hosťami v lenartove

starí rodičia prijali kultúrny program plný piesní, básní 
a tancov našich detí ako znak vďaky a úcty, ktorý im 
právom patrí. s  poďakovaním za všetko krásne a dobré, 
za ich  úsmev, pohladenie, radu, povzbudenie,  milé 
slová a za čas, ktorý  s láskou venujú a ešte dlhé roky 
budú venovať svojim vnúčatám.

Z úprimného srdca vám želáme pevné zdravie, veľa 
dobrých priateľov, pomoc a vďačnosť vašich detí!

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť vlastnú životnú cestu. Na tvári sa strieda 
úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. 
Dňa 25. októbra 2014 pripadla milá úloha nielen žiakom 
ZŠ lenartov, ale aj deťom zo ZŠ malcov, pozdraviť 
svojich starkých pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 
ľudovým programom rok na dedine a tiež moderným 
tancom sa symbolicky sklonili v úcte pred rokmi, ktoré 
ste vy,  naši starí rodičia,  naplnili činmi pre blaho rodnej 
obce. 

ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný 
román. vaše bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť 
vždy bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. v mysli sa 
roja spomienky – na všetko. minuli  sa roky.  Uprostred 
starostí i radostí. v životnej aktivite človeka. až jedného 
dňa je tu staroba. ani sa nenazdáme ako, jednoducho 
je tu. 

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, 
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.

Nech sa Vám predĺži životná Vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka a vnuk.

Mgr. Iveta Petriková
riad. školy

Vystúpenie súboru Čhavorenge v Lenartove
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čo dodať nakoniec? Hádam slová vďaky za milé prekvapenie a zviditeľnenie nás lenartovčanov aj v iných kútoch 
slovenska. aby ľudia videli, že aj v takej dedinke ako je naša sa pracuje, dbá sa na poriadok, nezabúda sa na nikoho 
a chráni sa dedičstvo našich predkov.

život prináša radostné i smutné okamihy, naplnené 
množstvom prekvapení. Určite mi dáte za pravdu, čo 
všetko priniesla jedna vzácna návšteva v našej obci. Bolo 
pre nás milým prekvapením, keď sme sa prostredníctvom 
obecného rozhlasu dozvedeli, že nás navštívia dvaja 
ľudia, ktorých poznáme z televíznej obrazovky Katka 
Brychtová, ako ju ľudia zvyknú osloviť p. Katka a martin 
nikodým so svojím štábom.  
čo bolo cieľom návštevy našich hostí? projekt rtvs 

„naJ DeDinKa 2014“, do ktorého sa prihlásilo 2 700 
uchádzačov (dedín slovenska) a z nich bolo vybraných 
6 dedín, z ktorých jednou z nich bol aj náš lenartov. 
nebola to šťastná náhoda, ale fakt a skutočnosť, o čom 
svedčia ocenenia našej obce, jej história a realita. Štáb 
rtvs hosťoval a pracoval u nás v dňoch 11. júla – 13. 
júla 2014, kde počas uvedených dní mal pripravený celý 
rad úloh a prekvapení nielen pre p. starostku, poslancov 
ocZ, ale aj pre nás všetkých.

Dozvuky z „NAJ DEDINkA 2014“

Mgr. Mária Frandoferová

11.júla 2014 prebiehala v našej obci „lenartovská kvapka krvi“. Už od 8.00 hod stálo pred budovou obecného úradu 
niekoľko ochotných darcov krvi. ich nedočkavý postoj bol na chvíľu prerušený príchodom televízie, ktorá točila 
v našej obci naj dedinka 2014. po počiatočných ostychoch darcov  si pracovníci národnej transfúznej jednotky 
rozdelili svoje úlohy a po chvíli už životodarná tekutina stekala do krvných vakov.  

lekár ntJ vyšetril 15 záujemcov o darovanie, z toho piati 
kvôli prekonaným ochoreniam /žltačka, autoimúnne 
ochorenia/ nemôžu už doživotne darovať krv. odchádzali 
smutní, že chceli pomôcť, no nemôžu. oceňujeme ich 
snahu a ochotu pomáhať a veríme, že sa nájdu iní, ktorí 
budú môcť darovať krv,lebo potreba krvi je veľká. 

približne 180 000 transfúznych jednotiek červených 
krviniek sa každoročne spotrebuje iba na slovensku. obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti 
liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia 
krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. celosvetovo je 
za jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna 
jednotiek krvných zložiek.

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý 
zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po 
úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý 
humánny krok.

interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. celý proces darovania krvi trvá, od 
registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 
ml krvi. 

Ďakujeme!

■ Lenartov darovaL 4,5 Litra krvi
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v mene novozvolených poslancov obecného 
zastupiteľstva v lenartove, aj v mene svojom ďakujem 
všetkým – aj pracovníkom obecného úradu v lenartove, 
ako aj členom miestnej volebnej komisie za úspešné 
zvládnutie komunálnych volieb. 

teší nás, že si obyvatelia našej obce našli dňa 15.11.2014 
cestu k volebnej urne. vysoká volebná účasť (76%) si 
udržala v našej obci najvyššiu úroveň. poďakovanie 
preto patrí voličom, ktorým život v obci nie je ľahostajný 
a majú záujem o správu vecí verejných. 

opätovne získaný mandát starostky obce je pre mňa 
tým najvyšším ocenením zo strany občanov. 390 voličov 

ocenilo môj prístup k spravovaniu veci verejných počas 
predchádzajúceho 3,5 ročného pôsobenia. vaša dôvera 
nás – mňa aj novozvolených poslancov, zaväzuje. 
po voľbách nastane čas tvrdej práce, napĺňanie 
predvolebných sľubov, predsavzatí a plánov. chcem 
vyjadriť presvedčenie a zároveň aj želanie, aby sa nám 
podarilo uskutočniť čo najviac dobrých projektov, aby 
sme svojimi aktivitami a komunikáciou s verejnosťou 
prispeli k rozvoju našej obce a k prehĺbeniu vzájomnej 
dôvery.

Ing. Jana Bľandová
starostka obce

VAŠA DôVERA NÁS ZAVäZuJE

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce Lenartov:
1. ing. Jana Bľandová – 390 hlasov
2. martin Jajko – 94 hlasov

Por. číslo Meno kandidáta      Počet hlasov
      1.  Ján Beňa  196
    13.  Jozef cudrák  176
    10.  Ján Bortník  158
      4.  anton Bilý  141
    15.  Ján frandofer  115
      3.  ľudovít Bilý  107
      7.  martin Bilý  107
    24.  Ján Šandala  105
    25.  rastislav Štibrich 103

kandidáti zvolení za poslancov OZ

kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva
1. Ján, Beňa, 66 rokov, strojár, lenartov 19, strana občianskej ľavice    196 
2. Dušan tibor, Billý, 50 rokov, nezamestnaný, lenartov 107, smer–sociálna demokracia    74
3. ľudovít, Billý,  46 rokov, robotník, lenartov 115, právo a spravodlivosť    107
4. miroslav, Bilý, 35 rokov, robotník, lenartov 117, právo a spravodlivosť      63
5. anton, Bilý, 44 rokov, robotník, lenartov 192, strana občianskej ľavice    141
6. Dušan, Bilý, 48 rokov, robotník, lenartov 107, strana občianskej ľavice      89
7. Dušan, Bilý, 55 rokov, nezamestnaný, lenartov 107, nova       99
8. martin, Bilý, 32 rokov, robotník, lenartov 107, právo a spravodlivosť    107
9. rastislav, Bilý, 30 rokov, nezamestnaný, lenartov 107, právo a spravodlivosť     81
10. Ján, Bortník, 64 rokov, živnostník, lenartov 170, smer – sociálna demokracia  158
11. Jozef, Bortník, 52 rokov, sZčo, lenartov 1, slovenská národná strana      78
12. miloš, Bortník, 38 rokov, montážny pracovník, lenartov 9, slovenská národná strana    91
13. Jozef, cudrák, 39 rokov, živnostník, lenartov 126, strana občianskej ľavice   176
14. Júlia, Drutarovská, 36 rokov, adm. pracovníčka, lenartov 128, strana občianskej ľavice   84
15. Ján, frandofer, 29 rokov, strojár, lenartov 140, smer – sociálna demokracia   115
16. patrik, chomjak, 27 rokov, živnostník, lenartov 80, strana občianskej ľavice     97
17. Dana, chomjaková, 42 rokov, kuchárka, lenartov 4, slovenská národná strana    95
18. martin Jajko, 31 rokov, riadiaci pracovník, lenartov 6, slovenská národná strana    38
19. Jozef, leškovský, 58 rokov, technik, lenartov 26, smer – sociálna demokracia  102
20. Ján, macej, 62 rokov, vodič, lenartov 50, nova        48
21. milan, mišalko, 49 rokov, robotník, lenartov 111, strana občianskej ľavice     39
22. igor, nalepa, 51 rokov, šofér, lenartov 153, slovenská národná strana      72
23. tomáš, piter, ing., 25 rokov, sZčo, lenartov 78, slovenská národná strana     94
24. Ján, Šandala, 55 rokov, technik, lenartov 24, strana občianskej ľavice    105
25. rastislav, Štibrich, 30 rokov, operátor lesnej lanovky, lenartov 69, slovenská národná strana 103

V deň ustanovujúceho zasadnutia OZ sa poslaneckého mandátu 
vzdal Martin Bilý. Náhradníkom sa stal Jozef Leškovský.
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Don teodor Gavenda pochádzal z opatovej nad váhom. narodil sa 21. septembra 1957 v trenčíne ako štvrtý zo 
šiestich detí. v roku 1978 sa presťahoval do popradu, kde nastúpil do tatravagónky ako skladový robotník. Zároveň 
sa začal tajne pripravovať na život rehoľníka – saleziána. svoje prvé rehoľné sľuby zložil 31. januára 1983. popri 
zamestnaní pokračoval v tajnom štúdiu teológie a v apoštolskej práci medzi mládežou. táto apoštolská práca mu 
priniesla aj momenty kríža, štátna moc ho sledovala dva roky a v roku 1987 ho v poprade obžalovali z marenia 
dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami, za čo mu súdnym rozsudkom 9. apríla 1987 uložili trest 
odňatia slobody na šesť mesiacov, s podmienečným odkladom výkonu trestu na jeden rok. teodor pokračoval v 
rehoľnej formácii a 30. januára 1989 zložil doživotné rehoľné sľuby. potom, 30. decembra 1990, ho vtedy už sídelný 
rožňavský biskup eduard Kojnok vysvätil v rožňave za kňaza.

v máji v roku 1991 ho rehoľný 
predstavený poslal do Bardejova, 
kde bol poverený 
službou direktora 
miestnej komunity. tu 
sa od začiatku snažil 
bratsky i otcovsky 
sprevádzať spolubratov, 
ktorí mu boli zverení. 
Horlivo pracoval 
medzi mladými v 
saleziánskom dome. 
svoje veľké technické 
schopnosti vložil 
do rekonštrukcie 
saleziánskeho domu v 
Bardejove, do opravy 
kostola sv. anny a do 
budovania ihriska a 
strediska pre rómov. 
otec teodor pôsobil 
aj v lenartove a to v 
rokoch 1992-1994 spolu so svojimi 
spolubratmi otcom petrom a otcom 
Jozefom. v tomto období zvlášť deti 
a mládež ožili v duchu lásky Dona 
Bosca, ktorú im otec teodor spolu 

so svojimi spolubratmi vštepoval. 
organizoval stretnutia deti a 

mladých na fare, na 
ktoré sa naši mladí 
tešili. počas rokov 
jeho pôsobenia 
v našej farnosti 
každoročne 9-ročné 
deti pristúpili k 1 
sv. prijímaniu a v 
roku 1994 okolo 
85 mladých prijalo 
sviatosť birmovania. 
v lete 1996 ho 
provinciál preložil 
do michaloviec, kde 
bol znova poverený 
službou direktora 
miestnej komunity. 
aj tu pokračoval vo 
svojom horlivom 
prežívaní rehoľného 

zasvätenia, čo sa prejavovalo v 
nezištnej a obetavej službe ľuďom a 
mládeži v miestnom saleziánskom 
stredisku. ani v michalovciach 
nezostal nevšímavý k potrebám 

chudobných. Horlivo sa venoval aj 
ľuďom a mládeži v meste. 
v roku 2002 sa vrátil znova do 
Bardejova, kde mu opäť bola 
zverená služba direktora komunity, 
ktorú vykonával až do roku 2008. po 
skončení služby direktora pôsobil 
aj naďalej v bardejovskej komunite 
ako ekonóm. 
od leta 2011 bol poverený úlohou 
direktora saleziánskej komunity 
v Dubnici nad váhom. vrátil sa 
tak medzi svojich krajanov, aby 
aj tu štedro rozdával zo svojho 
širokého saleziánskeho srdca. s 
láskou a pochopením sprevádzal 
aj svojich rehoľných bratov a 
venoval sa aj miestnym ľuďom v 
Dubnici nad váhom, až dokedy 
mu to neprekazila ťažká choroba. 
svojou jednoduchosťou, dobrotou, 
obetavosťou a nekonfliktnou 
povahou sa trvale zapísal do života 
mnohým bratov i ľudí v poprade, 
Bardejove, michalovciach a v 
Dubnici nad váhom.
vo svojej stručnej a úprimnej 

žiadosti o kňazskú vysviacku 
v novembri 1990 teodor 
napísal: „verím, že s pomocou 
panny márie pomocnice a sv. 
Jána Bosca vo svojom povolaní 
verne vytrvám.“ Dobrotivý 
Boh mu požehnal necelých 
24 rokov kňazstva a 31 rokov 
rehoľného života medzi 
spolubratmi saleziánmi a 
mladými, najmä chudobným 
z rómskeho prostredia.
teodor Gavenda zavŕšil 
svoj život v chorobe, ktorú 
trpezlivo znášal a mnoho 
ďakoval každému, kto mu 
pomáhal rôznou formou 
služby. pán si ho povolal do 
večnosti v utorok 9. decembra 
2014 vo veku 57 rokov.

■ Do večnosti oDišieL teoDor GavenDa

1 sv. prijímanie, rok 1994 Mgr. Jana Frandoferová

teodor Gavenda
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Je možné zvoliť mnoho prístupových ciest k pochopeniu 
a prežitiu vianoc. skúsme sa trochu odpútať od 
vianočného folklóru a zamerajme sa na to, čo posolstvo 
narodenia mesiáša nám prináša a čo pre nás znamená. 
vianoce nás totiž privádzajú k počiatku niečoho, čo je 
pre nás kresťanov samozrejmé: k počiatku dôverného 
vzťahu človeka k Bohu. nikto iste nepopiera, že tak v 
starozákonnom ľude, tak v rôznych iných civilizáciách 
a náboženstvách boli ľudia majúci vzťah k Bohu. 
ale miera dôvernosti, ktorú prináša kresťanstvo je 
jedinečná. tajomstvo vtelenia nehovorí len o skvelosti 
a láskavosti Boha, ale tiež aj o cene človeka. človek pri 
všetkej svojej hriešnosti má takú cenu, že to presahuje 
všetko myslenie: hriešny človek stojí Bohu za to, aby sa 
on nad všetko povýšený Boh spojil s jeho ľudstvom a tak 
mu otvoril neuveriteľnú perspektívu Božieho synovstva. 
a tak ten kto príjme evanjeliovo posolstvo o spasiteľovi, 
ktorý sa pre nás narodil, nemôže pochybovať o tom, 
či je pre Boha dôležitý. sme každý osobne dôležití tak, 
až sa z toho zatajuje dych. naša dôležitosť nie je však 
založená na nepostrádateľnosti nášho rozumu, na našej 
neobyčajnej zdatnosti a schopnostiach. Je založená na 
nepochopiteľnom ale jasne dokázanom záujme Boha o 
človeka. 
všetkým občanom a veriacim obce lenartov prajem 
radostné, milostiplné vianočné sviatky a požehnaný 
nový rok 2015.
           Mgr. Marcel Štalmach

duchovný otec

na Zamyslenie
pochmúrne ráno neveštilo nič dobré. Gazdovia 
obriadili dobytok a gazdiné dokončievali ranné 
domáce práce. Hore dedinou rezkým krokom 
vykračuje dedinská ,,babica“, tak ju mnohí nazývajú. 
Je jednou z tých, čo pomáha mamičkám privádzať 
na svet ich ratolesti. aj teraz má naponáhlo. Zamieri 
do dvora a o niekoľko sekúnd už dáva pokyny. 
Domáci netrpezlivo čakajú ako to všetko dopadne 
a v tichosti sa so zopätými rukami modlia. všetko 
trvá pár minút. ticho na okolí preruší zvučný plač 
novorodeniatka. starký s úsmevom na tvári pokýva 
hlavou a vydýchne si slovami: ,,vďaka ti Bože, to 
bude chlap ako hora!“ potomok rodu je na svete 
a starký sa pri povzdychu veru nemýlil. všetci v 
dome ho požehnali, pripili mu na zdravie a každý 
sa pobral po svojej robote. aj keď ich v dome bolo 
nemálo, chlapec priniesol do domu veľa radosti 
a rástol ako z vody. Bol dobrým pomocníkom 
starého otca a stále čakal na jeho rady, ktoré si kdesi 
ukladal do svojho vnútra a neskôr využíval vo 
svojom živote. prešli roky a ako sa zvykne hovoriť 
,,postavil sa na vlastné nohy“, rodičia mu dali svoje 
rodičovské požehnanie a starký mu zaprial, aby 
bol vždy dobrým človekom. so svojou manželkou 
vychovali štyri zdravé deti a nikdy nezabúdal na 
slová svojho starkého, ktoré sám tlmočil svojim 
deťom, aby boli vždy dobrými ľuďmi. Bol skromný, 
zodpovedný, starostlivý, mal rád ľudí, ktorým v 
prípade núdze pomáhal. Ďakoval Bohu za každý 
nový deň so všetkými radosťami i starosťami. sily 
mu rokmi začali ubúdať, okruh ľudí zosmutnel. 
pán svoje rozhodnutie s ním pomaly napĺňal. 
plamienok sviečky mu pomaly za ticha dohorel. 
pokoj sa nasťahoval do jeho tváre. Dedinčania, 
ale aj blízki a ďalekí prichádzali k jeho rakve. 
pokývom a pokrútením hlavy dávali najavo, že 
sa v spomienkach vracajú späť. Hrob sa zatvoril, 
spomienky zostali u niekoho na dlho, u niekoho 
sa pomaly vytrácali. Hrob je po rokoch zaplnený 
kvetmi, plamienky sviečok neustále blikajú, 
modlitby na perách neutíchajú a často počuť slová 
,,bol to dobrý človek“. 
Zamyslime sa: ,,stálo ho to veľa, aby bol dobrým 
človekom?“

Mgr. Mária Frandoferová

PRíhOVOR DuchOVNéhO OtcA
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Lenartovčan 15 | Terénna sociálna práca

Dňa 25. novembra 2014 k nám už po druhýkrát dorazil 
kamión šatstva, obuvi a hračiek ako bezplatná pomoc 
od p. idy Kelarovej, českej speváčky, muzikantky 
a zbormajsterky. terénne sociálne pracovníčky v 
spolupráci s členmi občianskej hliadky tento tovar 
vyložili a následne v priebehu jedného týždňa za pomoci 
asistenta zdravých komunít tovar triedili a pripravovali 
k odovzdaniu do rodín. takáto forma pomoci je pre 
našu rómsku komunitu veľmi potrebná a bola prijatá s 
radosťou.

Dňa 02. decembra 2014 sme túto pomoc rozdelili do 
rómskych rodín a keďže nám ešte niečo ostalo, poskytli 
sme túto pomoc aj obci nižný tvarožec, ktorí si šatstvo 
boli prevziať osobne dňa 04. decembra 2014.
týmto by sme sa opätovne chceli v mene našom a 
taktiež aj v mene našej rómskej komunity poďakovať 
p. ide Kelarovej za jej nezištnú pomoc a podporu. 
poďakovanie taktiež patrí všetkým tým, ktorí sa na tejto 
pomoci podieľali.

Sociálna pomoc Idy kelarovej po druhýkrát v našej obci

už druhý rok v našej obci máme asistenta osvety zdravia, ktorým je Marek Bilý. Je zamestnancom Platformy na 
podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) Bratislava. 
Jeho úlohou je:
- zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej osvety v 
prostredí segregovaných a separovaných rómskych lokalít
- zlepšovať komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a 
separovaných rómskych lokalít s poskytovateľmi zdravotnej 
starostlivosti
- šíriť zdravotnú osvetu a informovanosť o prevencii chorôb
- podporovať a zlepšovať prístup komunity k zdravotnej 
starostlivosti a zdravotným službám

- zvyšovať zodpovednosť členov komunity za vlastné zdravie
- zabezpečovať potrebný zber údajov v komunite (prieskumy 
zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia)
- spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi 
sociálnymi pracovníkmi a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa
- zúčastňovať sa na pravidelných školeniach zameraných na 
rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou 
práce
- viesť evidenciu o svojej činnosti a evidenciu o klientoch

Mgr. Michaela Mokrišová, tSP Lenartov

rozdeľovanie šatstva sociálne slabším rodinám

 asistent osvety ZDravia
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Dňa 09. decembra 2014 sa zamestnanci terénnej sociálnej 
práce okresu Bardejov zúčastnili medziregionálnej 
pracovnej porady v žakovciach, schválenej 
implemantačnou agentúrou pre operačný program 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ia Zasi), Bratislava. 
v rámci tejto porady sme navštívili inštitút Krista 
veľkňaza, ktorého predstaveným a zároveň štatutárom 
je ing. mgr. marián Kuffa, Dr.h.c.. 

inštitút Krista veľkňaza je charitatívny projekt, ktorý má 
okrem iného v náplni svojej činnosti pomoc chorým, 
postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených 
rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným 
matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. v máji 
1991 dostali od spišského sídelného biskupa františka 
tondru  na ich charitatívnu činnosť areál starej fary v 
žakovciach v okrese Kežmarok, aj s priľahlými budovami, 
ktoré postupne opravovali a zveľaďovali do dnešnej 
podoby. v súčasnosti má tento inštitút cca 250 klientov 
z celého slovenska, ktorí sú rozmiestnení v jednotlivých 
domoch v žakovciach a ľubici – Dom Božského srdca 
Ježišovho (Útulok a resocializačné stredisko), Dom 
nepoškvrneného srdca panny márie (Domov pre telesne 
postihnutých), Dom lazár (Zariadenie pre seniorov), 
Dom márie magdalény v žakovciach (mamičky s 
deťmi), Dom Božieho milosrdenstva v ľubici (ženy 
najmä po opustení detských domovov) a dve zariadenia 
v českej republike – Domov pre seniorov panny márie 
Kráľovny a Domov s. m. stanislavy ernstové. 

v žakovciach si pečú vlastný chlieb pre všetkých svojich 
klientov, v prípade objednávok aj pre iných odberateľov. 
majú vlastnú sýpku, obilie a mlyn. chovajú domácu 
hydinu, ošípané, kone, kozy, hovädzí dobytok. sú 
sebestační v produkcii zemiakov, mlieka, vajec, čiastočne 
pri produkcii zeleniny. v obci ľubica časti pod lesom 
vyrábajú ich zverenci drevené hračky, ktorých ponuku 
si môžete pozrieť na www.ikv.sk. 

tsp a atsp táto pomoc veľmi nadchla, robia pre 
spoločnosť zaslúžilú prácu, ktorá je mnohokrát 
nedocenená. táto práca chce veľkú obetu zo strany ľudí, 
ktorí s nimi pracujú, ktorí zasvätili svoj život tomuto 
poslaniu.

tERéNNA SOcIÁLNA PRÁcA V OBcI

naša obec, zastúpená starostkou obce ing. Janou Bľandovou bola nominovaná na ocenenie roma spirit 2014, v 
kategórii obce a mestá za dosiahnuté výsledky v prospech rómskej komunity. v tejto kategórii bola nominovaná aj 
obec nitra nad ipľom a obec čičava. 

obec lenartov od roku 2011 vypracovala a podala množstvo projektov na 
rôzne inštitúcie, nadácie a organizácie. Za všetky možno spomenúť napríklad 
„lenartov vytvára nové  pracovné miesta pre marginalizovanú rómsku 
komunitu“, „rómske občianske hliadky pre obec lenartov“, „Uchovanie a 
prezentácia tradičnej rómskej a ľudovej hudby v našej obci“, „Dajme rómom 
loptu“. 

niektoré projekty boli úspešné a realizujú sa, iné sú v štádiu riešenia. obec sa v 
posledných rokoch čoraz viac zviditeľňuje a prezentuje na verejnosti vo veľmi 
dobrom svetle. Zapojila sa do súťaže „naj dedinka slovenska“, v ktorej dostali 
priestor aj obyvatelia rómskej komunity, aby ukázali svoje umenie (pletenie 
košov, háčkovanie, varenie). takisto sa podieľala na organizovaní koncertu 
českej filharmónie, idy Kelarovej a rómskych detí. Koncert sa uskutočnil v auguste 2014 v lenartove na rómskej 
osade a stretol sa s mimoriadne pozitívnym ohlasom u občanov obce a masmédiách. 

odovzdávanie ocenení roma spirit 2014 prebiehalo v Divadle nová scéna v Bratislave dňa 30. novembra 2014 a 
odvysielané bolo dňa 07. decembra 2014 o 20.10 hod. na stv 2. v tejto kategórii zvíťazila obec čičava. 

Mgr. Michaela Mokrišová, tSP Lenartov

Mgr. Michaela Mokrišová, tSP Lenartov

 nominÁcia na ocenenie roma spirit 2014
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Dňa 10.8.2014 sme usporiadali tretí  ročník behu do kopca na Kráľovu studňu. to, že tento pretek si postupne získava 
na popularite svedčí aj fakt, že tohto ročníka sa zúčastnilo 79 pretekárov. na naše prekvapenie to boli bežci z Ukrajiny, 
poľska a dokonca aj z maďarska. Už po druhýkrát sa na štart postavila aj bývala československá reprezentantka a 
účastníčka dvoch olympijských hier  ľudmila melicherová, ktorá si veľmi aj tohto roku pochvaľovala atmosféru 
preteku. Štart pretekov bol  na motoreste Javorina, kde bolo aj záverečné občerstvenie a vyhodnotenie pretekov. to, 
že sa na preteku zišla silná konkurencia svedčí aj fakt, že ukrajinskí bežci to poriadne rozbehli a od začiatku bolo 
jasné, že tu prišli vyhrať. od štartu  bola na čele preteku ukrajinská dvojica andrej ivanov a anatolij malyyi z psc 
malyy team transcarpati.  v rozhodujúcom stúpaní si andrej ivanov  vytvoril náskok, ktorý si udržal až do cieľa, 
kde došiel s výborným časom 35:21min. v ženskej kategórii jednoznačne dominovala  taktiež ukrajinská bežkyňa 
natalia malyia časom 43:30 min. aj tohto roku sme mali zvlášť kategóriu o najlepšieho lenartovčana, ktorým sa 
stal tohto roku  miroslav lamanec ml. pred Dubňanským a rasťom tomčíkom. Kým v hlavných kategóriách bežci 
pretekali do kopca  pripravili sme aj pre deti beh v obci, kde najmenší pretekári taktiež bojovali o hodnotné ceny.
okrem týchto hlavných podujatí sme uskutočnili turistické akcie ako Hviezdicový výstup na minčol a turistický 
prechod Dukla - svidník. vzhľadom k tomu, že ku Kráľovej studni chodí čoraz viac turistov,  hlavne z poľska 
zabezpečovali sme, aby bolo v okolí  vždy čisto a vykosené.   naše občianske združenie od svojho vzniku v roku 

2010 vybudovalo v oblasti Kráľovej studne 
turistickú výhľadňu a turistickú útulňu, 
vyznačili sme zelenú turistickú trasu z 
lenartova na Kráľovu studňu. Začali sme 
organizovať turistické, športové, ale aj 
kultúrne podujatia, ktoré majú veľmi dobrý 
ohlas v celom okolí. všetky tieto aktivity 
robíme vo   svojom voľnom čase spolu s našimi 
deťmi dobrovoľne. a boli sme veľmi milo 
prekvapení keď nás prešovské dobrovoľnícke 
centrum vybralo v rámci projektu Krajské 
srdce na dlani ako top organizáciu. a tak 
sme sa dňa 3.12.2014  zúčastnili slávnostného 
odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo v 
prešove. toto ocenenie pre nás znamená 
hlavne to, že práca ktorú vykonávame má 
zmysel a myslím si, že robíme dobre meno 
nielen nášmu združeniu, ale aj našej obci  v 
našom okolí. aj touto cestou by som ešte raz 
chcel poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomáhajú nášmu združeniu a 

verím, že aj naďalej budeme robiť aktivity na úspešnú propagáciu historického územia Kráľova studňa.

keďže už o niekoľko dní je silvester, kedy organizujeme už piaty silvestrovský výstup na Minčol, na ktorý Vás 
srdečne pozývame. Záverom chcem Všetkým obyvateľom našej obce zaželať príjemne prežitie Vianočných 
sviatkov a v Novom roku prajem všetkým veľa šťastia, zdravia, lásky a porozumenia .
                        

Marián Dudra 
                                                                                             predseda OZ kráľova Studňa

naše združenie dňa 7.6.2014  usporiadalo prvý slovensko-poľský prechod okolo Kráľovej studne, ktorého súčasťou 
bol  aj lenartovský  rebriňák 2014. po krátkej prezentácii na motoreste Javorina v lenartove mohli turisti absolvovať 
trasu, ktorá viedla cez obručné, poľské obce Dubné a Wojková, kde mali  možnosť vidieť aj krásne drevené kostolíky.  
v závere túry prišli na Kráľovu studňu, kde  od 13:00 hod. začalo kultúrne podujatie lenartovský rebriňák 2014. v 
úvode programu bola slávnostne otvorená turistická útulňa, jediná v bardejovskom okrese, ktorú otvoril pán Bľanda 
-  majiteľ Unikovu.  on nám venoval základ tejto teraz už turistickej útulne.  Ďalej  nasledoval kultúrny program, 
v ktorom vystúpili folkloristi z rešova a novej ľubovne, heligonkári z matičného klubu Bardejov.  súťaže pre deti 
vymýšľal Boborland a spestril úsmevy detí aj maľovaním na tvár .  Zároveň mohli pozorovať  zdobenie vajíčka pani  
marikou Bľandovou  a sami si aj vyskúšať  zdobiť vajíčko voskom. svoje umenie predvádzal aj rezbár Dalo, ktorý 
vyrezával na pohľad skutočné dubáky, aj napriek svojmu zdravotnému hendikepu. vojenská skupina z Bardejova 
umožnila deťom, ale aj dospelým  zastrieľať si z historických zbraní a pán Hockicko zo sabinova vyrezal motorovou 
pílou rybu. svoju prácu so psami predviedli kynológovia z Bardejova. súčasťou podujatia bola aj charitatívna tombola, 
ktorú sme  venovali  rezbárovi  Daliborovi novotnému  - Dalovi  z liptovského Hrádku na jeho terénny invalidný 
vozík.  sme radi, že tento náš nápad podporili ľudia, ktorí sa tu zišli a vyzbierali sme 425 eur, ktoré si pán novotný 
prevzal osobne.  tento rezbár majiteľ galérie naivného umenia v liptovskom Hrádku, bol milo prekvapený - priam 
až dojatý zo sumy, ktorá sa nám podarila vyzbierať. to, že záujem o toto podujatie stúpa, svedčí aj fakt, že celkovo sa 
podujatia zúčastnilo viac ako 300 účastníkov.

AktIVIty  OZ kRÁľOVA StuDňA V DRuhOM POLROku 2014

Folklóristky z Novej ľubovne
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ministerstvo obrany sr darovalo prebytočný hnuteľný majetok štátu obci lenartov.
predmetom darovanie je: osobné motorové vozidlo zn. vW passat st 2,0 cl, ktorého obstarávacia cena bola 
22 990 €. 
v roku 2013 bol predmet darovania prehlásený za prebytočný majetok. v zmysle darovacej zmluvy č. 2014/865 
- Hm mlže obec lenartov využívať dar na plnenie úloh oreneseného výkonu štátnej správy alebo samosprávy v 
súlade s vyhláškou mv sr č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania 
jednotiek co pri núdzovom zásobovaní obyvateľov obce jednotkami co a na zabezpečenie úloh jednotky co obce.  
na všetkých týchto aktivitách sa podieľa aj DHZ lenartov, a preto tento dar budú využívaťv členovia DHZ na 
zabezpečenie výkonu protipožiarných opatrení.

Dar oBci lenartov
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DHZ lenartov upozorňuje
V tomto období začína zimné vykurovacie obdobie, ktoré je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiarov. Nebezpečenstvo vzniká od vykurovacích telies, od nesprávnej obsluhy týchto telies a od stavu 
komína.

k nedostatkom, ktoré sa prejavujú pri preventívnych protipožiarnych kontrolách sú:
a. nedostatočný technický stav vykurovacích telies, komínov a dymovodov,
b. nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
c. nevhodné skladovanie tuhých a kvapalných palív,
d. nesprávna manipulácia s otvorenými ohniskami,
e. ponechanie detí a osôb zbavených svojprávnosti bez dozoru,
f. nevhodné odkladanie žeravého popola na miestach, ktoré na to nie sú určené a do popolníc, ktoré už obsahujú 
komunálny odpad.

OSVEDČENé RADy, ktORé  PRAVIDELNE uVÁDZAME PRI uPOZORNENIAch NA VykuROVAcIE OBDOBIE:
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez 
dozoru,
- nepoužívajte k rozkurovaniu živočíšne, rastlinné a minerálne oleje a tuky a tak isto aj horľavé kvapaliny, ako benzín, 
nafta, alkoholy a rôzne riedidlá a čistidlá,
- nespaľujte plastické hmoty, kartóny, gumy a starú obuv - zanášate si komínové teleso. Už pri nánose sadzí v hrúbke 
3cm sa táto vrstva stáva horľavou a riziko vznietenia a vzniku požiaru sa zvyšuje.
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi 
určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
- v zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo najmä nevhodné drevené udiarne. venujte údeniu potrebnú 
pozornosť, aby vašu prácu nezničil požiar.
- tepelné spotrebiče pravidelne čistite aj z ohľadom na nižšiu spotrebu paliva, čím ochraňujete životné prostredie,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a 
vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob 
na propán-bután, tuhé palivá a iné horľavé materiály.

POZVÁNkA

DhZ LENARtOV 
pozýva svojich členov, ako aj širokú verejnosť na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 

dňa 27.12.2014 (sobota) o 17:00 hod. 
v malej sále obecného úradu.

Jedným z bodov programu schôdze bude aj nábor nových záujemcov o vstup do hasičského zboru, preto je vhodné, 
aby sa aj záujemcovia zúčastnili tejto schôdze.
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Lenartovčan 20 | Základná škola

prioritnou funkciou ZŠ lenartov je kvalitné vzdelávanie a 
výchova morálne kvalitných ľudí. v súčasnosti sa veľmi často 
používa slovo imidž,  ktoré je ako keby vizitkou prezentujúcou 
jedinečnosť školy. v našej ZŠ sa neustále snažíme o vytváranie 
dobrého mena školy, o publicitu, ktorá zdôrazňuje dobrý 
imidž a dementuje nepriaznivé správy a klebety.
imidž školy je komplexný pohľad na kvalitu vzdelávania, na 
výchovnú činnosť, na aktivity žiakov, technické vybavenie 
školy, stav budovy školy... tá naša  jedinečnosť je špecifická v 
tom, že ju navštevuje 87 žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorí sa vyučujú v nultom ročníku, v bežných a 
špeciálnych triedach v dvojzmennej prevádzke. K súčasným 
trendom v oblasti školstva patria aj detaily, ktoré kedysi neboli 
až také dôležité. Jedným z nich je napr. logo školy. to naše 
je charakteristické tým, že aj keď naši žiaci patria do európy, 
sú to vo svojej prirodzenosti deti prírody a slnka, deti, ktoré 
majú radi predovšetkým voľnosť a slobodu. vzdelanie nie je 
pre nich hodnotou, o ktorú sa treba usilovať. významovo s 
tým súvisí aj názov nášho školského časopisu slnečnica. Už 
sme vysvetľovali, prečo sme zvolili práve takýto? Zamyslime 
sa! čo je pre našich žiakov dôležitejšie? svet písmen a čísel 
zafixovaný na tmavej tabuli, alebo slnko, za ktorým sa na jeho 
celodennej púti neustále otáča kvet slnečnice?
Z hľadiska pozitívneho budovania dobrého mena školy 
využívame možnosti a aktivity, ktoré vedú k jeho posilneniu 
v kladnom zmysle. aj keď je prvoradou úlohou školy 
sprostredkovávať žiakom základné vedomosti, zručnosti 
a návyky, realizujeme tiež mnoho mimoškolských aktivít, 
prezentovaných priebežne v školskom časopise,  v regionálnej 
tlači a na webovej stránke obce. v tomto školskom roku 
to bola realizácia európskeho dňa jazykov, Deň úsmevu, 
návšteva výstavy, Športový deň, Kultúrny program pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším a medzinárodný deň 
knižníc. čaká nás mikulášsky a vianočný program, výtvarná 
súťaž vianoce – najkrajšie sviatky v roku vyhlásená miestnou 
akčnou skupinou Horná topľa a realizácia epidemiologickej 
štúdie stav orálneho zdravia detí na slovensku. sme zapojení 
v celoštátnom programe  pre ochranu životného prostredia 
Zbieram baterky. Budeme radi, ak nás v selektívnom zbere 
podporíte aj vy, vážení občania, a prispejete.  v  našej 
základnej škole sa v októbri uskutočnilo aj zasadnutie 
metodického združenia 6 obvodových základných škôl, kde 
bolo pedagogickým zamestnancom zabezpečené interné 
vzdelávanie týkajúce sa rozvoja finančnej gramotnosti 
žiakov 1. stupňa v zmysle úloh vyplývajúcich z pedagogicko-
organizačných pokynov na školský rok 2014/2015. naši 
pozvaní hostia, okresný vedúci ovB Jozef Hrabčák a lektorka 
projektu mgr. Gabriela petričová, prezentovali realizáciu 
interaktívnej hry moja família pre žiakov 4. ročníka.
pri našich žiakoch učiteľ nezažíva často hviezdne okamihy, 
nebudú z nich možno vedci alebo výskumníci. ale my iných 
žiakov nemáme, sú to naše deti a preto sa snažíme dostať z 
nich maximum. poteší nás aj ten najmenší pokrok a úspech. 
osvojovanie základov čítania, písania a matematiky prebieha 
veľmi pomalým a zdĺhavým tempom. sú to deti pochádzajúce 
z málopodnetného prostredia, u ktorých absentuje domáca 
príprava, a u ktorých ani základné školské spôsobilosti nie 
sú samozrejmosťou, ale sú výsledkom neskutočnej námahy 

učiteľa, ktorý často krát nahrádza žiakovi rodiča, dôverníka 
a odborníka. nemôžeme ich porovnávať s nadanými a 
talentovanými deťmi, ale môžeme ich porovnávať medzi 
sebou navzájom, alebo so žiakmi špeciálnych škôl. netreba 
však porovnávať, ale obdivovať. predovšetkým prácu učiteľa, 
pri ktorej je často krát podlomené aj  jeho zdravie. 
Keď sa mi nedarí naučiť dieťa prečítať alebo napísať určité 
písmeno, slabiku, vypočítať jednoduchý príklad, som bezradná 
a hľadám chybu v sebe. možno som využila nesprávne 
vyučovacie metódy, keď tomu žiak nerozumie? Už sa mi  
zdá, že dieťa aspoň čiastočne pochopilo, čo sa od neho žiada, 
ale príde ďalšia vyučovacia hodina, ďalší deň, a ono na mňa 
pozerá, ako keby to učivo v živote nevidelo, nepočulo o ňom, 
ako keby sme to nikdy nespomínali, nepísali, nepočítali... 
a potom si uvedomím, že nikdy nebudeme postupovať 
požadovaným tempom v predpísanej kvalite. Uvedomím 
si, že mám pred sebou dieťa s mentálnym postihnutím a ja 
musím zvoliť prístup zodpovedajúci jeho  individuálnym 
osobitostiam, špecifické vyučovacie metódy primerané k jeho 
danostiam a schopnostiam. máme  problémy, nechceme pred 
nimi zatvárať oči, ale rozprávať o nich a spoločne ich riešiť. 
tak ako vždy, vyzývam rodičov, aby nám v tom pomohli a 
boli svojím deťom príkladom a vzorom. niekedy si možno 
ani nevieme predstaviť, čo sa deje v detskej dušičke v čase 
poberania sociálnych dávok, ako sa dieťa cíti, čo prežíva a 
my od neho požadujeme, aby sa sústredilo na prácu v škole a  
podalo adekvátny výkon. nemožné! 
veľmi dôležitým prvkom tvorby dobrého mena školy je aj 
spolupráca s obcou lenartov, lebo je samozrejmosťou a patrí 
k škole ako dýchanie k životu. identita každej školy je čitateľná 
aj kvalitou edukačného procesu, na skvalitňovaní ktorého 
má zásluhu predovšetkým pani starostka ing. Jana Bľandová 
a poslanci doterajšieho obecného zastupiteľstva. im patrí 
poďakovanie za príkladnú spoluprácu a ochotu zlepšovať 
podmienky vyučovania. Do praxe vďaka nim postupne 
zavádzame program na tvorbu interaktívnych úloh alf. Škola 
sa tiež môže popýšiť novou interaktívnou tabuľou získanou 
z projektu moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 
všeobecno-vzdelávacie predmety. Je to opäť krôčik k tomu, aby 
sme písali bez kriedy a tak zabezpečili bezprašné prostredie v 
triedach.
aj keď to máme niekedy ťažké, určite sa máme  aj čím 
pochváliť!
                                                           

IMIDž  ŠkOLy
 „Pozornosť na seba môžeme pritiahnuť tým, že sme dobrí, ale aj tým, že sme iní.“ 

Mgr. Iveta Petriková
riad. školy
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Lenartovčan 21|Materská škola

Začal sa nový školský rok a MŠ je opäť plná detí. Nové školské prostredie a nová organizácia dňa, kladie na dieťa 
požiadavky, s ktorými sa musí vedieť vyrovnať a prispôsobiť sa im. Našou dennou prácou je rozvíjať u dieťaťa 
osobné kvality v poznaní sveta ľudí, kultúry, prírody i samého seba, pomôcť mu formovať vlastnú individualitu a 
životné kompetencie. Materská škola je pre dieťa dôležitá a nezastupiteľná najmä z hľadiska sociálneho učenia. 

od septembra v materskej škole lenartov pripravili učiteľky pre deti príjemné prostredie a v úzkej spolupráci s 
rodičmi umožnili najmenším deťom rýchlo sa zadaptovať a  začleniť sa do nového kolektívu. život detí obohacujeme 
o zaujímavé aktivity, ktoré sa nám osvedčili a tvoria neoddeliteľnú súčasť  edukácie v našej materskej škole.
Jesenné zmeny prírody a „babie leto“ umožnili škôlkarom aktívne sa zapájať do zberu jesenných plodov a zúčastňovať 
sa turistických vychádzok. Deti si rozvíjali tvorivosť a fantáziu tvorbou prác z prírodných materiálov. 
naša materská škola sa zapojila do projektu: „európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny“. Deti dostávajú 
ovocie  alebo 100% ovocné šťavy. v spolupráci so ŠJ a rodičmi  sme realizovali vitamínové hostinky  a propagáciu 
zdravej výživy u detí.  

v novembri k nám zavítal umelecký fotograf, ktorý 
deťom zhotovil umelecké fotografie a pripravil im z ich 
portrétov krásny kalendár na nový rok 2015. 
nezabudnuteľným zážitkom pre deti bola návšteva 
mikuláša s anjelom a osobné prevzatie  balíčkov, z ktorých 
mali veľkú radosť.     

Počas letných prázdnin boli v interiéri MŠ vykonané 
úpravy a to:
- maľba stien /chodba, detská šatňa, umyváreň, spálňa/
- maľba zárubní
- výmena podlahovej krytiny v detskej šatni
- výmena detského sociálneho zariadenia
- dokončenie zateplenia budovy MŠ

na školskom dvore pribudli dve nové pružinové hojdačky 
z projektu „Detské ihrisko – miesto radosti a šantenia“.
všetci zamestnanci mŠ sa svojou snahou starajú o to,  aby 
naša materská škola bola pre deti ako druhý domov, kde sa 
cítia dobre, sú spokojné, šťastné a milované, aby im nič nechýbalo.

Blíži sa koniec roka, preto sa patrí poďakovať všetkým, čo sa podieľali  akýmkoľvek spôsobom na zveľaďovaní našej 
materskej školy.

a čo dodať na záver? chceme, aby každý deň, ktorý strávia deti v našej  materskej škole bol pre nich niečím novým 
a výnimočným, aby  úspešne odštartovali  cestu za poznaním a celoživotným vzdelávaním.

Alena kolbasová 
riaditeľka MŠ

matersKÁ ŠKola
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Lenartovčan 22 |  Pohrebisko

počas rokov 2013 a 2014 bola pracovníkmi obecného úradu v lenartove priebežne vykonávaná aktualizácia 
hrobových miest na pohrebisku obce lenartov. pohrebisko je možné si prezrieť na stránke obce lenartov alebo na 
internetovej adrese www.pohrebiska.sk. K hrobom boli nahrané nové fotografie hrobových miest, upravené údaje a 
nové hroby zakreslené do mapy pohrebiska. vznikol nový pohrebný sektor e. celkový počet hrobov k 25.11.2014 je 
596, počet pochovaných je 792 z toho neznámi 122.

POhREBISkO OBcE LENARtOV

stanislav Beňa

mapa lenartovského pohrebiska

OZNAM

oznamujeme verejnosti, že cintorín bude počas vianočných sviatkov (až do 8. januára 2015) osvetlený 
každý deň do 21:00 hod.
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Lenartovčan 23|Zdravie

Hlavnou úlohou integrovaného záchranného systému (ďalej iZs) je poskytovanie pomoci osobám v tiesni, preto v 
prípade ak dôjde k mimoriadnej udalosti, pri ktorej sa zranili osoby, je v prvom rade potrebné privolať pomoc. na 
to slúži číslo tiesňového volania 112, kde operátor na základe informácií poskytnutých volajúcim vyhodnotí situáciu 
a následne na miesto udalosti vyšle potrebné záchranné zložky iZs (zdravotníkov, hasičov, prípadne policajnú 
hliadku).

Zásady správneho poskytovania informácií pri volaní na číslo tiesňového volania 112:

Čo sa stalo (druh udalosti, aké sily a prostriedky je potrebné vyslať)
kde sa stalo (obec, objekt, lokalita, okres, kraj)
komu sa stalo (postihnutí, poškodenie majetku, ohrozenie životného prostredia)
kedy sa stalo (dátum a čas)
Poskytnutie ďalších doplnkových informácií (identifikácia kto volá, uvedenie telefónneho čísla pre spätné volanie)
Zranenie osoby

prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. ide o súbor opatrení, ktoré sa poskytujú 
postihnutému ešte pred odborným zdravotníckym ošetrením. neposkytnutie prvej pomoci môže znamenať zbytočnú 
smrť! prvá pomoc na mieste nehody a ochorenia je základom pre liečbu v nemocnici.
poskytnutie prvej pomoci vedie k: záchrane života, zabráneniu vzniku komplikácií, a k urýchleniu zotavenia.

Laicky poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna pomoc!

ZÁSADy POSkytOVANIA PRVEJ POMOcI

Pri kašli:
- zvlhčujte vzduch
- obmedzte fajčenie a prašnosť
- pite dostatok tekutín – čaje zo skorocelu, z tymianu, lipy, zo sladkého drievka, z materinej dúšky, cibule
- suchý, dráždivý, vyčerpávajúci kašeľ môžete hlavne v noci tlmiť antitusikami
- ak kašlete vlhko, neužívajte lieky zastavujúce kašeľ, naopak, podporte skvapalnenie hlienov mukolytikami

Keď európska medicínska agentúra v londýne 
nedávno zverejnila zoznam liečivých rastlín, ktoré 
naozaj účinne pomáhajú pri chorobách dýchacích 
ciest, na popredné miesta zaradila brečtan popínavý. 
„pri správnom užívaní extraktu neriskujete. na rozdiel 
od chemických preparátov ide doslova o fytoterapiu, 
overenú tisícročiami,“ hovorí pneumológ mUDr. 
Branko takáč.

naráža na fakt, že brečtan využívali už starí egypťania. 
vzácne látky z brečtanu – saponíny, ktoré dokážu 
pomôcť pri odstraňovaní hlienu a choroboplodných 
zárodkov kašľaním, sa nezískavajú varením čaju z 
listov, ale maceráciou za studena. ak si budete vyberať 
prípravok s obsahom brečtanu, podľa odborníka je 
najlepšie siahnuť po prírodnom extrakte bez pomocného 
cukru a konzervantov.

PRI kAŠLI VÁM POMôžE BREČtAN

Suroviny:
5 ks celých citrónov
30 strúčikov cesnaku
1 l vody

odstraňuje to vápnik a tuk usadený v tele a v cievach. posilňuje srdce, upravuje tlak. po 3 týždňoch pitia pocítite 
v tele príjemné omladenie. Zvápenatenie a vedľajšie príznaky, ako je zhoršený zrak alebo sluchové problémy so 
postupne zmenšujú a odchádzajú. po 3 týždňoch užívania by mal človek kúru na 8 dní prerušiť a potom zase 3 týždne 
pokračovať. potom sa dostaví prenikavý úspech.

Postup:
citróny umyjeme v horúcej vode a nakrájame ich na 
malé kúsky. cesnak olúpeme a nakrájame na polovice. 
všetko dohromady zmixujeme na kašu. tú nalejeme do 
vody a necháme prejsť varom. Hneď potom odstavíme. 
precedíme cez sitko a nalejeme do fľaše. skladujeme na 
chladnom mieste, najlepšie v chladničke.

užívanie:
pijeme denne 2 cl pred jedlom (tj 1 štamperlík). Buď 
ráno pred raňajkami alebo pred obedom.
túto lacnú a neškodnú liečivú kúru by mal človek 
zopakovať každý rok.
Zápach cesnaku nie je vôbec cítiť. Účinok citrónu s 
cesnakom sa prejaví naplno.

cItRóNOVO-cESNAkOVý ZÁZRAk
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neprešlo jazykovou úpravou

od 1. decembra 2014 do 31.mája 
2015 bude platiť na slovensku 
tretia zbraňová amnestia. občania 
budú môcť počas šiestich mesiacov 
beztrestne odovzdať svoje nelegálne 
držané strelné zbrane a strelivo na 
ktoromkoľvek útvare policajného 
zboru. Zánik trestnosti činu 
nedovoleného ozbrojovania u týchto 
osôb umožní novela zákona č.  

190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a 
strelive, ktorú parlament schválil 16. 

októbra 2014 na návrh ministerstva 
vnútra sr. cieľom zbraňovej 
amnestie je stiahnuť z čierneho trhu 
nelegálne držané strelné zbrane a 
strelivo, a tým znížiť riziko, že sa 
nimi bude páchať trestná činnosť.  
po úspešných dvoch amnestiách 
vyhlásených v rokoch 2005 a 2009, 
kedy občania odovzdali takmer 
osemtisíc nelegálne držaných zbraní, 
podpredseda vlády a minister 
vnútra robert Kaliňák očakáva, že 
by sa toto číslo mohlo zaokrúhliť na 
desaťtisíc. Zbraňová amnestia splní 
svoj účel podľa ministerstva vnútra 
sr už pri odovzdaní čo len jednej 
nelegálne držanej  zbrane.

OD 1. DEcEMBRA 2014 PLAtí tREtIA ZBRAňOVÁ AMNEStIA

obec lenartov a farský úrad v lenartove
vás srdečne pozývajú

na 1. kRESŤANSký PLES,
ktorý sa uskutoční 

24. januára 2015

v sále kultúrneho domu v lenartove so začiatkom o 19:00 hod. 
O zábavu sa postará hudobná skupina AkcENt.

cena vstupenky: 16 €
V cENE JE: 

- predjedlo s prípitkom
- 2x večera

- 0,7 l vína na pár
- káva

- minerálka
- zákusok

ČAkÁ NA VÁS BOhAtÁ tOMBOLA!
Srdečne ste pozvaní!

vianoce pre každého z nás uchovávajú  
svoje neopísateľné tajomné čaro, 
umocnené mnohými pradávnymi 
zvykmi, prekrásnymi koledami 
či betlehemom - jasličkami.
stred našej obce už druhý rok 
symbolizuje biblické dejiny v podobe 
drevených postáv troch kráľov a svätej 
rodiny, ktoré vytvorili šikovné ruky, 
dnes už nebohého, rezbára ing.  Dušana 
Šarkana z vrboviec nad rimavou.

náš symbol vianoc bol 14. decembra 
2014  po svätej omši posvätený duchovným 
otcom mgr. Štalmachom a sprístupnený 
verejnosti bude do 8. januára 2015.
Betlehem alebo jasličky predstavujú zobrazenie 
svätej rodiny Jozefa, márie a Ježiška. stavali 
sa v kostoloch a neskôr aj v domácnostiach, 
dokonca oveľa skôr ako vianočné stromčeky. 
živý betlehem vytvoril sv. františek z assisi, 
keď v r. 1223 v jaskyni v Grecciu v taliansku 
zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. 
vytvoril drevenú konštrukciu, požičal si domáce 
zvieratá – osla a vola, našiel dobrovoľníkov, 
ktorí predstavovali máriu a Jozefa. Dieťaťom 
bola bábka. tento zvyk sa rozšíril po celom 
kresťanskom svete. neskôr si ľudia do 
betlehemov pridávali postavy svojich blízkych. 
Belostné osvetlenie, pútavá hviezda 
nad prístreškom a vôňa ihličia nenechá 
nikoho na pochybách - aj tento rok 
je pre nás všetkých sprítomnené 
zázračné a tajomné miesto narodenia. prajeme si, aby bolo symbolom lásky, pokoja a  porozumenia.

Symbol Vianoc krášli 
stred našej obce

Betlehem uprostred Lenartova


