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                        Drahí spoluobčania,
polrok ubehol ako voda a ja sa vám znova prihováram v 
našom Lenartovčanovi. Od decembra minulého roka 
sa, okrem farieb okolitej prírody, ktorá zmenila 
belobu na hru žiarivých farieb, život nezastavil a 
napreduje míľovými krokmi. Začiatok roka začal 
dobrou správou – pribudlo nám na účet 5600,- 
eur z ministerstva vnútra. Schválený projekt na 
projektovú dokumentáciu na chodníky okolo 
cesty 1/77 sa stal skutočnosťou. Kúpené pozemky 
na realizáciu výstavby nájomných bytov sa dostal 
do štádia vypísania verejného obstarávania. 
Pokračuje aj finalizácia začiatku výstavby 
nájomných bytov na rómskej osade. Zmeny a 
doplnky územného plánu obce nás nenechali 
sedieť so založenými rukami. Výberové 
konanie na dokončenie rekonštrukcie domu 
smútku proces spomalil, ale verím, že v lete bude 
výsledok badateľný.
Tento rok žijeme oslavami – 590. výročie prvej písomnej zmienky o obci, a práve pri tejto príležitosti 
sa v dňoch 12.-13. augusta 2017 pripravuje dôstojná oslava. Stretnutie rodákov je začiatkom osláv, 
verím, že zvítanie sa ľudí, ktorí sa nevideli desiatky rokov, vyčarí nielen úsmev na tvári, ale aj slzy  
dojatia. Spätná väzba od našich rodákov je často prepájaná vzájomnými rozhovormi a spomienkami 
na minulosť, ktorá nás všetkých spája. Som veľmi rada, že toľko našich rodákov a ich príbuzných 
nezabudli na to,  odkiaľ pochádzajú oni a ich predkovia, kde vyrastali a odkiaľ viedla cestička k 
úspechu v ich terajšom živote. Veď úspech má veľa podôb, niekedy príde v podobe človeka, niekedy 
cez ľudí, ktorí veria v nádej, dodajú radosť, pocit istoty aj silu. Ak sa zhmotní dobrá myšlienka a 
prejde na druhých ľudí, je to cesta k uvedomeniu si seba, svojej kvality a hodnôt. Možno aj pri týchto 
oslavách pochopíme, v čom je naša neopakovateľnosť. Našim občanom, ktorí svojou príkladnou 
prácou, činmi a životnými postojmi robili dobré meno našej obci, je venovaný 13. august 2017 – 
hlavné Oslavy obce. Títo ľudia boli, sú a zostanú navždy v našej pamäti, pretože sú súčasťou histórie 
a života Lenartova.Verím, že každé stretnutie s ľuďmi nás obohatí a ukáže nám, že každý tým svojim 
malým dielom prispeje k radosti z toho, ako a čím žijeme a pozdvihne naše sebavedomie v tom, že 
život – to je energia, ktorá nás spája a nie rozdeľuje.

Krásne a pohodové čítanie a nerušené leto plné radosti, entuziazmu a elánu Vám praje Vaša starostka.

Mace 
Ľenartovčan každi 

v svojim dome, ochabce 
robotu, sebe pošidajce a našo 

novinki pomali čitajce. Isce aňi o 
šickim co še u nas stalo, ešči nezna-

ce, ta budze bars dobre, ked naš Ľe-
nartovčan cali prečitace. Možno sme 
do ňeho i daco ňedaľi, ta nam zavo-
lajce, žebi sme druhi raz ľepši pozor 

daľi  a chibu napravili.

Povesti a príbehy z Lenartova

Pri príležitosti 590. výročia prvej písomnej zmienky o obci vydáva Obec Lenartov knižnú publikáciu 
Povesti a príbehy z Lenartova. Autorsky sa pod túto knihu podpísala známa slovenská spisovateľka 

Silvia Havelková a ilustrovala ju Veronika Mercellová. Za úzkej spolupráce obecnej kronikárky, 
archívu obce a konzultácií s občanmi vzniklo dielo s príbehmi, ktoré sa šíria ústnym podaním a sú 
naším dedičstvom, ktoré nám zanechali naši predkovia. Kniha oživuje legendy úzko spojené s obcou, 
ktoré pretavila do povestí a príbehov. Veríme, že osloví nielen hrdých Lenartovčanov, ale aj tých, ktorí 
doteraz o Lenartove nepočuli. Stane sa tak odkazom pre ďalšie generácie. 

Kniha je momentálne v tlači, do domácnosti sa dostane pred Oslavami obce.



OZ schválilo
Uznesenie č. 236/2017 Kúpa pozemku na výstavbu nájomných bytov – OZ Obce Lenartov schvaľuje 
kúpu pozemku na výstavbu nájomných bytov na parcelách v k. ú. Lenartov podľa zmluvy
C-KN parcela č. 574 o výmere 662 m2, zastavaná plocha a nádvorie
C-KN parcela č. 575 o výmere 642 m2, záhrada
C-KN parcela č. 576 o výmere 635 m2, zastavaná plocha a nádvorie
C-KN parcela č. 577 o výmere 893 m2, záhrada
C-KN parcela č. 578 o výmere 113 m2, zastavaná plocha a nádvorie, stavba súp. č. 91
C-KN parcela č. 579 o výmere 746 m2, zastavaná plocha a nádvorie
C-KN parcela č. 580 o výmere 1.458 m2, záhrada
v celkovej výmere 5.149 m2 za cenu 4€/1 m2.

Uznesenie č. 242/2017 Žiadosť p. Jurovej o dlhodobý prenájom – OZ Obce Lenartov schvaľuje nájomnú 
zmluvu Obce Lenartov so žiadateľkou Zuzanou Jurovou – bezodplatný dlhodobý (10 rokov) prenájom 
pozemku na parcele C-KN č. 394, s právom prístupu k susedným pozemkom na akékoľvek zásahy so 
súhlasom vlastníka.
Uznesenie č. 245/2017 Žiadosť Kráľova studňa – OZ Obce Lenartov schvaľuje spoluprácu s OZ Kráľova 
studňa pri športovom podujatí „Beh do kopca“ s povinnosťou obce zabezpečiť občerstvenie pre bežcov na 
Kráľovu studňu dňa 13.08.2017.
Uznesenie č. 247/2017 Memorial Jozefa Kaľatu – OZ Obce Lenartov schvaľuje športovú streleckú súťaž v 
spolupráci s ZO JDS „Memorial Jozefa Kaľatu“ dňa 26.03.2017 (strelecká súťaž o pohár oslobodenia obce). 

Uznesenie č. 234/2017 – Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovanie a rozvoj OZ 
Obce Lenartov berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Komisie pre územné plánovanie a rozvoj 
projekt DOM.ov územné plánovanie a rozvoj zo dňa 03.01.2017 k projektu DOM.ov žiada n. o. DOM.ov o 
urýchlené konanie na udelenie výnimky v oblasti chráneného vtáčieho územia k. ú. Lenartov na výstavbu 
rodinných domov pre MRK obyvateľov. 
Uznesenie č. 235/2017 – Výstavba nájomných bytov – rómska osada – informácie – OZ Obce Lenartov 
berie na vedomie informáciu o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec 
č. 00303/2017-PKZO-K40006/17.00 na výstavbu nájomných bytov rómska osada.
Uznesenie č. 237/2017 – Vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016 – OZ Obce Lenartov berie na 
vedomie vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016.
Uznesenie č. 238/2017 – Plán práce kontrolnej činnosti HK na rok 2017 – OZ Obce Lenartov berie na 
vedomie plán práce kontrolnej činnosti HK na rok 2017.
Uznesenie č. 239/2017 – Schválená dotácia z MV SR a vstup obce do NP ÚSVPROS – OZ Obce Lenartov 
berie na vedomie schválenie dotácie z MV SR a vstup obce do NP ÚSVPROS.
Uznesenie č. 240/2017 – Informácia o stave kanalizácie v našej obci – OZ Obce Lenartov berie na 
vedomie informáciu o stave kanalizácie v našej obci.
Uznesenie č. 241/2017 – Stretnutie rodákov, oslavy obce – OZ Obce Lenartov berie na vedomie rozdelenie 
úloh v rámci osláv obce v dňoch 12.08. – 13.08.2017 s vypracovaním menného zoznamu rodákov z obce s 
termínom: do 31.03.2017.
Uznesenie č. 243/2017 – Tvorba úspor pre DD – OZ Obce Lenartov berie na vedomie stanovisko k 
príspevku na tvorbu úspor pre Adelu Červeňákovú.
Uznesenie č. 244/2017 – Stretnutie s ministrom vnútra + výzva na požiarne zbrojnice – OZ Obce 
Lenartov berie na vedomie informáciu o schválení povodňového vozíka pre obec odporúča zapojiť sa do 
aktuálnej výzvy na požiarne zbrojnice (prístrešok pre povodňový vozík).
Uznesenie č. 246/2017 – Pracovné stretnutie OR PZ, OSC, OÚ-OŽP, KOD – OZ Obce Lenartov berie na 
vedomie informáciu o posypávaní ciest technickou soľou v k. ú. Lenartov v zimnom období.
Uznesenie č. 248/2017 – Sceľovanie pozemkov – OZ Obce Lenartov odporúča starostke obce požiadať 
Úrad pozemkového a lesného hospodárstva o informácie ohľadom sceľovania pozemkov v k. ú. Lenartov.

Lenartovčan 2 | Samospráva

Lenartovčan 10/2017     2                www.lenartov.sk

OZ vzalo na vedomie, odporúča a žiada

▶ Z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov zo dňa       
     03.03.2017
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OZ schválilo
Uznesenie č. 252/2017 – Záverečný účet obce za rok 2016 a Výročná správa – OZ Obce Lenartov 
schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad, navrhuje previesť prebytok 
záverečného účtu vo výške 3.141,51 € do rezervného fondu na bežné výdavky.
Uznesenie č. 253/2017 – Záverečný účet obce za rok 2016 a Výročná správa – OZ Obce Lenartov schvaľuje 
Výročnú správu obce. 
Uznesenie č. 255/2017 – Návrh VZN č. 1/2017 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom 
centre – OZ Obce Lenartov schvaľuje VZN Obce Lenartov č. 1/2017 o sociálnych službách poskytovaných 
v Komunitnom centre na území Obce Lenartov.
Uznesenie č. 256/2017 – Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce –
OZ Obce Lenartov schvaľuje VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 258/2017 – Územný plán obce – zmeny a doplnky k ÚPO (CHVÚ, byty) – OZ Obce Lenartov 
schvaľuje začatie obstarávania územného plánu Obce Lenartov – zmeny a doplnky č. 1.
Uznesenie č. 259/2017 – Schválenie investičného zámeru 1 – OZ Obce Lenartov schvaľuje investičný 
zámer na výstavbu nájomných bytov v obci – 12 b. j. schvaľuje:
1. V súlade s investičným zámerom realizovať novostavbu obecných nájomných bytov s bežným 

štandardom „BD Lenartov 12BJ“ podľa spracovanej architektonickej štúdie, obchodnou spoločnosťou 
MARKO GAS s. r. o. Pasienková 7, Bratislava. Novostavba obecných nájomných bytov bude realizovaná 
v katastrálnom území Obce Lenartov na pozemkoch registra „C“ KN parcelné číslo 576“.

• Spôsob financovania realizácie novostavby obecných nájomných bytov s bežným štandardom „BD 
Lenartov 12BJ“ prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja a bývania.

• Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja a bývania v súlade 
so zákonom NR SR č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov.

• Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie obecných nájomných bytov s bežným 
štandardom z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

2. Prenájom pozemkov parcelné číslo CKN 574, 576 vo výlučnom vlastníctve Obce Lenartov, v súlade s 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa za účelom výstavby obecných nájomných bytov „BD Lenartov 12BJ“ s bežným 
štandardom pre dodávateľa stavby MARKO GAS s. r. o., Pasienková č. 7, Bratislava za nájomné výške 
1,00 € až do prevzatia obecných nájomných bytov „BD Lenartov 12BJ“ poveruje starostku podpísať 
nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení novostavby obecných nájomných 
bytov s bežným štandardom „BD Lenartov 12BJ“ medzi obcou a zhotoviteľom stavby, obchodnou 
spoločnosťou MARKO GAS s. r.o., Pasienková č. 7, Bratislava.

Uznesenie č. 260/2017 – Schválenie investičného zámeru 2 – OZ Obce Lenartov schvaľuje investičný 
zámer na výstavbu nájomných bytov – prestupné bývanie – 8 x 6 b. j. na parcelách CKN 470, 470/1, 470/2, 
480, 480/1, 480/2, 480/3 na rómskej osade.
Uznesenie č. 261/2017 – Schválenie investičného zámeru 3 – OZ Obce Lenartov schvaľuje odkúpenie 
pozemku CKN 470/2, 480/2, 480/3, vedené na LV 996 od SPF vo výške cca  7.000 € podľa súdnoznaleckého 
posudku.
Uznesenie č. 263/2017 – Plán preventívnych opatrení protipožiarnej ochrany – OZ Obce Lenartov 
schvaľuje plán preventívnych opatrení protipožiarnej ochrany.

Uznesenie č. 254/2017 – Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016 – OZ 
Obce Lenartov berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016.
Uznesenie č. 257/2017 – Povinnosti obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia hlavného 
kontrolóra – OZ Obce Lenartov berie na vedomie návrh prípravy na obdobie hlavného kontrolóra 
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na 01.08.2017.
Uznesenie č. 262/2017 – Urbárska spoločnosť – OZ Obce Lenartov žiada starostku obce vstúpiť do 
jednania s urbárskou spoločnosťou o možnosti dlhodobého nájmu pozemkov v prospech obce – miestna 
komunikácia č. d. 1 – 9 a k č. d. 54, 55.
Uznesenie č. 264/2017 – Plot okolo OÚ – OZ Obce Lenartov berie na vedomie informáciu o investičnej 
akcii – plot okolo OÚ a navrhuje jeho realizáciu v roku 2018.

▶ Z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Lenartov zo dňa       
     12.05.2017

OZ vzalo na vedomie, odporúča a žiada
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Komisia pre územné plánovanie a rozvoj 
predseda Ján ŠANDALA
• zasadnutie dňa 3. januára 2017 – prerokovanie možnosti predaja alebo zámeny nehnuteľností na 

výstavbu rodinných domčekov s majiteľmi pozemkov v záujmovom území na základe Pilotného projektu 
prestupného bývania v Obci Lenartov lokalita Osada.

Komisia športovo-kultúrna
predseda Ján BORTNÍK
• zasadnutie dňa 26. apríla 2017 – prerokovanie a príprava akcie Stretnutie rodákov Obce Lenartov.
Komisia na ochranu verejného poriadku
predseda Jozef CUDRÁK
• zasadnutie dňa 4. mája 2017 – riešenie čiernej stavby na ihrisku pri rómskej osade.

DO POZORNOSTI VŠETKÝM OBČANOM!
Obec Lenartov  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov
vydala a schválila

dňa 12.05.2017 uznesením č. 256/2017

ktorým stráca platnosť a účinnosť VZN č. 9/2011, ktorým sa ustanovovali podrobnosti 
poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Lenartov.

VZN je prístupné všetkým občanom na obecnom úrade a na web stránke obce www.lenartov.sk

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lenartov č. 2/2017,

ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCA OBCE LENARTOV
Aby občania, návštevníci a zástupcovia podnika-
teľskej sféry poznali a mohli vyžadovať adekvátne 
správanie od zamestnancov Obce Lenartov, prijal 
sa Etický kódex, ktorý ho presne vymedzuje a ur-
čuje základné zásady a pravidlá správania pre za-
mestnancov obce. Každý zamestnanec je povinný 
tieto zásady rešpektovať a dodržiavať a taktiež vy-
hovieť žiadosti na ich rešpektovanie a dodržiavanie, 
ak bude na to vyzvaný. Všetko s cieľom poskyto-

vať verejnú službu občanom, návštevníkom a zá-
stupcom podnikateľov tak, aby bol naplnený účel a 
zmysel samosprávy. Etický kódex má najmä, popri 
zachovaní všetkých práv a povinností zamestnan-
cov Obce Lenartov určených Zákonníkom práce a 
súvisiacimi právnymi predpismi nad tento rámec, 
definovať správanie zamestnancov, ktoré je vhodné 
vyžadovať s cieľom vybudovania profesionálneho, 
morálneho a etického výkonu verenej moci.

Mená poslancov 03.03. 12.05.
Ján Beňa O O
Dušan Bilý O O
Ján Bortník O O
Jozef Cudrák O O
Ján Frandofer O O
Dana Chomjaková O O
Jozef Leškovský O X
Ján Šandala O O
Rastislav Štibrich X O

Dochádzka poslancov Pripravujeme projekty
Podľa harmonogramu zverejnených výziev pripravujeme 
projektové zámery  a podkladové materiály na:

- 8x6 b.j. – prestupné bývanie,
- Rómske občianske hliadky – MOPS,
- Rozšírenie kapacity MŠ rekonštrukciou,
- Pitná voda pre všetkých,
- Modernizácia detského ihriska pri MŠ,

Tieto projektové zámery budú v prípade schválenia 
financované z európskych štrukturálnych fondov pri 5% 
spoluúčasti obce.

■ Prehľad zasadnutí
                                        komisií Obecného zastupiteľstva v Lenartove
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Obecný úrad Lenartov zamestnáva k 
01.01.2017 spolu vo všetkých útvaroch 36 

osôb. Z okolitých obcí  patríme k tým obciam, 
kde obec je najväčším zamestnávateľom v 
blízkom okolí. Obecný úrad Lenartov má vo 
svojej pôsobnosti základnú školu, materskú 
školu a školskú jedáleň. Celkovo Obecný 
úrad Lenartov eviduje 10 výplatných útvarov.
K 28.02.2017 sa zrušila činnosť komunitné-
ho centra a to z dôvodu ukončenia národ-
ného projektu. Do budúcna sa však očakáva 
obnovenie tohto projektu, nakoľko jeho pre-
vádzkovanie sa prejavilo pre obec ako pro-
spešné a efektívne a to najmä v oblasti voľ-
no-časových aktivít detí a žiakov, misijných 
a evanjelizačných činností či v príprave na 
školské vyučovanie. 
Od 01.06.2017 je prírastok zamestnaných 
osôb, a to celkovo o troch nových zamestnan-
cov, ktorých pracovné miesta vznikli na základe Dohody č. 48/2017/§54-PZ/ŠR – Praxou k zamestnaniu. 
Celkový počet zamestnancov Obecného úradu v Lenartove, vrátane novovytvorených pracovných miest, 
ktoré sú mesačne financované  zo štátneho rozpočtu na základe žiadosti o platbu, je 39 zamestnaných 
osôb. Ďalej medzi spolufinancované pracovné miesta patria aj pracovné pozície v útvare chránenej diel-
ne a malej obecnej služby, ktoré sú financované za pomoci Európskeho sociálneho fondu so spolufi-
nancovaním zo štátneho rozpočtu. Útvar základná škola je financovaný z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Všetky ostatné útvary sú financované z vlastných zdrojov obce. 

Útvar Počet zamestnaných osôb
Obecný úrad 4 osoby
Základná škola 15 osôb
Materská škola 4 osoby
Školská jedáleň 3 osoby
Terénna sociálna práca 3 osoby
Komunitné centrum 3 osoby
Chránená dielňa 2 osoby
Malá obecná služba 1 osoba
Sociálne služby 1 osoba
Praxou k zamestnaniu 
(od 01.06.2017) 3 osoby

SPOLU k 01.06.2017 39 osôb

■ Obsadenie pracovných miest na Obecnom úrade v Lenartove

Druh dane Celková vyrubená 
suma daní za rok 2016

Celková prijatá suma 
daní  k 31.12.2016

Nedoplatky z daní k 
31.12.2016

Daň z pozemkov 11 504,09 € 11 191,59 € 312,50 €

Daň zo stavieb 2 478,53 € 2 382,67 € 95,86 €
Daň z bytov a z 
nebytov. priestorov 27,30 € 27,30 € 0,00 €

Daň za psa 300,50 € 267,50  € 33,00 €
SPOLU za dane 14 310,42 € 11 365,39 € 441,36 €
Druh poplatku Celková vyrubená 

suma za rok 2016
Celková prijatá suma 

k 31.12.2016
Nedoplatky k 

31.12.2016
Poplatok za TDO 8 450,30 € 7 748,57 € 701,73 €

▶ Nedoplatky z daní z nehnuteľností za rok 2016

■ Stav daní za rok 2016 a výrub daní na rok 2017

Obec Lenartov, podľa §81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňoví poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN 
obce č. 4/2015, každoročne vyrubuje svojím daňovníkom daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za 
miestny komunálny odpad. 

Z uvedeného vyplýva že, Obec Lenartov eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti v celkovej výške 
408,36 €, nedoplatky z daní za psa v celkovej výške 33,00 € a nedoplatky za TDO v roku 2016 v sume 
701,73 €.



Na základe vyrubených a 
doručených rozhodnutí da-
ňovníkom Obce Lenartov je 
celková suma dane z nehnuteľ-
ností za rok 2017 vyrubená na 
13 879,53 €. Táto celková daň z 
nehnuteľností sa ďalej člení na 
daň z pozemkov, daň zo stavieb 
a daň z bytov a daň za psa pre 
rok 2017. Poplatok za TDO je 
pre rok 2017 vyrubený na cel-
kovú sumu 8 817,28 €. 
Pevne veríme, že daňoví poplatníci svojou disciplinovanosťou prispejú k včasnému výberu daní a vyhneme 
sa vysokým nedoplatkom a obec tak nebude musieť pristúpiť k razantnejšiemu riešeniu, akým je aj exekučné 
konanie.  
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▶ Predpis dane a poplatku za TDO na rok 2017

Druh dane z nehnuteľnosti Celková vyrubená suma dani 
z nehnuteľností za rok 2017

Daň z pozemkov 11 042,64 €
Daň zo stavieb 2 529,09 €
Daň z bytov a z nebytov. priestorov 27,30 €
Daň za psa 280,50

SPOLU za dane 13 879,53 €
Poplatok za TDO 8 817,28

▶ Rozpočtové  hospodárenie Obce Lenartov za rok 2016
Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR

Bežné  príjmy spolu 914 269,58
z toho: bežné príjmy obce 914 269,58
             bežné príjmy RO 0
Bežné výdavky spolu 892 383,59
z toho: bežné výdavky obce 892 383,59
             bežné výdavky  RO 0
Bežný rozpočet + 21 885,99
Kapitálové príjmy spolu 25 962,40
z toho: kapitálové príjmy obce 25 962,40
             kapitálové príjmy RO 0
Kapitálové výdavky spolu 16 413,28
z toho: kapitálové výdavky obce 16 413,28
             kapitálové výdavky RO 0
Kapitálový rozpočet +9 549,12
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 31 435,11
Vylúčenie z prebytku 0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu + 31 435,11
Príjmy z finančných operácií 6 360,50
Výdavky z finančných operácií 0
Rozdiel finančných operácií + 6 360,50
PRÍJMY SPOLU 946 592,48
VÝDAVKY SPOLU 908 796,87
Hospodárenie obce + 37 795,61
Vylúčenie z prebytku 6 360,50
Upravené hospodárenie obce + 31 435,11

Obec Lenartov vykazovala v hospodárení za rok 2016 finančný prebytok v celkovej sume 37 795,61 €. Po 
vyňatí finančných operácií, ktoré sa do prebytku obce nezahŕňajú, Obec Lenartov vykazovala k 31.12.2016 
prebytok v sume 31 435,11 €.                                                                                           Ing. Mgr. Miriama Leščišinová
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■ Vymáhanie daňových nedoplatkov na miestnych daniach

Platenie miestnych daní a 
poplatkov je povinnosťou kaž-
dého obyvateľa obce, ktorému 
vznikla daňová povinnosť na 
základe Zákona o miestnych 
daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady č. 582/2004 Z. 
z. v spojení s VZN obce, ktorým 
bola výška miestnych daní a 
poplatkov určená. Tieto dane 
a poplatky obec využíva v pro-
spech svojich občanov, preto je 
minimálne spravodlivé, aby si 
túto povinnosť plnil každý, komu 
vznikla. 
Povinnosťou obce je nezapla-
tené miestne dane a poplatky od 
neplatičov vymáhať, aby nedo-
chádzalo k znevýhodňovaniu 
občanov, ktorí si svoju povin-
nosť svedomito plnia. V prípade, 
že daň nebola v určenej lehote 
zaplatená alebo odvedená, môže 
správca dane vyzvať daňový 
subjekt, aby daňový nedo-
platok odviedol alebo zaplatil v 
ním určenej náhradnej lehote.  
Zaslanie výzvy je nepovinné, 
teda správca dane tak môže, 
ale nemusí urobiť. Čiže môže 
priamo vymáhať daňový nedo-
platok aj bez toho, že by využil 
inštitút tejto výzvy. Je to však 
vhodný nástroj, ako dať poslednú 
šancu daňovému dlžníkovi splniť 
si svoju daňovú povinnosť bez 
potreby realizácie nákladného 
výkonu rozhodnutia, pričom 

niekedy môže ísť aj o obyčajné 
„zabudnutie“.

Nútený výkon povinnosti za-
platiť daňový nedoplatok

Obce majú v zásade dve mož-
nosti, ako zabezpečiť nútenú 
úhradu daňového nedoplatku, 
ak ani vyššie uvedené inštitúty 
neviedli k pozitívnemu výsledku:
1. poveriť vykonaním exekúcie 
súdneho exekútora,
2. vykonať daňové exekučné 
konanie vo vlastnej réžii.
Správca dane musí pristúpiť k 
výkonu daňového exekučného 
konania v zmysle Zákona o 
správe daní č. 563/2009 Z. z. obec 
začne daňové exekučné konanie 
voči fyzickým osobám – obyva-
teľom obce, ktorí svoju daňovú 
povinnosť nesplnili na základe 
právoplatného a vykonateľného 
výkazu daňových nedoplatkov. 
Upozorňujeme, že obec je v prí-
pade výkonu daňovej exekúcie v 
pozícií „exekútora“, čo znamená, 
že pri výkone daňovej exekúcie 
bude môcť daňové nedoplatky 
vymáhať niektorým zo spôsobov 
vykonávania daňovej exekúcie, 
čo znamená, že bude môcť pris-
túpiť k vykonávaniu daňovej 
exekúcie napríklad: zrážkami 
zo mzdy a z iných príjmov; pri-
kázaním pohľadávky; predajom 
hnuteľných vecí; odobratím 
peňazí v hotovosti a iných vecí; 

predajom nehnuteľnosti a pod. 
Kto nezaplatil vyrubenú splatnú 
sumu dane na daň z nehnuteľ-
ností najneskôr v deň jej splat-
nosti, stáva sa daňovým dlž-
níkom a u správcu dane vzniká 
daňový nedoplatok. Daňový 
nedoplatok v zmysle § 2 písmena 
f) daňového poriadku je defino-
vaná ako dlžná suma dane po 
lehote splatnosti dane. 
Problematika týkajúca sa spô-
sobu a postupu daňového exe-
kučného konania správcom 
dane na vymáhanie daňových 
nedoplatkov od daňového dlž-
níka je upravená v siedmej časti 
– Daňové exekučné konanie 
zákona č. 511/1992 Zb. o správe 
daní a poplatkov a o zmenách v 
sústave územných finančných 
orgánov v z.n.p. v ustanoveniach 
§ 73 až § 94.
Z tohto dôvodu vyzývame všet-
kých spoluobčanov, ktorí majú 
neuhradenú daň alebo miestny 
poplatok za komunálny odpad, 
aby svoju povinnosť splnili čo 
najskôr, v opačnom prípade 
bude voči nim začaté daňové 
exekučné konanie. Daňové exe-
kučné konanie je konanie, v 
ktorom správca dane z úradnej 
moci vymáha daňový nedo-
platok, iné peňažné plnenie ulo-
žené rozhodnutím, exekučné 
náklady a hotové výdavky.   
          

Mgr. Nováková Eva

Platenie daní nebolo nikdy obľúbené, avšak je nevyhnutné. Platí to tak na celoštátnej úrovni, ako aj na 
úrovni miest a obcí, ktoré taktiež môžu zavádzať a ukladať na svojom území zákonom určené dane (§ 
2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady). Preto aj v prípade týchto povinných platieb existuje mechanizmus ich núteného výberu.

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, voľbu hlavného kontrolóra obce Lenartov na deň 01.08.2017. 
Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lenartove. Kandidát na funkciu 
hlavného kontrolóra obce musí doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s prílohami v zalepenej obálke s 
názvom "Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ" do 18.07.2017 do 12.00 hod. Písomnú prihlášku s 
požadovanými dokladmi môžu kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obec Lenartov, Lenartov 
37, 086 06 p. Malcov. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad.

Bližšie informácie na oficiálnej webovej stránke obce www.lenartov.sk.



▶ Pobyt občanov – informácie
Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR 
a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006. Sloboda pohybu 
a pobytu je zaručená podľa Ústavy SR i medzinárodných dokumentov. Pod touto slobodou treba rozumieť 
oprávnenie občana slobodne si vybrať svoje bydlisko, ktoré má potom právo využívať na trvalý alebo prechodný 
pobyt.

Hlásenie trvalého pobytu
Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba 
jeden trvalý pobyt. 
Občan pri hlásení trvalého pobytu je povinný predložiť:
• platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
• platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz 

alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa 

osobitného právneho predpisu,
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka 

alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časť v nájme, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
- ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
- ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom  alebo 
so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
- ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa 
bodov 1 a 2, 
- vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, 
potvrdenie svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý 
pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, 
byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže 
hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom 
je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a 
za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, 
prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt 
bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.
Potrebné doklady
Vlastník bytu (domu) 
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace. 
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
Oznámenie o uzavretí manželstva.
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.
Nájomca bytu (domu)
Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.
Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
Prítomný-í musí byť vlastník – vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace, ktorí musia dať 
súhlas s prihlásením na trvalý pobyt. Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, 
rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a 
orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa 
považuje aj byt. V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej 
republiky. Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii.
Trvalý pobyt dieťaťa
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno 
zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia 
obec, na ktorej území sa dieťa narodilo. Ak ide o dieťa narodené na území SR, je začiatkom trvalého pobytu
deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia
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v ohlasovni. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne 
spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník 
(treba doniesť: rozhodnutie príslušného súdu o danej veci /originál k nahliadnutiu/ a originál rodného 
listu dieťaťa). Po splnení podmienok k vybaveniu trvalého pobytu ohlasovňa vydá na požiadanie občana 
potvrdenie o trvalom pobyte za správny poplatok 5,00 € (položka 8, I. časť prílohy zákona č. 286/2012 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov), na základe ktorého je povinný do jedného mesiaca 
vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného zboru.
Zmenu trvalého pobytu, nie je možné zaevidovať, ak:
• občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ukradnutý,
• doba platnosti občianskeho preukazu je skončená,
• ste sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene,
• občiansky preukaz je veľmi poškodený.

Hlásenie prechodného pobytu

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má 
trvať viac ako 90 dní, prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území 
SR trvať viac ako 90 dní. Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný 
cestovný doklad SR.
Pri hlásení prechodného pobytu musí občan hlásiť údaje:
• meno, priezvisko a rodné číslo,
• dátum, miesto a okres narodenia: štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
• rodné číslo,
• okres pobytu,
• obec pobytu,
• časť obce,
• ulicu, ak sa obec člení na ulice,
• súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
• dobu prechodného pobytu,
• ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom 

pobyte. 
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan 
dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú 
povinný hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, 
ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max. 5 rokov). Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného 
času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť 
kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátane potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný 
pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
Potrebné doklady:
Vlastník bytu (domu)
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace.
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
Oznámenie o uzavretí manželstva.
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.
Nájomca bytu (domu)
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
Nájomná zmluva.
Obyvateľ bez užívacieho alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
Prítomný-í musí byť vlastník – vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace. Ohlasovňa môže 
požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom 
občianstve
Vycestovanie občana do zahraničia
V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na 
dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého  pobytu. Pri 
tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.                             

Mgr. Nováková Eva
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▶ Lenartovský daňový súpis  z roku 1715      

V roku 1715 prijal uhorský snem zákon o celokrajinskom súpise dane platiaceho obyvateľstva. Daň v 
Uhorsku bola viazaná na daňovníka, nie na pozemky. Jej výška závisela od rozlohy usadlosti. Súpis 

z roku 1715 pri šarišskej stolici, v obci Lenartov, zachytáva týchto daňovníkov − urbárnikov, ktorí boli 
hlavami rodiny, resp. otec alebo najstarší syn: 
Joannes Lamanecz; Michael Sztanislav; Andreas Rak; Adamus Stuska; Mathias Fabian; 
Michael Lizak; Andreas Pavlenko; Mathias Kupata; Joannes Tritnal; Michael Kokart; 
Kaputka; Petrus Bednarik; Joannes Zamba; Joannes Olejar; Adamus Frisnak; Andreas 
Kalata; Joannes Borsinka; Georgius Birtnik; Georgius Blacznik; Georgius Kaputa; Jacobus 
Soltis; Andreas Benya; Georgius Borjesko; Petrus Spirter; Michael Bojko.
Daňový súpis nie je úplny, pretože v ňom nie sú uvedení podželiari − to boli tí, ktorí nevlastnili ani dom. 
Títo ľudia tak nemali žiadne urbárske povinnosti (ale dávali sa najímať na robotu u sedliakov alebo 
zemepánov).

Zdroj:www.geni.sk

▶ Zaujímate sa o svojich predkov?

Prílohou novín je sčítanie 
obyvateľstva z roku 1869

 
Ľudia dnes pátrajú po svojich predkoch, zostavujú 
si rodostromy, aby zistili, kto sú, odkiaľ prišli. 
Hľadajú svoju identitu. Ponúkame vám možnosť 
nahliadnúť do archívov, kde sú ukryté údaje aj 
o vašej rodine, vašich predkoch... Dozviete sa 
tak nielen koľko ľudí žilo v jednom dome, ale aj 
vierovyznanie, gramotnosť, počet dobytka a iné.

▶ Úspech lenartovskej knihy si 
vyžiadal druhé vydanie

Jedinečnosť lenartovskej knihy Zbierka piesní z 
údolia Večného potoka oslovila mnohých, nielen 
domácich, ale aj cudzincov. Kultúrne dedičstvo na-
šich predkov sa šíri ďalej aj naším pričinením. Z dô-
vodu veľkého záujmu o túto knihu, ktorá bola vydaná 
v roku 2014, obec pristúpila k druhému vydaniu. Ve-
ríme, že aj naďalej bude spríjemňovať chvíle a bude 
spestrením v harmónii a súzvučnosti nášho folklóru.
Knihu ako darček si môžete zakúpiť na obecnom úra-
de.

Dotácia pre Lenartov schválená

Rada vlády pre prevenciu kriminality schválila Obci Lenartov projekt, ktorý bol podaný v roku 2016 v 
kategórii Bezpečnosť obyvateľstva. Obec získala 5600,- eur na projektovú dokumentáciu na chodníky okolo 
cesty 1/77 v Lenartove. Začiatkom roka bolo vyhlásené verejné obstarávanie na túto službu a víťazná firma 
ho dodala v marci tohto roku. Tento projekt bol realizovaný v spolupráci so Slovenskou správou ciest, ktorá 
pozemok pod plánovanými chodníkmi oddelimituje. Veríme, že niekoľko rokov plánovaná kanalizácia sa už 
začne realizovať, aby sa následne mohli robiť chodníky.



Plánovaná výstavba v obci
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Dávame do pozornosti možnosť zacvičiť si v obecnej 
posilňovni, ktorá je otvorená každý deň a to: 

Pondelok – Piatok    od 8:00 hod. do 20:00 hod. 
Sobota – Nedeľa        od 10:00 hod. do 21:00 hod. 

Kľúče od obecnej posilňovne sa nachádzajú u p. 
Palenčára, ktorý každého návštevníka posilňovne 
zapíše do knihy návštev. Záujemcovia sa preukážu 
permanentkou, ktorú vydá OcÚ na požiadanie 15 
€/rok.

▶ Obecná posilňovňa je pre všetkých     



Obecná kronika je histografickým prameňom, ktorý zachytáva udalosti v obci. Kronikárska činnosť je 
svojim obsahom osobitou a nenahraditeľnou formou dokumentácie života obce. Textová časť kroniky 
uvádza všetky dôležité udalosti v obci a sprievodné prílohy ich komplexne dopĺňajú. Sústredenosť 
poznatkov na jednom mieste – práve v tom spočíva jedinečnosť, originalita, význam a potreba kroník pre 
budúce generácie.

Vedeli ste, že ...
Lenartovská kronika má 470 strán a začína zápisom o najstaršej písomnej pamiatke obce, ktorou je 
cirkevná matrika z roku 1854. Ročné zápisy začínajú rokom 1909.
Prvé menovanie za kronikára pochádza z 1. januára 1962 – rozhodnutie Rady MNV v Lenartove. 
Kronikárom bol menovaný vtedajší riaditeľ Národnej školy v Lenartove p. Gejza Kavulič. V písaní 
pokračoval aj na dôchodku. Zo zdravotných dôvodov ukončil činnosť kronikára 26. marca 1966. Záznamy 
od roku 1966 – 1969 písal p. Pangrác, vtedajší riaditeľ školy. Dňa 1. septembra 1969 sa obecným kronikárom 
stal Milan Bogoľ, riaditeľ školy. Jeho zápisy sú do roku 1971. V roku 1977 sa kronikárkou obce stala p. 
Anna Cehelníková, ktorá spracovala záznamy od roku 1972. Ján Kavulič sa stal obecným kronikárom v 
roku 1995. Jeho rukopis je v kronike do konca roka 2013. Od 1.februára 2014 sa kronikárkou obce stala  
Mgr. Mária Frandoferová. 

Všetkým kronikárom patrí veľká vďaka za to, že dokázali zachytiť zaujímavé a dôležité udalosti zo života 
obce. Práve ony sú databázou a studnicou – k čomu sa vracať, na čo byť hrdí či z čoho sa poučiť.

Kronika obce Lenartov

 

■ PODÁVANÉ PROJEKTY OD 01.01.2017
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie ,,Oprava domu smútku spojená s výmenou chladiaceho boxu.”
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v r. 2017 ,,Antidiskriminačný koncert. Všetci sme 

si rovní, aj keď sme farbou pleti rôzni.”
3. ,,NP ÚSV ROS” – Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík - 

schválený.
4. Výzva: OPLZ-P06-SC613-2016-2 / ,,Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou 

MRK” – schválený.
5. Žiadosť o nenávratný príspevok (finančný) k projektu ,,Terénna sociálna práca a terénna práca v 

obciach s prítomnosťou MRK I.”
6. NP VAOTP-2-AČ formou MOS §52 ,,Žiadosť o zabezpečenie AČ a o poskytnutie príspevku na činnosť 

– ,,MOS” – schválený.
7. Žiadosť o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MF SR ,,Inštalácia vzduchotechnického zariadenia / 

rekuperačnej jednotky do sály kultúrneho domu v obci.”
8. Žiadosť o grant ,,Zachráňme kaplnku pre ďalšie generácie.”
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z PSK ,,Zachráňme lenartovský kroj ako dedičstvo našich otcov.”
10. Žiadosť o zapojenie sa do NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. etapa.
11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ,,Vybudovanie stojísk a sanácia nezákonne umiestneného 

odpadu v Obci Lenartov.”
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ,,Interaktívne prednášky a domáce tiesňové volania 

pre seniorov” (prevencia kriminality).
13. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa v 

rámci NP "Praxou k zamestnaniu" § 54 (1.6.2017 – 28.2.2018) – schválený.
14. Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU – "Čítajme lepšie" – projekt ZŠ – schválený.
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Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský 
orgán pre operačný program Ľudské zdroje schválil 
žiadosť obce na výstavbu komunitného centra vo 
výške maximálne 305 576,05 Eur, pričom celkové 
oprávnené výdavky sú schválené vo výške 321 
659,00 Eur. Výstavba je plánovaná na parcele C KN 

464. Z dôvodu oprávnenosti a podmienok výstavby 
navrhla obec túto parcelu, nakoľko inú, vhodnú 
parcelu, nevlastní. Kúpa novej parcely alebo 
nehnuteľností na tento účel nebol oprávneným 
výdavkom, to znamená, že projekt by nebol 
schválený.

■ Výstavba nového komunitného centra schválená
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DEŇ ZEME

Je skvelé jarné počasie, slnko nádherne svieti, 
obloha je len kde-tu preťatá obláčikom a my 

sme sa s chuťou pustili do jarného upratovania. 
Aj keď nám školskú záhradu vyhrabala naša pani 
upratovačka, bolo ešte čo robiť. Pani učiteľky a 
asistenti s mladšími žiakmi zbierali papieriky a 
iné odpadky nielen v areáli školy, starší žiaci pleli 
skalky a vyhrabávali školský dvor. Nezabudli zrezať 
suché trávy, ktoré bolo treba dočista vyzbierať 
a vyzametať. Chlapci fúrikovali jedna radosť a 
nestíhali nakladať a voziť suché lístie, steblá i 
konáriky na vlečku. Väčšina z nás mala dobrý pocit 
z vykonanej práce, ale na niektorých asi doľahla 
jarná únava až tak, že zabudli, kde je umiestnený 
odpadkový kôš a papieriky z džúsikov boli opäť na 
zemi. V iný deň sme prešli našou obcou a postarali 
sme sa o čistotu v okolí starej cesty. Odštartovali 
sme aj súťaž v zbere zmiešaných plastov, vážili sme 
a svedomito zapisovali. V určený deň na konci 
mesiaca budú môcť nielen žiaci, ale i dospelí opäť 
nosiť a zvážať vrecia s plastovými fľašami, obalmi a 
kelímkami na zberné miesto. Záujem o súťaž, ktorej 
cieľom je čistota okolia a vybudovanie návyku 
zberu a triedenia komunálneho odpadu naberá na 
obrátkach aj z dôvodu, že ceny pre deti sú viac než 
motivačné. Nezabudnime, že chrániť a udržiavať 
životné prostredie je potrebné stále a nielen na 
Deň Zeme!                                              Mgr. Iveta Petriková

Súťaž v zbere zmiešaných plastov Postarali sme sa o čistotu v okolí starej cesty

Jarné upratovanie v obci

Zmiznutý sneh odkryl naše poklady, ktoré sme 
si ukryli v našom okolí. Roztápajúci sneh nám 

nastavil zrkadlo a všetko, čo niesla voda v našom 
potoku bolo, mnohokrát, predtým súčasťou nášho 
dvora, špajze, pôjda, záhrady... Zima ich načas 
ukryla z nášho dohľadu, ale prebúdzajúce sa slnko 
neľútostne ukázalo našu poriadkumilovnosť a 
snahu upratať si svoj dvor a na cudzie nemyslieť. 
Ako, a kde uložíme nami vyprodukovaný odpad nás 
nezaujíma a často myslíme len na toho druhého, ja 
nič – ja muzikant.
Jarné upratovanie prebehlo na všetkých verejných 
priestranstvách, od potoka cez brehové porasty, 
okolie hlavnej cesty a priľahlých pozemkov, 
okolie cintorína či čiernej skládky v Manove. 
Najviac znečistený bol potok v časti pri stredisku 
a okolo hospodárskeho dvora. Okolie cintorína 
si vyžiadalo likvidáciu zárodku čiernej skládky. 
Separácia odpadu v Manove si každoročne vyžaduje 
niekoľkodňové vytriedenie odpadov, ktoré sa tam 
vyvezú iba občanom, ktorý je motorizovaný a často 
aj pod rúškom vývozu biologického odpadu. Pod 
kopou lístia alebo konárov je ukrytý aj iný odpad, 
ktorý sa však pravidelne vyváža a preto je často 
nepochopiteľné, čo tam robia plastové vedrá, fľaše, 
textil, polystyrén a iné. Veď zmiešané plasty sa 
zbierajú pravidelne, na textil je umiestnená zberná 
nádoba pri obecnom úrade... Najviac odpadu 
bolo nazbierané v časti osada, kde sa pravidelne 
aktivačnými pracovníkmi odpad separuje. Zvýšená 
kontrolná činnosť na smetné nádoby aj v tejto časti 
obce naberá na obrátkach, každá domácnosť musí 
mať smetnú nádobu. Jej používanie je kontrolované 
terénnymi pracovníčkami.
Najväčšia čierna skládka v našom katastri vyrástla 
v časti Podrožné, kde v blízkosti hlavnej cesty pod 
odpočívadlom boli vyvezené dve veľké vlečky 
vytriedeného odpadu.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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ŠTEFAN BORTNÍK a jeho nedožitých 90
Pán Štefan Bortník bol jedným z nás, bol nielen 

rodákom, ale aj celý svoj život zasvätil svojmu 
rodisku. Tu sa narodil, žil a pracoval nielen pre 
seba, pre svoju rodinu, ale pre všetkých, ktorí tu 
žili a žijú dodnes. Čas plynie, človek sa pominie, 
ale spomienky na človeka zostanú. Niekedy sa aj 
tie stratia, ale pri pohľade na fakty, ktoré po ňom 
zostanú sa človek vráti v spomienkach späť. Aj náš 
rodák už 16 rokov nie je medzi nami, a práve tento 
rok je rokom jeho nedožitých 90-tych narodenín. 
Vráťme sa trochu späť a priblížme hlavne tým, ktorí 
ho nepoznali, kto bol p. Štefan Bortník a vám, ktorí 
ste ho po znali chceme priblížiť čas jeho 90-tin.
Štefan Bortník sa narodil 17.08.1927 ako syn roľníka. 
Pochádzal zo šiestich súrodencov. Jeho rodný 
dom je postavený pozdĺž miestnej komunikácie 
so súpisným číslom 64. Jeho otec pracoval v 
poľnohospodárstve a tiež v lesoch ako drevorubač. 
Matka tiež pracovala v poľnohospodárstve a v 
domácnosti sa starala o výchovu detí. Mladý Štefan 
po skončení základnej školy v roku 1941 ostal 
pracovať doma u otca v poľnohospodárstve do roku 1946. V uvedenom roku odišiel za prácou do Čiech, 
čím chcel uľahčiť ťažký život rodičom a súrodencom. Pracoval v podniku Národná správa – kobercáreň v 
Rosbachu. V roku 1948 odišiel za prácou do podniku Stepo Merklin – porcelánka. Tu pracoval dva roky, 
po uplynutí ktorých nastúpil na vojenskú základnú službu. Narukoval do Olomouca a po necelom roku 
bol prevelený do Jaroměži. Počas vojenskej služby začal uvažovať o práci v národných výboroch (dnešný 
obecný úrad). 01.01.1952 nastúpil ako tajomník MNV do obce Hažlín. Tu pracoval iba krátku dobu a 
odtiaľ bol preradený do obce Malcov. Tu pracoval do roku 1958. Dva roky potom pracoval na ONV v 
Bardejove (dnešný okresný úrad) a po ich uplynutí bol znova poverený vykonávať funkciu tajomníka MNV 
v Malcove, ktorú ukončil 01.05.1963. Od uvedeného času až do 01.01.1990 pracoval ako tajomník MNV v 
rodnom Lenartove, kedy odišiel do dôchodku.
Čo bolo výslednom jeho práce? Možno si niektoré poviete, čo tam taká robota, keď nemusel chodiť za 
prácou vonku, keď nemusel cestovať, keď... Ten, kto neskúsi, nežije a neprichádza do kontaktu s takou 
osobou, nevie posúdiť. Ale pracovať s ľuďmi a pre ľudí, bolo a je veľmi pekné aj keď niekedy ťažké. Aj 
Štefan Bortník bol človekom, ktorému záležalo na zveľadení našej obce, na dobrom a kvalitnom živote jeho 
občanov. Bol hlavne človekom s dobrým, láskavým, ale niekedy aj prísnym srdcom, s dobrými riadiacimi 
a organizačnými schopnosťami, s osobnou iniciatívou, ktorou strhával ostatných a s umením získavať a 
viesť ľudí k plneniu úloh, ktoré boli nevyhnutné pre nich všetkých. Jeho organizačné schopnosti sa prejavili 
pri organizovaní akcie „Z“. Za jeho pôsobenia v obci sa postavil kultúrny dom, MŠ, vybudoval sa miestny 
vodovod, zreguloval sa miestny potok, dali sa do poriadku pozemky niektorých občanov a začali sa mnohé 
ďalšie akcie v obci. Nestal bokom ani pri prácach a aktivitách v oblasti školstva, JRD a pomoci života 
rómskych spoluobčanov. 
Okrem svojich pracovných povinností a aktivít mal svoju vlastnú rodinu, na ktorú mu niekedy zostávalo 
len málo času. Spolu so svojou manželkou Máriou vychovali 3 deti a postavili si drevený zrubový domček ,v 
ktorom žil pán Štefan so svojou rodinou. V čase zaslúženého odpočinku sa mu zdravie začalo podlamovať, 
ale aj napriek tomu vyhľadával kontakty s ľuďmi či už cez telefón, list alebo priamy kontakt návštevou. To je 
tiež dôkazom toho, že mal rád ľudí, bol s nimi spätý. Časom sa zdravotné problémy zväčšovali a 04.07.2001 
si Pán povolal na večnosť Štefana Bortníka vo veku nedožitých 74 rokov. 
Čo dodať na záver? Odišiel nielen človek, ktorý bol zásadový, snaživý, s dobrým vzorom, ale aj človek 
kritický nielen k druhým, ale aj voči vlastným nedostatkom. 
Chcem sa v mene svojom i v mene svojich súrodencov poďakovať Obci Lenartov, že si takýmto spôsobom 
uctila nášho otca pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín.

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 
dcéra p. Štefana Bortníka
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Union zdravotná poisťovňa, a.s. na rok 2016 vyhlásila pre malé firmy súťaž Zdravá firma roka 2016. 
Cieľom súťaže  bolo podnietiť firmy na Slovensku, aby sa viac zaujímali o zdravie svojich zamestnancov, 

podporili a ocenili ich v konaní smerujúcom k prevencii a osvete zdravého životného štýlu. Medzi účastníkmi 
súťaže sme nechýbali ani my, ako Obec Lenartov, nakoľko sme spĺňali všetky kritériá a podmienky súťaže. 
A stalo to za to. Veď medzi ocenenými firmami ako Siemens, Orange, či IKEA figurovala aj naša obec, 
Obec Lenartov, ktorá získala špeciálne ocenenie, ktoré 10.02.2017 prevzala na galavečeri v Refineri Gallery 
v Bratislave starostka našej obce Ing. Jana Bľandová, MBA. Odborná komisia vyhodnotila kritériá, ktoré 
zamestnávateľ poskytuje nad rámec zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ocenila 
program zamestnávateľa pre dosiahnutie rovnováhy pracovného a osobného života, osvetu zameranú na 
prevenciu a pracovné podmienky na pracovisku. 

Zdravá firma roka 2016

Ing. Jana Bľandová, MBA

Povesť O LENARTOVSKOM ERBE

Mojim rodiskom a bydliskom je Obec Lenartov. Naša obec už má 589 rokov. Kedysi tu boli samé lesy, 
ktoré ľudia vyrúbali, korene spálili a tak na získanej pôde pestovali všetko potrebné pre svoju obživu. 

Obec Lenartov sa postupne rozrastala a získanú pôdu, ktorá patrila zemepánovi Andrejovi z Liptova 
poddaní začali obrábať a pestovali na nej hlavne ovos, jačmeň a raž. Muži pracovali v lesoch a práce na 
poli boli na ženách, ktoré sa starali aj o domácnosť a výchovu detí. V jednom roku sa na poliach urodilo 
veľmi pekné obilie a ľudia sa tešili na dobrú úrodu, ale prišla silná búrka s lejakom, krupobitím, veľkou 
povodňou, silným vetrom a zničila všetku úrodu. V dedine hrozil hlad, lebo ľudia by nemali zrno na múku, 
z ktorej piekli chlieb. Keď po dažďoch zem obschla, jedného rána po slnečnom lúči zostúpila na lenartovskú 
zem pekná mladá žena v bielych šatách, ktorá mala v ruke kosák a mávala ním ponad zničené obilie, ako 
keby ho kosila. Stebla s plnými klasmi na veľkú radosť Lenartovčanov pekne vstávali zo zeme, ako keby tu 
nikdy búrka nebola. Trvalo niekoľko dní, kým spolu so záhadnou ženou obnovenú úrodu zožali a zvozili 
do stodôl. Keď dokončili prácu, jedného dňa podvečer pri západe slnka osvietil tajomnú žnicu slnečný 
lúč, ona po ňom vystúpila a objavila sa na oblohe ako najjasnejšia hviezda, ktorá vždy svieti počas žatvy. 
Nám poslala kus seba v podobe meteoritu, ktorý bol u nás nájdený v roku 1814 a mal úctyhodných 111 
kilogramov.Lenartovčanom po nej ostalo obilie, kosák a spomienka na tajomnú pomocníčku z nebies. Tieto 
veci si dali do svojho obecného erbu, aby si na znak úcty a vďaky pripomínali, že chlieb náš každodenný si 
treba zaslúžiť, lebo je darom neba i zeme a výsledkom  statočnej ľudskej práce.                                                                

Andrea Kačmárová, žiacka práca
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       PRIDANÁ HODNOTA ŠKOLY       

Naším poslaním je i naďalej v rámci individualizácie 
posilňovať samostatnosť a zodpovednosť, rozvíjať 
zručnosti potrebné pre vzájomnú spoluprácu, 
empatiu, sebaúctu, dôstojnosť, medziľudskú 
citlivosť a napĺňať ciele, prospešné pre rast osobností 
našich žiakov. Učiteľ ako podporovateľ vzdelávania 
s primeranými a zároveň vysokými očakávaniami 
na každého jednotlivca sa snaží, aby žiak zažil 
subjektívny pocit úspechu a radosti z dosiahnutia 
cieľa nie iba podanie výkonu. Neznamená to však, 
že by sme nemali deti motivovať k čo najlepším 
výkonom, v tom nás podporuje zriaďovateľ, ale 
musia nám pomôcť aj rodičia. Možno naši 
žiaci nedosahujú najlepšie vzdelávacie 
výsledky, ale určite budú v živote aj 
bez výborného prospechu šťastní. Je 
potrebné si uvedomiť, že hodnotenie 
škôl nezohľadňuje rozdiely spôsobené 
inými faktormi než je vzdelávací proces, 
napríklad sociálne rozdiely. Nemeria 
ani to, aké zručnosti a vedomosti svojim 
žiakom škola odovzdala, preto tieto 
výsledky nie sú komplexné. Pre nás je 
podstatný viditeľný rozdiel v kognitívnej, 
jazykovej, motorickej, hodnotovej či 
morálnej úrovni prichádzajúceho žiaka 
na zápis a absolventa školy po 4 rokoch. A 
tento aspekt je potrebné mať neustále na 
pamäti.

V rámci edukačného procesu sme 
ponúkli žiakom možnosť zapojiť sa 
do rôznorodých aktivít. Spomeniem 
72. výročie Oslobodenia obce, Školský 
karneval, Detskú policajnú akadémiu, 
Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku, účasť 
na výtvarných súťažiach Poľovníci a 
príroda, Záchrana osôb z výšok, Zelený 
svet 2017, Rodina a základné ľudské 
právo na život, súťaž Poviem ti básničku 
i návštevu ŠK v rámci Marca – mesiaca 
knihy, Medzinárodný deň Rómov, jarné 
upratovanie v areáli školy i v obci, zber 
zmiešaných plastov nielen v rámci Dňa 
Zeme ale do konca letných prázdnin, 
Svetový deň zdravia, Deň narcisov, 
obecnú slávnosť Víťazstva nad fašizmom a 

ukončenia II. svetovej vojny, výchovný koncert pri 
príležitosti 110. výročia Gejzu Dusíka a čaká nás 
zaujímavý MDD.

Dňa 05.04.2017 sa uskutočnil zápis žiakov na plnenie 
povinnej školskej dochádzky, kde bolo zapísaných 
17 žiakov. Páčili sa im vyzdobené priestory tried i 
rekonštruovaného schodišťa, ale nie je to všetko. 
Keď k nám prídu v septembri, prekvapí ich mozaika 
z farebných leštených kamienkov na čelnej stene 
schodišťa s prírodným motívom.

Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka školy

3. miesto v súťaži Ak viete kresliť, ukážte nám svoj talent! 
Lukáš Bilý 3.A, zverejnenie výtvarnej práce v kalendári Fúra 

Lenartov

Základná škola
Žijeme v dobe, kedy je školstvo neustále pod emocionálne ladeným drobnohľadom 

verejnosti či médií. Stálo nás veľa námahy, kým sme vybudovali systém 
vzdelávania, ktorý napĺňa právo detí na rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých, 
intaktných ale aj  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Naša práca zahŕňa oveľa viac, než by sa mohlo zdať. Snažíme sa byť pre žiakov 
rovnocennými partnermi, deti to cítia a oceňujú, takí sú totiž oni pre nás.
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▶ Cez pozitívne rómske vzory

Určite si všetci pamätáme nedávne koncerty 
speváčky Idy Kellarovej a Českej filharmónie 
s detským speváckym zborom Čhavorenge na 
futbalovom ihrisku v Lenartove. Pohľad zo zákulisia 
príprav vystúpení nám predstavila v českom jazyku 
15-ročná žiačka Monika Giňová v DVD-čku O čo 
idě Ide, ktoré sme si s našimi žiakmi so záujmom 
pozreli. Pozornosť všetkých bola upriamená nielen 
na vášnivý a oduševnený spev Idiných chránencov 
v strhujúcom vystúpení, ale aj na jej chuť a snahu 
sprostredkovať deťom z osady zážitok, ukázať 
im, že sa dá žiť ináč a lepšie, ale pôjde to len cez 
stanovenie cieľov, ak nebudú rozkekešení a divokí. 
Začína od mladých a učí ich, aby sa pri prvej 
prekážke nevzdali, nemávli rukou a nepovedali si, 
zase to nejak prežijeme... Rozpráva, že na Rómov je 
potrebné zatlačiť, usmerniť ich, hnať ich dopredu 
aby to malo formu, lebo ináč to nefunguje, je to 
divočina. Učila deti dochvíľnosti, priznať sa keď 
klamali a zdôrazňovala, že bez poriadku a disciplíny 
to nejde. V mysliach nám ešte dlho rezonovali jej 
prísne a zároveň pravdivé slová nabádajúce deti k 
pracovitosti, k čestnému životu a pravým ľudským 
hodnotám, ktoré nám veľmi pripomínali našu 
každodennú prácu.
V rámci odporúčania MŠVVaŠ SR sme 6.4.2017 
spoločne čítali rozprávku autorky Daniely 
Hivešovej-Šilanovej Vtáčatko Koráločka, kde 
žiaci spoznali príbeh priateľstva medzi malým 
drotárikom a rómskym dievčatkom, ktoré všetci v 
osade volali Vtáčatko-Čirikloro.  Miško jej vyrobil 
drôteného vtáčika, ktorý ju po čase zaviedol k 
nemu. Hoci literárne dielo mali žiaci  možnosť čítať 
v rómskom jazyku, vybrali si čítanie v slovenčine.
Vzorom pre našich žiakov je určite aj dôstojný 
duchovný otec Mgr. Igor Čikoš, ktorého sme si 
pozvali, aby sme si vypočuli jeho príbeh, ako sa 
z malého rómskeho chlapca stal kňaz, ako už od 
malička odovzdal svoj život Ježišovi, dôveroval 
mu a spoliehal sa na neho. Žiakov zaujal príbeh 
Bambuľky a deda Jozefa, ktorý poukázal na to, aké 
zlé je klamať a kradnúť. Nie všetci majú doma Bibliu 
a čítajú si z nej. Ako odmenu ju získali tí, ktorí 
pozorne počúvali a správne odpovedali na otázky. 
V závere chcel byť každý jedným z 12 učeníkov, 
zahrať sa hru na rybárov a loviť nie ryby ale ľudí 
ako Ježiš. Určite všetci poznáme ešte ďalšie rómske 
osobnosti, ktoré môžu byť pre žiakov vzorom. Cez 
ich sprostredkovanie možno naši žiaci aspoň trocha 
pochopili, že cesta za lepším a zmysluplnejším 
životom vedie cez vieru, vzdelanie, čestný život a 
cez plnenie si svojich snov.

Mgr. Iveta Petriková

Svetový deň Rómov, ktorý si pripomíname 8. apríla, je vhodnou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, 
že nežijeme vedľa seba ale spolu, je príležitosťou na zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskym 

obyvateľstvom. 

Duchovný otec Mgr. Igor Čikoš so žiakmi.
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Deti MŠ a žiaci ZŠ v Lenartove prežili pri prí-
ležitosti MDD opäť jeden nezabudnuteľný, 

zážitkový a poučný deň plný nových informácií a 
skúseností. Tentokrát to bolo s inštruktormi Bc. 
Medvecom a Bc. Marcinčinom s Falck Academy 
s.r.o. z Košíc, ktorí im pútavou formou sprostred-
kovali zásady  poskytovania 1. pomoci v život ohro-
zujúcich situáciách. 
Najprv zistili, či žiaci poznajú dôležité telefónne 
čísla a čo urobia, ak telefón pri sebe nemajú. 
Nasledovala ukážka umelého dýchania, ktoré 
si na plyšových medvedíkoch mohli vyskúšať 
viacerí. 30 krát stláčali, 2 krát vdy-
chovali... Dokonalé bezvedomie 
predviedol zranený dobrovoľník 
Dávid, ktorého Brigita ukladala do 
stabilizovanej polohy. Na druhom 
stanovišti mali žiaci možnosť vojsť do 
záchranárskeho vozidla, prezrieť si jeho 
vybavenie a oboznámiť sa s jeho účelom. 

Zvukové výstražné zariadenie si pomocou ovlá-
dača vyskúšali zapnúť Ivko, Šimonko, ale aj Marko, 
Kamilko a ďalší. Niektorí sa strhli od prenikavého 
zvuku, ale väčšina sa tešila, že si mohla sadnúť za 
volant sanitky, ba Žanetka si od radosti dokonca aj 

podskočila. To bol zážitok! Pán záchra-
nár vybral z auta špeciálne ležadlo a 

zafixoval ďalšieho zraneného s pora-
nením chrbtice. Fixáciu zlome-
nej nohy nafukovacou dlahou si 
chceli vyskúšať ešte ďalší, ale čas 
sa neúprosne krátil. 
So vzácnymi hosťami sme sa 
rozlúčili slovami vďaky a veľkým 
potleskom. Kiežby jazdu vozi-

dlom RZP nikto z nás absol-
vovať nemusel, nuž ale pravi-
dlá poskytovania 1. pomoci si 

oprášiť treba, lebo človek nikdy 
nevie, kedy ich bude potrebovať. 

MDD so záchranármi

Mgr. Iveta Petriková



V materskej škole v školskom roku 2016/2017 bolo 
zapísaných 32 detí, ktorým sme poskytovali predprimárne 

vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu Hrou 
objavujeme svet. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme svoju 
pozornosť zamerali na rozvíjanie kľúčových kompetencií 
dieťaťa. Na skvalitnenie rozvíjania požadovaných kompetencií, 
k nadobúdaniu a získavaniu primeranej úrovne  pripravenosti  
detí  sme cielene a pravidelne realizovali aktivity  a činnosti v 
jednotlivých formách denného poriadku. Deti prostredníctvom 
realizovaných aktivít získavali základné vedomosti o sebe, 
svojej rodine, spoločnosti, prírode a kultúre.
Aktivity realizované v 2. polroku školského roka: Detský 
karneval, Kniha, moja priateľka – marec – mesiac knihy,  
bábkové divadielko – Červená čiapočka, Deň Zeme – 
zhotovenie plagátu, Návšteva policajta v materskej škole, Deň 
matiek – slávnostný program v MŠ.
Pripravované aktivity, na ktoré sa ešte deti môžu tešiť: 
Tajomstvo v prírode – turistická vychádzka, Deň detí – 
športové dopoludnie,  Deň otcov, Netradičné kreslenie na 
fóliu, Opekačka, návšteva budúcich prvákov v ZŠ a slávnostné 
ukončenie školského roka – Rozlúčka so školákmi.
Srdečné poďakovanie patrí celému kolektívu našej MŠ, rodičom 
a všetkým ostatným, ktorí  akoukoľvek formou prispievali 
k dosiahnutiu spoločných cieľov. Aj keď je materská škola 
výchovno-vzdelávacou inštitúciu, netreba zabúdať na to, že 
dieťa v prvom rade potrebuje cítiť, že je milované, obklopené 
porozumením a láskou.

Deti si nikdy nebudú pamätať drahé veci, ktorými ste ich 
obdarovali, ale spomenú si na city, ktorými ste ich zahrnuli.

                                                                          Richard L. Ewans

Prajem všetkým krásne prežitie letných, slnečných dní plných zážitkov, radosti a oddychu.

Lenartovčan 19 | Materská škola

Lenartovčan 10/2017                19                                    www.lenartov.sk

Zo života našich najmenších

Detský karneval
Tento deň bol pre deti výnimočný, plný fantázie, tanca a zába-
vy. Deti si priniesli krásne masky, do ktorých sa s radosťou 
prezliekli a premenili sa tak na šaša, lienku, motýlika, piráta 
či rytiera. Odmenou im bolo ovocné pohostenie a diplom za 
nádhernú masku.

Deň matiek
Oslava dňa matiek patrí medzi tradičné spoločenské poduja-
tie organizované v našej materskej škole. Deti sa predviedli s 
programom plným básní, piesní a tancov. Rozdávali mamič-
kám svoje úsmevy plné čistých a úprimných citov, lásky a 
vďačnosti. Na záver deti potešili svoje mamky kvetinkou a 
vrúcnym objatím.

Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

„
Návšteva policajta v MŠ
Naše deti navštívil v materskej škole príslušník 
policajného zboru pán Mgr. M. Valkučák. Pri-
meraným spôsobom ich informoval o rizikách, s 
ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Hra-
vou a pútavou formou vysvetlil deťom základné 
pravidlá cestnej premávky a priblížili prácu polí-
cie. Deti najviac zaujala výstroj a výzbroj pána 
policajta, ktorú si na záver aj vyskúšali. Za odme-
nu dostali pracovné zošity Pola radí deťom.



Od decembra 2016 do februára 2017 v našej obci boli úspešne ukončené rekvalifikačné kurzy Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove určené pre uchádzačov o zamestnanie. Kurz v rozsahu 256 
hodín Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka ukončilo 19 žien a kurz v rozsahu 280 
hodín Pomocné stavebné práce ukončilo 26 mužov.
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Terénna sociálna práca a seniori

Terénna sociálna práca v obci je nápomocná aj pri umiestňovaní občanov do zariadení, ako je napr. 
Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Denný stacionár, Opatrovateľská služba 

terénna (v domácom prostredí klienta). Občan, ktorý má záujem o niektorú z týchto služieb sa môže 
informovať na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na tel. č. 054/4706004.
1. krok – podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
2. krok – vypracovanie Sociálneho posudku poverenou pracovníčkou obce v domácnosti klienta,
3. krok – požiadanie o výkon lekárskej posudkovej činnosti obvodného lekára klienta,
4. krok – následné požiadanie o výkon lekárskej posudkovej činnosti posudkového lekára, 
5. krok – vypracovanie Posudku o odkázanosti na sociálnu službu, 
6. krok – vypracovanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
7. krok – umiestnenie občana vo vhodnom zariadení, prípadne obcou poskytnutá terénna opatrovateľská 
služba.

Rok 2012 
Rok 2013 

Rok 2015 

Rok 2016 

Rok 2017 

1 x Zariadenie pre seniorov
3 x Zariadenie pre seniorov
1 x Zariadenie opatrovateľskej služby
3 x Zariadenie pre seniorov
1 x Zariadenie opatrovateľskej služby
1 x Zariadenie pre seniorov
3 x Opatrovateľská služba
1 x Denný stacionár
1 x Opatrovateľská služba (v štádiu riešenia)
1 x Domov sociálnych služieb (v štádiu riešenia) – v spolupráci s prešovským          
       samosprávnym krajom

  Štatistika umiestňovania občanov do zariadení od roku 2012 

Rekvalifikačné kurzy úspešne ukončené
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Obec Lenartov bola nominovaná v súťaži Os-
kar bez bariér za rok 2016 nominovaná do 

finále, v kategórii obce. Vyhlásenie víťazov s pre-
zentáciou finalistov v jednotlivých kategóriách sa 
uskutočnilo na slávnostnom galaprograme v rám-
ci 28. snemu ZMOS v Bratislave dňa 17.05.2017. 
Galavečer moderovala Janette Štefanková a ako 
speváčky vystúpili Kristína a Marie Rottrová. 

Tohto galavečera sa zúčastnili zástupcovia obce 
– p. Leškovský J., poslanec OZ; p. Leškovská M., 
odborný pracovník KC; p. Ing. Gombitová M., 
odborný pracovník poverený riadením KC a p. 
Mgr. Mokrišová M., TSP. V tejto kategórii vyhrala 
obec Janova Lehota. Tentokrát sme cenu nezíska-
li, ale nominácia obce nás posúva ďalej.

OSKAR BEZ BARIÉR 2016

▶ Pracovné rokovanie splnomocnenca vlády pre rómske komunity 
SR v Lenartove

Dňa 01.06.2017 sa v zasadačke OÚ uskutočnilo 
pracovné rokovanie splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity SR, p. Ábela Ravasza. Spolu so 
svojou pracovnou skupinou sa stretol so starost-
kou obce, poslancami obecného zastupiteľstva a 
zástupcami rodín zapojenými do projektu DOM.
ov. Hlavnou témou rokovania bolo mapovanie po-
trieb obce a marginalizovanej rómskej komunity. 
Zároveň boli rozanalyzované aktuálne národné 
projekty – terénna sociálna práca, komunitné cen-
trá, asistenti do MŠ, miestna občianska poriadková 
služba. Pán splnomocnenec  ponúkol spoluprácu aj 
pri implementácii projektov z európskych fondov 
– odpadové hospodárstvo, prístup k pitnej vode. 
Veľmi živo sa zaujímal o bytovú výstavbu a pro-
jekt prestupného bývania v obci. Celé stretnutie sa 
nieslo vo veľmi otvorenej a konštruktívnej rovine.

Mgr. Michaela Mokrišová, TSP
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▶ Plánovaná výstavba na rómskej osade
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➢ LITERATÚRA
Podujatia sú zamerané na oblasť literatúry, literárne druhy a žánre. Sú vhodným doplnkom pre rozšírenie 
literárnych vedomostí žiakov. Pozostávajú z prednášok, zážitkového čítania a súťaží. 
1. Hádankovo – zábavné stretnutie s hádankami spojené s poučením i zábavou, precvičovanie 

komunikačných schopností i rečového prejavu detí.
2. Hrdinovia z rozprávok – netradičné stretnutia s rozprávkovými postavami, zaradenie hrdinov 

rozprávkových príbehov do správnych rozprávok.
3. Mária Ďuríčková – životopisné údaje a tvorba slovenskej spisovateľky pre deti a mládež, zážitkové 

čítanie z jej rozprávkových kníh a básničiek doplnené krátkym vedomostným kvízom.
4. Knihopis – vznik a vývoj knihy až po dnešné knižné vydania – beseda.

➢ ESTETIKA, ETIKA, UMENIE A NÁBOŽENSTVO
Podujatia tohto tematického okruhu sú 
zamerané na oblasť estetickej, etickej a 
náboženskej výchovy. Pozostávajú z besied, 
zážitkového čítania, tvorivých dielní, ktoré 
dopĺňajú danú tému. 
1. Adventné čítanie – cyklus adventných 

čítaní vianočných rozprávok a biblických 
príbehov pri adventnom venci, doplnený 
rôznymi tvorivými dielňami, priblíženie 
vianočných ľudových tradícií a zvykov.

2. Bontón pre deti – základné princípy 
spoločenského správania, prezentácia a 
vedomostný kvíz.

3. Srdce pre mamu – história vzniku 
medzinárodného sviatku dňa matiek, 
zážitkové čítanie básní o mame a tvorivá 
dielňa.

➢ PRÍRODA
Podujatia zamerané na environmentálnu výchovu, ochranu 
životného prostredia a spoznávanie prírodných krás okolia 
Lenartova. Realizácia podujatí sa uskutočňuje formou 
vychádzok do prírody a vedomostných súťaží. 
1. Príroda okolo nás – spoznávanie prírodných krás 
Lenartova, rozprávanie o prírode a tvorivé dielne, 
výsadba stromčekov.
2. Zvieracia ríša – zo života zvierat – zaujímavé 
informácie z ríše zvierat, rozprávanie o živote zvierat, 
spoznávanie chránených a ohrozených živočíšnych druhov, 
čítanie kníh s lesnou tematikou.

➢ PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÉ, VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ PODUJATIA
V tomto okruhu podujatí pripravujeme besedy, súťaže a kvízy na rôzne témy, ktoré obohatia výchovno-
vzdelávací proces, rozvíjajú ich talent a záľuby. Zároveň sú i dôležitým prostriedkom propagácie zdravého 
životného štýlu a hodnotovej orientácie detí i mládeže. 
1. Rozprávkový kľúč – celoročný cyklus pravidelných podujatí zameraných na knihu, knižnicu a čítanie.
2. Bezpečnosť detí a mládeže – riziká internetu, mobilov a nových technológií.
Tieto aktivity pripravujeme podľa vopred vypracovaného plánu na každý mesiac:
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▶ ČINNOSTI A PODUJATIA ŠK 
                                                                 pri ZŠ Lenartov za I. polrok 2016/2017

Poslaním knižníc je sprístupniť čitateľovi množstvo informácií uložených v knihách. Školská knižnica 
ponúka okrem svojich knižných fondov a knižnično-informačných služieb i celý rad hodnotných 

kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí. Podujatia sú určené pre žiakov základnej školy ako aj pre 
dospelých, ktoré rozdeľujeme na literárne, estetické, prírodné a preventívno-výchovné.
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Naše aktivity nie sú len pre našich žiakov, ale 
pripravovali sme besedy a aktivity aj pre dospelých 
ako napríklad vitie vencov, maľovanie vajíčok, výroba 
ikebán, beseda na tému zdravý životný štýl a beseda 
o prvom transporte Židov zo Slovenska, na ktoré ste 
boli srdečne pozvaní. Takéto aktivity a rôzne iné budeme pripravovať aj naďalej a tešiť sa na Vašu účasť. 
Naša knižnica nie je len pre žiakov základnej školy, ale knihy si vypožičiavajú aj žiaci druhého stupňa a 
zároveň je to aj obecná knižnica pre dospelých, kde si môžete vypožičať rôzne druhy kníh a taktiež aj knihy 
na témy z našich besied.
Poslaním knižníc je uspokojovať kultúrne, vzdelávacie a informačné potreby občanov, podporovať ich 
celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj a o to sa snažíme aj my v našej školskej knižnici, pretože budúcnosť 
knižníc je vytváraná a podmienená aktívnym spájaním jej tradičného poslania spojeného s jej kultúrnym 
a spoločenským vyžitím.

Január 
1. Vianočný darček kniha – beseda o darovaných knihách.
2. M. Ďuríčková – Najkrajšie na svete – čítanie rozprávok s porozumením.
Február
1. Hádankovo – uhádneš či neuhádneš?  hádankové zábavné stretnutie s poučením, precvičovanie 

komunikačných schopností.
2. Príroda – akcie zamerané na Svetový deň ochrany zvierat – každý žiak si vyberie zvieratko, vypracuje 

referát, referáty sú vystavené v knižnici.
Marec
1. Marec – mesiac kníh, týždeň školských knižníc – predstavujeme poéziu, čítame verše.
2. Toto čítam ja – žiaci prezentujú konkrétnu knihu, pokračovaním aktivity je výroba plagátov na knihy.
3. Literárny kvíz – čo všetko vieme o knihe.
4. Srdce pre mamu – zážitkové čítanie básní o mame a tvorivá dielňa.
Apríl
1. Vandrovalo vajíčko – súťaž v maľovaní vajíčok.
2. Apríl – mesiac lesov – les ukrytý v knihe, čítanie kníh s lesnou tematikou, tvorivá dielňa.
3. Svetový deň zdravia – beseda na tému Zdravý životný štýl.
4. Deň Zeme, deň stromov – zveľaďovanie okolia, vysádzanie stromčekov.
Máj
1. Beseda o prvom transporte židov zo Slovenska 

– prezentácia knihy Mengeleho dievča.
2. Deň matiek – čítanie poézie, tvorivá dielňa.
3. Čitateľský maratón – čítanie rozprávok.
4. Bontón pre deti – základné princípy 

spoločenského správania, vedomostný kvíz.
Jún
1. Medzinárodný deň detí – športové popoludnie.
2. Najlepší čitateľ ŠK – vyhlásenie výsledkov.

Vandrovalo vajíčko – súťaž v maľovaní vajíčok

Marec – mesiac kníh, týždeň školských knižníc  
predstavujeme poéziu, čítame verše

Mária Leškovská, knihovníčka
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Mal som to šťastie spoznať človeka, ktorý je na prvý pohľad 
nenápadný, no môjmu srdcu veľmi blízky. Človek, ktorý 

sa na nič nehrá, je skromný, slušný, vždy s úsmevom a typickým 
humorom na tvári. Aj keď som ho poznal v čase, keď si mohol 
užívať zaslúžený odpočinok, on práve naopak – bol stále aktívny, 
stále niečo plánoval, pripravoval, tvoril a písal aj napriek svojim 
zdravotným problémom. To som si na ňom postupne začal vážiť a 
dnes je pre mňa osobne veľkým vzorom. Uvedomujem si pri ňom, 
že človek môže byť užitočný v každom veku.

  Narodil sa v Lenartove 2. januára 1937 tunajšiemu riaditeľovi školy Gejzovi Koložvárymu a Márii rod. 
Kaľatovej. Jeho otec bol dlhoročným riaditeľom tunajšej školy a aktívnym kantorom v našom kostole. 
Mladý Janko navštevoval základnú školu v rodnej obci, neskôr pokračoval v Malcove. Po jej ukončení 
nastúpil na Vyššiu priemyselnú školu elektrotechnickú  v Prešove. V rokoch 1955 – 1956 pracoval  v 
Štátnom filme Prešov ako kinooperátor-premietač putovného kina. Po absolvovaní základnej vojenskej 
služby, ktorú absolvoval v rokoch 1957 – 1959 v Novom meste nad Váhom a Jihlave pracoval do roku 1964 
ako robotník v Závodoch 29. augusta v Bardejove. V rokoch 1964 –1984 pôsobil na Okresnom národnom 
výbore ako inšpektor Civilnej obrany, neskôr ako zástupca náčelníka štábu CO okresu. Od roku 1984 – 
1995 kedy odišiel na predčasný dôchodok, vykonával funkciu vedúceho  sekretariátu predsedu družstva 
a oddelenia zvláštnych úloh vo výrobnom družstve Snaha. V živote sa venoval mnohým aktivitám. Bol 
členom vokálno-inštrumentálnej hudobnej skupiny Pedagóg, s ktorou dlhé roky zabával kúpeľných hosti v 
Bardejovských Kúpeľoch, členom speváckeho zboru Collegium Cantorum, tajomníkom mestského zboru 
Matice slovenskej v Bardejove i podpredsedom Okresného výboru Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami. Celý svoj pracovný život prežil v Bardejove so svojou manželkou Martou rod. Demkovičovou, 
s ktorou vychoval 4 deti. Pri príležitosti 50. výročia uzavretia manželstva v roku 2011 mu udelil svätý otec 
Benedikt XVI. Osobitné apoštolské požehnanie.
Nikdy však nezabudol na svoje korene a na rodný Lenartov. Po dovŕšení dôchodkového veku sa vrátil do 
rodnej obce, aby aj tu, ako bol zvyknutý po celý svoj život, tvoril a pracoval. Podieľal sa na aktívnom živote 
v kostole, kde v rokoch 1994 – 2013 vykonával funkciu kantora-organistu. Veľmi zodpovedne viedol a písal 
kroniku obce plných 19 rokov. Bol poslancom miestnej samosprávy a určitý čas aj zástupcom starostu obce. 
Vykonával funkciu predsedu Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a bol aj 
predsedom ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Spracoval a vytvoril zbierku osobností, 
ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. Galéria je peknou spomienkou a nachádza sa v pamätnej izbe 
našej obce. Plný optimizmu a elánu zorganizoval v rodnej Obci Lenartov za pomoci Šarišského múzea, 
Oddelenia kultúry Mestského úradu v Bardejove, nadšencov a občanov obce 12 rôznych výstav. Napísal 
rôzne publikácie a knihy o našom Lenartove. Nie nadarmo sa o ňom hovorí ako o historikovi obce.

Vážený pán Kavulič!
Aj keď Vám zdravotný stav už nedovoľuje tvoriť, chcem Vám v mene všetkých obyvateľov vysloviť veľké 
ĎAKUJEM za všetko, čo ste pre našu obec urobili. K Vašim nedávnym 80-tym narodeninám Vám želáme 
všetko najlepšie, hlavne veľa pre Vás tak potrebného zdravia. Verím, že nás budete ešte dlho rozveseľovať 
Vaším humorom.

Mgr. Marián Dudra

ČLOVEK

Tak zrodil sa človek s nárokmi žiť,
zrodil sa čistý, chcel na zemi byť.

Má krásne srdce a rozumu nie málo,
úsilie dobré do vienka sa mu dalo.
Zrodil sa s dušou plnou nežností,

je skrátka živým, dobrým od kosti.
Má čisté, jemné dlane a jasnú myseľ,

spoznávať všetko naokolo veľmi chcel...

„
„
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               VÝROČIE LIKVIDÁCIE ŽIDOV75.
Obdobie II. svetovej vojny znamenalo pre židovské obyvateľstvo veľkú tragédiu. Slovensko bolo počas 

vojny jediným neokupovaným štátom, ktorého režim v roku 1942 deportoval svojich občanov 
vlastnými silami. Veľká časť ľudí z prvej vlny transportov skončila v koncentračných táboroch, najmä v 
Osvienčime. V máji 1942 dal transportom aj právny základ vysťahovalecký zákon pripravený premiérom 
Vojtechom Tukom, ktorý uvádzal, že Židov z územia Slovenska možno vyviezť. Od marca do októbra 1942 
bolo deportovaných takmer 58-tisíc ľudí.

Druhá vlna deportácií, počas ktorej bolo vyvezených vyše 13-tisíc ľudí, prišla až po potlačení SNP a vstupe 
nemeckých okupačných síl na územie Slovenska v roku 1944. To sa dialo už v nemeckej réžii - nacistickým 
silám pomáhali aj slovenské Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. 
Počas holokaustu ako jednej z najväčších tragédií 20. storočia zahynulo približne šesť miliónov ľudí 
židovského pôvodu. Z územia Slovenska v dvoch vlnách deportovali 71 200 ľudí a väčšina z nich sa už 
nikdy nevrátila. 

Holokaust sa nezačal naložením ľudí do nákladných vagónov. Predchádzalo mu vyčlenenie časti obyvateľstva 
ako nepriateľov, útočila na nich nenávistná propaganda, prišli o svoje občianske a ľudské práva. Ako sa 
mohli tieto tragické udalosti odohrať, sa dnes stále pýtajú aj tí, ktorí prežili. 

Židia v Lenartove v roku 1942
V  kronike Obce Lenartov sa uvádza, že dňa 1. januára 1911 bolo vykonané sčítanie obyvateľstva a Lenartov 
v tomto období  mal 546 obyvateľov, z nich 335 rímskokatolíkov, 175 gréckokatolíkov a  36 židov.
Židia boli rozhodujúcim faktorom v hospodárskom živote Obce Lenartov, o čom svedčia aj záznamy o 3 
existujúcich podnikateľských prevádzkach v obci.

Arizácia podnikov Židov v Obci Lenartov (1941-1942)

podnik predmet podnikania obec okres likvidátor
Ružena
Fränklová 

predaj pálených liehových nápojov v 
zatvorených fľašiach Lenartov Bardejov

Ignác Ziment obchod s miešaným tovarom Lenartov Bardejov Gejza Koložváry

Ružena 
Fränklová

obchod s miešaným tovarom a predaj 
pálených liehových nápojov v zatvorených 
fľašiach

Lenartov Bardejov Ján Šoltés

Súpis obyvateľov Obce Lenartov (1942)

Počet domov v r. 1940 125
Počet obyvateľov v r. 1940 795

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940 zo zoznamu obcí okresu Bardejov
Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov (1942)

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v súpise Židov
Lenartov 125 795 21

Zdroj: www.upn.gov.sk/supis-zidov/zoznam-obci.php?okres=403

Môžeme si všimnúť, že počet domov, obyvateľov a počet Židov v obci na základe 3 rôznych zdrojov je 
zhodný, čo vlastne dokazuje jednotnú databázu vychádzajúcu z originálnych hárkov Súpisu Židov z roku 
1942.



Lenartovčan 10/2017                27                www.lenartov.sk

Lenartovčan 27 | Z histórie
Zoznam 21 Židov žijúcich v Obci Lenartov v roku 1942

P. č. Meno Dátum narodenia Priezvisko Adresa
1. Nety 1877 Baumann Lenartov
2. Hercko 1862 Baumann Lenartov
3. Fany 1905 Baumannová Lenartov
4. Jozef 1922 Cziment Lenartov
5. Herman 1877 Cziment Lenartov
6. Regina 1883 Cziment Lenartov
7. Ida 1927 Czimentová Lenartov
8. Serena 1921 Czimentová Lenartov
9. Rozalia 1867 Fränkel Lenartov
10. Mina 1871 Lorber Lenartov
11. Marko 1912 Lorber Lenartov
12. Samuel 1870 Lorber Lenartov
13. Oskar 1927 Schön Lenartov
14. David 1895 Schön Lenartov
15. Erika 1929 Schönová Lenartov
16. Helena 1899 Schönová Lenartov
17. Ignác 1906 Ziment Lenartov
18. Ervín 1934 Ziment Lenartov
19. Tibor 1937 Ziment Lenartov
20. Hilda 1939 Zimentová Lenartov
21. Serene 1909 Zimentová Lenartov

Zdroj: Martina Fiamová, Ústav pamäti národa, Bratislava, 2013

Zoznam deportovaných Židov z Obce Lenartov v roku 1942

P. č. Meno Dátum narodenia Priezvisko Adresa
1. Serena 25.7.1921 Czimentová, domáca Lenartov
2. Tibor 1937 Ziment, dieťa Lenartov
3. Hilda 1939 Zimentová, dieťa Lenartov
4. Oskar 1927 Schön, dieťa Lenartov
5. Erika 1929 Schönová, dieťa Lenartov
6. Helena 1899 Schönová, roľníčka Lenartov

7. Rifke 1916 Grünspanová
pomocná sila Lenartov

Vysvetlivky: Farebne sú vyznačené tie isté osoby.
Zdroj: Bardejovské novosti zo dňa   29.5.2007, 12.6.2007, 17.7.2007

Rozdiel v počte židovských obyvateľov oproti sčítaniu ľudu z roku 1911, kedy v Lenartove žilo 36  Židov, a 
zoznamu obyvateľov z roku 1942, kedy sa uvádza už len počet 21, možno vysvetliť aj tým,  že mnohí z nich 
odišli z našej obce ešte pred deportáciami.

                                                                                                                    Spracovala: Mgr. Iveta Petriková



 

■ Ak ste na maródke, 
dávajte si pozor!
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Počas vašej pracovnej neschopnosti vás môže navštíviť 
kontrola zo sociálnej poisťovne. Ste povinní dodržiavať 
liečebný režim a zdržiavať sa na adrese, ktorú ste udali 
ošetrujúcemu lekárovi.
• Faktom je, že určený zamestnanec sociálnej 

poisťovne môže kontrolovať dodržiavanie 
liečebného režimu od prvého dňa dočasnej 
pracovnej neschopnosti. A to aj počas dní 
pracovného pokoja, v akomkoľvek čase, aj vo 
večerných hodinách, okrem času, ktorý máte 
určený na vychádzky.  

• Ak vás nezastihne na adrese, ktorú ste uviedli 
ošetrujúcemu lekárovi, zanechá vám v schránke 
písomné oznámenie.

• Najneskôr do troch pracovných dní musíte 
kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej 
poisťovne v mieste vášho bydliska a vysvetliť, kde 
ste boli. Inak nedostanete nemocenské a naparia 
vám aj pokutu.

Nemôžete zohnať svoj liek? 
Chcete si overiť dostupnosť liekov?

Všetky potrebné informácie získate na stránke 
dr. max – www.drmax.sk a v sekcii dostupnosť 
liekov zadáte názov vášho lieku. Zobrazia sa 
všetky lekárne vo vašej blízkosti, ktoré majú 
liek na sklade. Informáciu si môžete nechať 
bezplatne poslať SMS správou do vášho telefónu.
Overiť dostupnosť je možné aj na našej 
bezplatnej infolinke na 0800 60 60 70 každý 
pracovný deň od 8:00 do 20:00.

■ Aby ste sa nenachodili po 
LEKÁRŇACH

■ Pred užitím antibiotík sa môžete poradiť
Antibiotiká nie sú cukríky. Slováci sú v rebríčkoch spotreby antibiotík na prvých miestach v rámci Európy. Ak 
sa antibiotiká predpíšu na infekciu, ktorú neliečia, tak liečeniu nielenže nepomôžu, ale ho ešte skomplikujú.
Hoci sa nedá zovšeobecniť, kedy antibiotiká 
použiť, dá sa presne povedať, kedy ich nepoužiť. 
Americký úrad na kontrolu chorôb a prevenciu 
(CDC) radí toto: Antibiotiká určite nezaberajú 
na vírusy. Takže nasadiť si ich, alebo ich požadovať 
na liečenie chrípky, nádchy, väčšinu bolestí hrdla 
alebo bronchitídy je zbytočné. Nevyliečia infekciu, 
nezabránia tomu, aby sa človek nakazil, ani deťom 

nepomôžu cítiť sa pri chorobe lepšie. Či sú pre vás 
antibiotiká vhodné, alebo nie, môžete zistiť ešte 
pred návštevou ambulancie na telefonickej službe 
DôveraLinka24. Služba je bezplatná, volajúci 
zaplatí len cenu hovoru podľa štandardnej tarify.
Funguje 24 hodín denne, sedem dní v týždni a môžu 
ju využívať všetci poistenci zdravotnej poisťovne 
Dôvera na čísle 0905 500 024.

■ Aj vy si môžete skontrolovať úkony u lekára
Každý poistenec má podľa zákona právo požiadať 
svoju zdravotnú poisťovňu o výpis z účtu poisten-
ca. Možno oň požiadať písomne, v zmysle platnej 
legislatívy. Poplatok za vydanie písomného výpisu je 
0,66 eura. Na získanie výpisu možno využiť aj bez-
platné elektronické služby poisťovní, ktoré svojim 
klientom ponúkajú všetky tri zdravotné poisťovne. 
Výpis obsahuje informácie o zdravotnej starostli-
vosti, ktorú za poistenca poisťovňa uhradila. Obsa-
huje výšku úhrady lekárovi a údaje o poskytnutých 
zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potra-
vinách a zdravotníckych pomôckach alebo údaje o 
predpísanom poistnom a podobne. Poistenci môžu 
kontrolou svojich výpisov zabrániť napríklad tomu, 
aby na nich poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 
písali fiktívne výkony. Ak poistenec zistí nezrovna-
losti, môže sa obrátiť na poisťovňu. Revízni lekári 

na základe takéhoto podnetu môžu urobiť kontrolu 
u poskytovateľa. Ak sa potvrdí, že išlo o neopráv-
nene vykázanú zdravotnú starostlivosť, následne sa 
finančné prostriedky vymáhajú od poskytovateľa. 
V prípade závažných porušení sa poisťovňa môže 
obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.                                                          

Zdroj: tasr
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▶ Šetrite miesto v kontajneri 
    ▶ Nevyvážajte vzduch, učte ľudí zošliapavať

Stlačte odpad pred vyhodením. Ušetríte.
Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína 
a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v 
globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku 
predajú stovky milióny nápojových kartónov 
a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú 
vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených 
obalov.
Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...
Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný 
a rozložený na plocho. To znamená, pred 
vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte 
a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

▶ KURZ PRVEJ POMOCI pre zamestnancov Obce Lenartov
Obec Lenartov zorganizovala 
pre svojich všetkých zamestnan-
cov 15.2.2017 kurz prvej pomo-
ci, ktorí zrealizovali inštruktori 
Falck Academy, s.r.o. Košice, 
pobočka Sabinov: Bc. Jozef Med-
vec a p. Ivan Danko. Kurz pre-
biehal plynule s podaním teo-
retického odborného výkladu a 
praktickými názornými ukáž-
kami, ktoré sme absolvova-
li my, priami účastníci kurzu. 
Naši špecialisti nám poskytli 
možnosť vyskúšať si a predviesť 
zručnosti spojené s teoretický-
mi poznatkami, až po správne 
používanie automatického exter-
ného defibrilátora (AED). Práve 
automatický externý defibrilá-

tor je zariadenie, ktoré pomáha 
pri poskytovaní prvej pomoci 
tým, že pomocou elektrické-
ho výboja je schopný obnoviť 
správny srdcový rytmus. Pri 
tomto zariadení naši špecialisti 
ocenili našu obec v tom smere, 
že len niekoľko miest a pár obcí 
má menované zariadenie. Jeho 
použitie si v rámci kurzu mohli 
účastníci vyskúšať. Poďakovanie 
v tomto smere patrí Obci Lenar-
tov, že obetovala nemalú finanč-
nú čiastku na zakúpenie AED, 
nakoľko v živote niekedy dochá-
dza k stavom, kedy náhle zasta-
venie krvného obehu a dýchania 
je potrebné okamžite obnoviť. 
Práve AED vie sám posúdiť srd-

covú činnosť a adekvátne na ňu 
v spolupráci s obsluhou zareago-
vať udelením vhodného výboja. 
Má hlasovú navigáciu a zapína 
sa automaticky po jeho otvore-
ní. Ako povedala starostka obce 
Ing. Jana Bľandová, MBA hneď v 
úvode, kiežby sme ho nemuseli 
nikdy použiť, aby sa nestalo žiad-
ne nešťastie, ale na druhej strane 
podotkla, keď k nemu dôjde, aby 
sme zachránili pomocou AED 
ľudský život. Je umiestnený v ZŠ 
Lenartov. Každý účastník obdŕ-
žal na základe písomného testu 
potvrdenie o absolvovaní vyššie 
uvedeného kurzu.

Mgr. Jana Frandoferová
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Nedávno prebehla médiami správa o staršej žene, 
ktorá nešťastne spadla a 3 dni strávila vo vani, 

lebo sa sama nedokázala postaviť. Aby sme predi-
šli takýmto situáciám a pomohli skôr narodeným, 
hlavne osamelým a opusteným, ponúkame možnosť 
pomoci. Každý senior, ktorý potrebuje pomoc a sám 
nezvláda svoju chorobu, má možnosť využiť službu 
Domáceho tiesňového volania (DTV), ktorá stla-
čením náramku zabezpečí pomoc. Náramok, ktorý 
nosí klient na ruke, sa stlačením aktivuje a zapne 
hlasný odposluch v domácnosti klienta. Dispečer 
situáciu vyhodnotí, prípadne osloví aj blízke okolie. 
Senior môže byť atakovaný páchateľom, môže byť 
ohrozené jeho zdravie a podľa toho vyšle pomoc, 
buď hasičov, policajtov alebo záchranárov. Služ-
ba DTV, ktorú prevádzkuje Asociácia samaritánov 
SR. Snahou samaritánov je, aby klient čo najdlhšie 
využíval pre svoj pobyt vlastné domáce prostredie a 
za pomoci intervencie rodiny, okolitého sociálneho 
prostredia alebo profesionálov, mal zaistenú pomoc 
v prípade akejkoľvek krízy. To znamená, že na krí-
zovej intervencii sa nepodieľa len poskytovateľ ties-
ňovej služby, ale napr. aj rodina, susedia, sociálni a 
zdravotní pracovníci. DTV je sociálna služba, ktorej 
hlavným cieľom je znížiť zdravotné a sociálne riziká 
starých alebo postihnutých osôb. Za hlavný prínos 
tejto služby je nie len jednoduché ovládanie, najmä 
v prípadoch obmedzenej pohyblivosti, ale aj skutoč-
nosť, že pomáha zdravotne postihnutým osobám a 
seniorom vo vysokom veku prežiť svoj život dôstoj-
ne, podľa svojich prianí a v prirodzenom prostredí. 
V prípade záujmu kontaktujte obecný úrad alebo sa 
obráťte na terénne a sociálne pracovníčky.

▶ Seniori, pozor! Náramok vám môže zachrániť život

Lenartovský meteorit pod 
drobnohľadom

Začiatkom mája obdržala obec informáciu z Maďarska o tom, 
že odborná štúdia o lenartovskom meteorite je ukončená. 
Niekoľkoročná práca historikov budapeštianskeho múzea je 
ukončená a zverejnená  v anglickom a maďarskom jazyku. 
Obec Lenartov obdržala 60 strán odborného textu v maďar-
čine, s ktorým momentálne pracuje prekladateľka. Preloženú 
štúdiu predložíme verejnosti a bude zverejnená na interneto-
vej stránke obce. Veríme, že novými informáciami prehĺbime 
poznanie miestnej histórie.

Spotrebiteľské Centrum − je neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby všetkým 
občanom SR, ktorým pri nakupovaní tovarov, výrobkov alebo služieb alebo pri uplatňovaní iných práv u 
predávajúcich vznikne sporová udalosť. Spotrebiteľom poskytuje bezplatne poradenský a právny servis a 
pomoc pri riešení spotrebiteľských sporov. V prípade nemožnosti mimosúdnej dohody a predpokladaného 
úspechu bezplatne zastúpia spotrebiteľa v súdnom spore a vykonajú právne všetky dostupné právne kroky 
k ochrane práv a ekonomických záujmov nami zastupovaného spotrebiteľa.

Kontakt: t.č. 0950 403021          www.spotrebitelskecentrum.sk/podatelna

Spotrebiteľské centrum pomôže aj Vám



Pozor na vypršanie technickej a emisnej 
kontroly

Motoristi, ktorí nechcú zabudnúť na koniec platnosti emisnej a 
technickej kontroly svojho auta, si môžu nastaviť upozornenie 
na ich blížiace sa vypršanie. Odporúča to ministerstvo dopravy. 
Vodiči tak môžu spraviť na internetovej stránke Jednotného 
informačného systému v cestnej doprave – jiscd.sk. Na 
nastavenie notifikácie potrebujú evidenčné číslo vozidla a 
číslo veľkého technického preukazu, ktoré na stránke vyplnia. 
Následne zadajú mobilné číslo a emailovú adresu, na ktorú si 
želajú zaslať upozornenie o blížiacom sa konci platnosti emisnej 
alebo technickej kontroly. Systém motoristu automaticky 
upozorní 30 dní, a tiež 14 dní pred vypršaním týchto kontrol.

■ Chcete sa zbaviť slimákov? A bez chémie?
Aby ste sa zbavili slimákov, paradoxne im je potrebné dať to, čo 
milujú najviac – kukuričnú múku. Táto chuť slimáky priťahuje 
ako magnet. Problém je tu len jeden – súčasne na ne kukuričná 
múka funguje ako jed.Kukuričnú múku je potrebné dať do 
nádoby v blízkosti vašej úrody. Keď si slimáky budú môcť vybrať, 
vyberú si radšej kukuričnú múku. Už krátko po tom, čo sa jej 
najedia, spôsobí im obrovské črevné problémy. Kukuričná múka 
bude v slimákoch bujnieť a zároveň im zlepí črevá. Vo výsledku 
kukuričná múka slimáky doslova roztrhne a to už po niekoľkých 
minútach. V niektorých prípadoch je možné, že silnejšie jedince 
túto pascu prežijú. Ak chcete mať istotu, zmiešajte kukuričnú 
múku s jedlou sódou, ktorá pôsobí ako katalyzátor a účinky 
kukuričnej múky ešte zvýrazní.
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■ Občania pozor! Opäť je tu pyramídová hra!
Na Slovensku sa rozmohol podvod založený na pyramídovej hre. Škandál má medzinárodný rozmer. V 
zahraničí už prípad riešia vo veľkom, u nás sa kompetentní hýbu pomaly. Biznis založený na lákavej ponuke 
získať auto zadarmo siaha do minulého roku. Dnes už je zrejmé, že sa nechali nachytať tisícky Slovákov.
Kúpa auta cez firmu Dexcar spočíva v tom, že kupujúci zaplatí len úvodný poplatok, akési členské. Zapíšu 
ho do poradovníka a o šesť mesiacov dostane auto na dva roky, pričom ďalej nebude nič platiť. Za zmienku 
stojí zamyslenie sa nad postupom predajcov. Podľa podvedených, aj keď zaplatili zálohu, doteraz sa k 
žiadnemu autu nedostali. Firma funguje cez internet. Systém pyramídovej kúpy auta vyzerá nasledovne. 
Ak má jeden človek dostať "zadarmo" auto, musí sa na naň zložiť osem ľudí. Členský príspevok predstavuje 
sumu od 390 eur až po 1 700 eur.  Takže, osem ľudí sa zloží na to, aby jeden dostal auto, 8 krát 1 700 euro, 
výsledkom je auto za 13 600 eur. Poďme ďalej. Aby každý z tých ôsmich ľudí, čo sa zložili, dostal svoje auto, 
musí sa na každého z nich zložiť ďalších osem ľudí. Už sme pri 64 ľuďoch. A pyramída nekončí. Aby každý z 
tých 64 ľudí dostal svoje auto, musí sa na ne pozbierať 64 krát osem ľudí. A sme pri 512 ľuďoch. No zájdime 
ešte ďalej, aby každý z tých 512 ľudí dostal svoje auto, musí sa zohnať 512 krát osem ľudí, čo je 4 096 ľudí. 
Čísla hovoria za všetko. Ide o typický príklad pyramídového podvodu na ľuďoch.

■ Zmenu cestovného poriadku môžete ovplyvniť aj vy
Každý cestujúci, ktorý využíva autobusovú dopravu SAD, a.s. má možnosť ovplyvniť cestovný poriadok. 
Každoročne manažéri SAD, a.s. oslovujú samosprávu ohľadom liniek autobusov a oznamujú zmeny v 
ich cestovnom poriadku. Ak máte námietky alebo žiadate úpravu cestovného poriadku, prípadne zmenu 
liniek, nahláste to na obecný úrad. Všetky pripomienky sa oznámia na SAD, a.s. v čase tvorby a úpravy 
cestovného poriadku. Ochota vyjsť v ústrety cestujúcim sa vyplatila aj nášmu občanovi, ktorý cestou obce 
žiadal záchadzku autobusového spoja z Lukova ráno o 5.50 hod. Tejto požiadavka SAD, a.s. vyhovela a 
spoj zachádza aj do Lenartova.

■ Dopravné značenie 
miestnej komunikácie

Dopravné značenie miestnej komuniká-
cie, nie hlavnej cesty, prešlo kontrolou 
dopravným inžinierom z ODI OR PZ 
Bardejov. Výhrady dopravných policaj-
tov k značeniu na miestnej komunikácii 
si vyžiadali okamžitú zmenu v značkách 
popri ceste. Ak máte návrhy k doprav-
nému značeniu alebo pripomienky, 
oznámte ich na obecný úrad, ktorý ich 
odstúpi na ODI. Po ich odsúhlasení sa 
dopravné značenie zmení.

! Nekonzumujte ! 
banánové čipsy, 

sú plné jedu  
Potravinári upozorňujú na nebezpečný 
výrobok, ktorý našli na pultoch pri 
kontrole v supermarkete v Námestove. 
Suroviny, z ktorých sú chipsy vyrobené, 
pochádzajú z Filipín, balia ich vo 
Zvolene na Slovensku. Ide o pochúťku 
pre vyznávačov zdravého životného 
štýlu − nie sú to klasické zemiakové 
chipsy, ale banánové lupienky s 
označením Racionella.
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LENARTOV – FATIMA
 Lisabon, Coimbra, Santiago de Compostela

V dňoch 19.5. – 24.5.2017 sa pútnici z Lenartova 
a Malcova vybrali v roku 100. výročia zjavenia 

vo Fatime na púť, kde sa v roku 1917 trom deťom 
zjavovala Panna Mária. Vo Fatime predniesli svoje 
modlitby v Kaplnke zjavení s milostivou sochou 
Panny Márie. Navštívili aj Baziliku s hrobmi 
blahoslaveného Františka a Hyacinty a tiež sestry 
Lucie a nový kostol Najsvätejšej trojice. Slovenská 
krížová cesta a návšteva rodného domu troch 
vizionárov v Aljustreli pokračovala po večeri 
medzinárodnou modlitbou ruženca a sviečkovou 
procesiou. Presun do Španielska začal zastávkou 
v Alcobace a Batahle. Cieľom bolo Santiago de 
Compostela, kde od 12. storočia smerujú pútnici 
z celého sveta k hrobu sv. Jakuba apoštola. 
Prehliadka krásneho historického centra 
s mnohými starobylými chrámami a 
stredovekými uličkami ukončila návštevu 

Santiaga. Cesta do Coimbry, kde je sídlo najstaršej 
univerzity na zemi a kaplnka v kláštore sestier 
karmelitánok, kde bývala sestra Lucia, ukončila 
návštevu Španielska a cesta pokračovala do 
hlavného mesta Portugalska – Lisabonu. Biskupská 
katedrála Se, kostol sv. Antona Paduánskeho na 
mieste rodného domu svätca, návšteva okrajovej 
štvrte Belému – v minulosti významný prístav, 
odkiaľ do sveta vyplávali objavitelia a dobyvatelia, 
kláštor a chrám sv. Hieronýma, či  pamätník 
moreplavcov  venovaný zámorským objavom 
– to je len malá časť tejto v ýznamnej európskej 
metropoly, ktorú mohli naši pútnici zhliadnúť. 
Veríme, že aj táto, v poradí už 4. púť našich 

pútnikov, priniesla všetkým účastníkom 
nádherné duchovné zážitky a už teraz sa 

tešíme, kde bude smerovať naša ďalšia púť.
Ing. Jana Bľandová, MBA, účastníčka púte

Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty  

Coimbra – socha Lucie  



Každý z 
nás potrebuje 

mať v živote blízkeho 
človeka, ktorý pri ňom 

stojí, podporuje ho a dodáva mu 
silu zvládnuť prekážky. Ak je potrebné mať 

priateľov počas bežných dní, o čo viac ich potrebuje 
pacient po diagnostikovaní onkologického 
ochorenia. A nielen on. Nesmieme zabúdať ani na 
partnerov, celú rodinu, pre ktorých sa stáva situácia 
rovnako náročnou. 
Aj obec Lenartov sa dňa 7. apríla 2017 zapojila do 
21. ročníka Dňa narcisov a do jej ulíc i  rómskej 
osady neváhali vyjsť dobrovoľníci, ktorí vyzbierali 
finančnú čiastku 195,60 eur pre Ligu proti rakovine. 
Poďakovanie patrí nielen Tomášovi Vašičkaninovi 
a Marekovi Dudrovi, ale hlavne všetkým darcom, 
ktorí prejavili ochotu pomôcť a vliali tak novú nádej 
na uzdravenie úplne neznámym ľuďom bojujúcim 
so zákernou chorobou, ktorých hlavným cieľom je 
prežiť.
Veď prečo by sme neprispeli? Nikto z nás predsa 
nevie, kedy bude bojovať o to najcennejšie čo má 
– o zdravie.
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DEŇ NARCISOV

NA ZAMYSLENIE

Kým muž opravoval auto, jeho syn zobral do ruky kameň a poškrabal ho. Muž chytil svojho syna a 
zo zúrivosťou niekoľkokrát ho udrel po ruke. Nevšimol si však, že ho bije francúzskym kľúčom. 

Chlapček v nemocnici stratil všetky svoje prsty kvôli zlomeninám. A potom sa opýtal svojho otca s 
unaveným pohľadom v očiach: Oci, kedy mi znova narastú prsty? Otec, vedomý si vážnosti situácie, 
nebol schopný povedať vôbec nič. Šiel späť k svojmu autu a viackrát do neho kopol. Rozhorčený 
si pred neho sadol a pozeral sa na škrabance. Chlapec tam napísal: milujem ťa tati! Veci sú na 
používanie, ľudia sú na milovanie! Problém v dnešnom svete spočíva v tom, že ľudia sú používaní a 
veci sú milované.

Preto je ľudstvo tam, kde je.



Ako správni hospodári a 
príslušníci váženej komunity 
sa začiatkom roka stretli na 
výročnej členskej schôdzi, kde 
zhodnotili uplynulý rok 2016 
a zamysleli sa nad tým, čo by 
chceli pre seba i obec urobiť 
v roku 2017. Po skončení 
oficiálnej časti sa všetci zúčast-
nili na novoročnom koncerte 
Muzikantoch Raslavických. 
Bolo veru veselo. Medzi jednu 
z povinností seniorov patrí aj 
udržiavanie zvykov na dedine 
a tak poskladali dokopy euríky 
a zorganizovali seniorskú 
fašiangovicu, lebo veru tak 
dnes domáca zakáľačka je už 
aj na dedine takmer raritou. 
Prišli mnohí, pozvali si aj 
hostí, aj muzikanta, aj kroje 
poukazovali vďaka ochotným 
ľudom i fotografie od mladej 
fotografky, videli, aj zaspie-
vali a zdraví sa domov vrátili. Poniektorí zašli aj 
na okresný seniorský ples, ktorý bol toho roku v 
Zborove. Tí najodvážnejší a najsmelší za zúčastni-
li okresných zimných pretekov v Bardejove a veru 
hanbu neurobili, lebo aj medailu za prvé miesto 
priniesli. Ako by to bolo, keby si nezašportovali 
aj doma, preto pre členov zorganizovali športové 
popoludnie, kde si ženy zmerali sily v takej náročnej 
disciplíne ako je Človeče, nehnevaj sa. No nenahne-
vaj sa, keď ti kamarátka pred košiarom vyhodí 
figúrku a musíš začať odznova. Najlepšie nervy mala 
najstaršia účastníčka Helena Kačmárová, ktorá sa 
stala víťazkou pred Helenou Jadlošovou a Annou 
Bortníkovou. Ani muži nezaháľali a boli v sále na 

postriežke, každý ozbroje-
ný puškou a vyzbrojený 
brokmi. Postupne si počkali 
na posede a na postriežke si 
zastrieľali na líšku aj srnca. 
Strieľali naozaj výborne a 
prvé miesto si vybojoval Ján 
Šoltýs pred Štefanom Beňom 
a Michalom Bortníkom. 
Blahoželáme! Koncom mája 
sa družstvo seniorov zúčast-
nilo obvodných pretekov 
v Gerlachove. Všetci, ktorí 
mohli, sa počas zeleného 
týždňa jarného upratova-
nia zapojili do skrášľova-
nia svojho okolia a spolu s 
ostatnými prispeli k skrášle-
niu nášho životného prostre-
dia. Naši seniori sa radi stretá-
vajú pri aktívnej činnosti, radi 
si pomáhajú navzájom, lebo 
škoda každého premárnené-
ho dňa, každej minúty, keď 

sme ich strávili podaromnici. Tešíme sa na ďalšie 
spoločné aktivity spolu s ostatnými Lenartovčan-
mi i priateľmi, napríklad pri Cyrilometodejskom 
stretnutí pri kaplnke Panny Márie na Kráľovej 
studni či športovom dni seniorov, ale hlavne pri 
oslavách 590. výročia od prvej písomnej zmienky 
o Lenartove a stretnutí s rodákmi v dňoch 12. a 13. 
augusta tohto roku. Radi by sme v prípade záujmu 
zorganizovali zájazd do obce Šindelová a okolie 
v Čechách, kde po vojne žil značný počet našich 
občanov aj  s účasťou na púti v Czestochowej v 
Poľsku. Záujemcovia sa môžu už teraz  prihlásiť u 
predsedu ZO JDS Lenartov.   

Ján Bortník, predseda ZO JDS                  
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Strelecká súťažVíťazka Helena Kačmárová v hre Človeče, nehnevaj sa!

V živote platí stará rokmi overená pravda, že ani sa nestačíme čudovať ako ten čas letí. Len nedávno sme 
privítali nový rok a už je tu jeho polovica. Čo priniesla? Nuž určite veľa v každom smere i oblasti, a tak 
výnimkou neboli ani lenartovskí seniori. 

SENIORI

Aká to radosť !  Senior nemusí skoro vstávať, 
chodiť do práce, naťahovať sa s kolegami 
či vedúcimi. Telku môže pozerať praktic-
ký celý deň. Ak sa mu zachce do prírody, 
ide. Ak k susedovi či do mesta, ide. Keď 
na pivko, ide. Nikto a nič ho neobmedzu-
je. Predsa však niečo áno. Občas na niečo 
zabudne. Tu užiť lieky, tu vypnúť svetlo 
v komore, tu po pohostení neoplachne 
niekoľko pohárov, zapotroší alebo nebodaj 
rozbije nejaký ten tanierik alebo nedoká-
že pochopiť, že nie každá umývačka riadu 
automaticky vypustí vodu do kanála a že 
to musí urobiť on sám či iné veci, ktoré 
pre mladých sú samozrejmosťou, tak ako 
to bolo aj u nich. Zabudnúť sa dá na veľa 
veci, nikdy však nezabúdajme byť ľuďmi. 
Ľuďmi s citom, pochopením, žičlivosťou 
a ochotou vždy pomáhať tým, ktorí to 
potrebujú, ľuďmi so schopnosťou prepáčiť 
a láskavosť či úctu nie iba prijímať, ale 
predovšetkým rozdávať. Nuž a lenartovskí 
seniori takí sú!



Dňa 28.12.2016 sme mali vzácnu návštevu na 
Kráľovej studni. Redaktorka Slovenského rozhlasu 

Silvia Hoffmanová bola u nás natáčať reportáž do 
relácie Rádiovíkend. Aj keď počasie nám veľmi neprialo 
hlavne kvôli silnému vetru, myslím si aj podľa slov pani 
Hoffmanovej, že sme natočili dobrú reportáž. Pani 
redaktorka bola príjemne prekvapená, čo všetko sa nám 
podarilo vybudovať na Kráľovej studni. Relácia bola 
odvysielaná 5.1.2017 v Slovenskom rozhlase.
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Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulej zimy

7. Silvestrovský výstup na Minčol

Už tradične na Silvestra naše združenie organizuje Silvestrovský výstup na Minčol. A tak posledný deň 
v roku 2016 sme sa už po siedmykrát zišli na motoreste Javorina odkiaľ štartujeme tento pochod. 

Po vypustení balóna šťastia, ako spomienku na nášho nebohého starostu obce Jána Jajka sme sa autami 
presunuli do Livovskej Huty, kde nás už čakali ďalší turisti. To, že o tento výstup je čoraz väčší záujem svedčí 
aj fakt, že tohto roku  sa na Minčole stretlo spolu viac ako 400 účastníkov. Tie výhľady boli na nezaplatenie. 
Veď od Vysokých Tatier, Kráľovej holi bolo vidieť na východ, až po Vihorlat a to sa nevidí každý deň. Po 
slávnostných príhovoroch a zaspievaní turistickej hymny sa väčšinou všetci turisti ponáhľajú do svojich 
domovov. Tento rok bol úplne iný, hlavne vďaka nádhernému počasiu. Turisti ešte dlho zotrvali na Minčole 
a rozprávali si svoje celoročné zážitky z rôznych výstupov. My sme sa postupne vrátili všetci do Lenartova, 
kde na nás v sále obecného úradu čakala výborná kapustnica, punč a šišky našej kuchárky Danky. 

6. Zimný prechod okolo Kráľovej studne

6. ročník tohto zimného prechodu sme venovali na pamiatku 72. výročia oslobodenia našej obce. Tento 
ročník nám slávnostne odštartoval poslanec Ján Bortník a tak sa všetci zúčastnení /celkovo  nás bolo 125 

účastníkov/ vydali na 16 km dlhý slovensko-poľský prechod. V dvoch poľských obciach Dubné a Wojkowa  
mali účastníci pochodu možnosť si prezrieť dva krásne drevené kostolíky. Po príchode na našu útulňu 
na Kráľovej studni, bolo pripravené občerstvenie vo forme čaju a klasického slovenského hamburgera – 
chľib so šmaľcom. Nasledovala  krátka prestávka, počas ktorej  si turisti  pozreli výhľady z našej turistickej 
výhľadne, a tak nasledoval krásny zjazd až do našej obce Lenartov. Prechod sme končili už tradične na 
motoreste Javorina, kde bolo aj slávnostne ukončenie prechodu s krátkym kultúrnym programom a  
výborným gulášom. 

Rádio Regina o aktivitách OZ Kráľova studňa

Naším hlavným cieľom občianskeho združenia Kráľova studňa je aj propagácia tohto historického 
miesta. Bol som veľmi milo prekvapený, keď mi redaktorka Rádia Regina Východ  Veronika Slaninková 

zavolala a pozvala ma do štúdia porozprávať v živom vstupe o našich aktivitách, čo všetko sme na území 
Kráľovej studne spravili, ale aj o našich budúcich plánoch. A tak 19.1.2017 medzi 10-tou a 11-tou hodinou 
sme sa v štúdiu Rádia Regina v Košiciach naživo zhovárali o našej činnosti. Priznám sa, bolo to veľmi milé 
rozprávanie a krajšiu propagáciu nášho združenia a aj našej obce si neviem predstaviť.

Plány na nasledujúce leto

Momentálne prebiehajú prípravy na naše podujatia, ktoré sú naplánované v lete. Už teraz srdečne 
pozývame našich občanov na Lenartovký rebriňák 2017, ktorý sa uskutoční 17.6.2017 na Kráľovej 

studni. A 13.8.2017 počas osláv 590. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci plánujeme zorganizovať 
spolu s obcou Lenartov už 6. ročník Behu do kopca na Kráľovu studňu.

Marián Dudra
predseda OZ Kráľova studňa
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• Kým bude žiť les •

O   našom krásnom Slovensku a teda aj o 
Lenartove sa hovorí, že je bohaté na lesy a ja 

si myslím, že je to pravda. Vo svojich očiach vždy 
vidím a vnútorne cítim všade, kde prídem kus 
svojho rodiska. Kus svojho kraja ako sa rád kúpe 
v lúčoch slnka, rád sa dá omývať oparom hmly, je 
otužovaný mrazom i snehom, osušovaný vetríkom 
a k tomu mi znie krásna hudba žblnkajúceho potôčika, vtáčieho štebotu a večného spevu lesov. Áno, hora 
po stáročia šumí svoju pieseň. Jej melódia sa občas mení podľa toho, aké je ročné obdobie i jej vek. Vie 
byť milá, ale aj nesmierne krutá. Najsamprv je to spev človeka, ktorý s láskou vkladá do zeme sadeničku 
či semienko a ustelie jej na príkrej stráni malé lôžko a do vienka jej zaspieva svoju obľúbenú pieseň i 
želanie dlhého života a možno si pri tom pomyslí aká budúcnosť ho čaká obidvoch – strom v lese človeka 
medzi ľuďmi a všetkých navzájom. K napísaniu týchto riadkov ma podnietil a inšpiroval môj kamarát a 
náš lenartovský rodák Janko Štibrich. Taký obyčajný Janko, ktorý je priateľský, milý, starostlivý otec rodiny, 
usilovný a pracovitý človek s veľkou dávkou lásky k prírode, ktorý celý svoj doterajší pracovný život strávil 
prácou v lese ako pilčík, vodič lesného traktora či operátor lesnej lanovky, aby  v nej pokračoval po svojom 
otcovi Andrejovi, ktorý bol  v našich lesoch lesníkom. Pracuje s ním aj syn Rastislav a práci v lese sa venujú 
aj bratia Jaroslav a Jozef. V lese pracovala aj mama Helena a sestra Mária. Nie tak dávno mi priniesol 
ukázať fotografiu buka, ktorý v rámci lesohospodárskej činnosti zrezal a zmanipuloval. To by nebolo nič 
zvláštne, veď on ich za tie roky práce v lesoch uložil na zem už tisíce, ale zaujal ma tým, aký to bol strom – 
obor. Starý kmeť. Tento buk mal viac ako 250 rokov. Jeho celková výška bola vyše 41 metrov, dĺžka kmeňa 
29 m a celková výťažnosť bola 11 m kubických a ešte k tomu to bol posledný strom z tejto generácie v 
našom chotári pod Javorinou, ba možno v širokej okolici. A tak sme spolu rozmýšľali o tom, čo všetko náš 
veľkobuk asi zažil, čoho bol svedkom, čo sa asi udialo u nás počas jeho života. Veď semienko, z ktorého 
vzišiel sa ujalo ešte pred rokom 1750. Bolo to v období, keď začínala vládnuť Mária Terézia. Zakladali 
sa prvé manufaktúry, zdokonaľoval sa parný stroj, kolesá pracovných strojov poháňala transmisia a svoj 
pozemský život ukončil velikán vážnej hudby J. S. Bach. V Lenartove na mieste, kde sa dnes nachádza 
Kultúrny dom a Materská škola povodeň po búrke zničila drevený kostol a voda zobrala časť starého 
cintorína, kde sa nachádzal aj masový hrob po morovej epidémii v polovici osemnásteho storočia. Náš 
buk mal už vyše 60 rokov, keď Napoleon viedol dobyvačné vojny po Európe. Pamätal si prvé vystúpenia 
Slovákov za svoje práva v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie, masový odchod Lenartovčanov za prácou 
do zahraničia na začiatku 20. storočia, katastrofu Titaniku, prvú aj druhú svetovú vojnu, ktoré neobišli ani 
náš kraj, bol svedkom povojnového rozvoja Lenartova a dožil sa aj tretieho tisícročia. A čo všetko sa ešte za 
ten čas udialo. Ako sa zdokonalila technika, ako sa menili spoločensko-výrobné vzťahy a zriadenia, koľko 
vzniklo skvostných diel v oblasti umenia a kultúry, ako pokročila lekárska veda. Jednoducho všade okolo 
nás  sa dejú takmer neuveriteľné zmeny a to všetko počas života jedného buka. Všetko sa zmenilo, iba 
stromy rastú a zomierajú rovnako. Postojačky! Majme k nim úctu, starajme sa o ne ako o skvost, ktorý vo 
svojej podstate slúži nám všetkým počas celého života ako súčasť životného prostredia, lebo kým bude žiť 
les, budú žiť i ľudia. Keď strom zloží svoje telo na matičku zem, z ktorej vyrástol, vydá sa nám celý, aby sa 
stal teplom nášho domova i rodinného krbu, keď je vonku zima a mráz. On je ten trám, ktorý drží náš dom, 
je strechou nášho domova, do ktorého sa vraciame po práci, aby sme si oddýchli. Je stoličkou, na ktorej 
sedávame a stolom, na ktorom jedávame, urobíte z neho lodičku či veľký koráb. Dokonca i rúčka v sekere, 
ktorá ho zotne je z dreva. Pozerá na nás z oltára v našom kostole či máva s roztiahnutými rukami v podobe 
dreveného kríža pri ceste akoby nás chcel objať a ochrániť. Z neho je posteľ, na ktorej spíme, sú to dvere 
nášho príbytku či bránička do dvora. On je drevom našej kolísky i kolísky našich detí a nakoniec i lôžkom 
pre náš večný odpočinok. Nie je toho veľa? Nezaslúžia si naše lesy, sady, parky, aby sme sa o nich príkladne 
starali? Určite áno. Dokonca v apríli máme aj mesiac lesov, ale či to vari stačí? Starajme sa o lesy celoročne, 
nech sa to stane naším kategorickým imperatívom. Už teraz sa poobzerajme okolo seba, kde všade sme sa 
prehrešili v tejto oblasti a vyhliadnime si miesta, kde budeme sadiť v jeseni alebo v jari nové stromčeky či 
kríky a budeme sa o nich starať, hoci úrodu po nás budú zbierať iní, ale budú to naše budúce pokolenia. Oni 
nám to určite mnohonásobne vrátia. Učme sa od nich žiť svorne, jeden vedľa druhého, spoločne sa tešiť 
zo slnka i dažďa, spolu užívať radosť zo života v letnom vánku či rannej rose a byť si vzájomnou oporou i 
ochranou v čase nepohody. Žime tak, aby z plodov našej práce mali osoh aj iní, najradšej všetci, lebo tam 
kdesi treba hľadať obyčajné ľudské šťastie.                                                                                                  

Hora po stáročia šumí svoju pieseň.
Kým bude žiť les, budú žiť i ľudia.

Ján Bortník 



Január
✳ Nela Bilá

Február
✳ Bianka Bilá 

Marec
✳ Jazmína Bilá
✳ Bianka Bilá
✳ Terézia Mirgová
✳ Viktória Siváková
✳ Neurčené Siváková
✳ Natália Bilá

Máj
✳ Samuel Šamko

Štefan Cudrák
Mária Cudráková
Mária Kostecká

Július Dudra
Jozef Chomják

4. ročník LENARTOVSKEJ KVAPKY KRVI
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✳

Srdečne blahoželáme!

Marián Cudrák
Jozef Troščák
Ľudovít Bilý
Mária Dubňanská
Helena Karolová

50

Jozef Kaputa
Anna Karolová
Veronika Barbuľaková

60 70 75

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 06.06.2017Jubileá našich občanov

Novorodenci
Ján Kavulič

80

 Juraj Lamanec

91

Rozlúčili sme sa

†   24.12.2016    Arpád Giňa
†   28.02.2017    Anna Nemčíková
†   16.03.2017    Andrej Štibrich
†   17.03.2017    Helena Harňáková
†   21.03.2017    Juraj Mašľár
†   05.04.2017    Ján Hrabčák

†

„Odpočívajte v pokoji“

Obec Lenartov v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou Prešov zrealizovala 4. ročník lenartovskej 

kvapky krvi dňa 12.5.2017 o 8:00 hod. darovanie krvi 
formou mobilného odberu v priestoroch malej sály OcÚ. 
Všetci dobre vieme či už prostredníctvom médií, výziev 
nemocníc a transfúznych staníc, naliehavou prosbou 
rodinných príslušníkov ťažko chorých, že potreba krvi 
je veľká. Zdraví ľudia majú tisíce snov, tí ktorí zdraví nie 
sú, mávajú obvykle len jeden. Darovanie krvi je skutočne 
„darom života“, ktorým môže pomôcť zdravý jedinec 
chorým ľuďom a ľuďom po úraze. Je to veľmi prospešný, 
bezpečný a jednoduchý humánny krok. Aj rozhodnutie 
zamestnancov našej obce, hasičov a spoluobčanov bolo tiež týmto krokom, keď v počte 19 darcov sa 
rozhodlo pre tento humánny čin. Medzi darcami vzácnej tekutiny nechýbala naša občianka, na ktorú sme 
pyšní, p. Helena Homjaková č. d. 47. Naša Helenka ako ju všetci poznáme daruje krv od roku 1995. Je 
držiteľkou troch Jánskeho plakiet. Bronzovú dostala v roku 2002, striebornú v roku 2007 a zlatú v roku 2011. 
Ďakujeme jej, že s veľkou láskou pomáha ľudom, ktorí  sú aj na jej pomoc odkázaní a sú popri ostatných 
vďační aj jej. Prajeme jej dobré a pevné zdravie, aby dobrosrdečným činom naďalej pomáhala prinavracať 
zdravie chorým. Nikdy nikto nevie, kedy bude v stave núdze, keď bude potrebovať tu najvzácnejšiu 
tekutinu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí podporili a ešte podporia výzvy humánneho charakteru. Kiežby 
počet dobrovoľných darcov neustále stúpal, aby ich pričinením sa znižoval počet chorých, ktorým ich DAR 
prinavráti zdravie.                                                                                                                     Mgr. Mária Frandoferová

Zlatá svadba
•

manželia 
Drutarovski č. 124

manželia 
Cehelníkovi č. 46

manželia Bľandovi 
č. 148
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Ako to už medzi nami ľuďmi býva, každý je čímsi 
výnimočný a pritom je každý iný. Jeden dostal do 
vienka taký dar, iný onaký. Aj náš Denis Lamanec 
dostal dar – talent, ktorý ďalej rozvíjal a rozvíja. 
Nebol pritom sám. Podporili ho jeho rodičia, brat 
a ostatní, ktorí mu fandili a fandia. My tiež patríme 
k tým ostatným, sme 
hrdí naňho, na jeho 
úspechy v kickboxe. 
Len on sám najlepšie 
vie, koľko ho to stálo 
námahy, tvrdej driny 
pokiaľ prišiel čas žat-
vy. A tá bola nemalá. 
Veď posúďte sami. 
Denis je 5-násobný 
majster SR, 7-násob-
ný vicemajster SR, 
obsadil 2-krát tretie 
miesto na majstrov-
stvách sveta a 2-krát 
tretie miesto na maj-
strovstvách Európy. 

V rokoch 2016-2017 bol majstrom SR v profi rin-
gu, mnohonásobným víťazom medzinárodných 
turnajov v amatérskych a profi zápasoch. Ako sa 
nám Denis priznal, že bohužiaľ bude musieť s tým 
skončiť, aj keď isto-iste proti jeho vôli, nakoľko ten-
to šport na východnom Slovensku nie je dostatočne 

finančne podporova-
ný. Či nebude na ško-
du, že športové pole 
Slovenska stratí také-
ho výborného repre-
zentanta Slovenska? 
Práve takýmto repre-
zentantom by to 
malo byť umožnené 
a mali by byť dosta-
točne ocenení.
Mgr. Mária Frandoferová

Lenartovčan 39 |  Rôzne

Lenartovčan 10/2017                39                www.lenartov.sk

Čo vy na to???

Vyjadrenie Slovenskej správy ciest na našu žiadosť ohľadom 
opravy cesty 1. triedy v našej obci.

▶ Máme sa právom kým pochváliť

▶ Motoristi pozor!
Zabudnúť na končiacu sa platnosť tech-
nickej či emisnej kontroly môže vyjsť 
motoristu poriadne draho, spolu až na 
330 eur. Každý motorista bez výnimky 
musí svoje vozidlo v pravidelných inter-
valoch podrobiť technickej a emisnej 
kontrole. Keďže sa tak deje štyri roky 
od prvej evidencie a následne každé dva 
roky, motorista môže poľahky zabudn-
úť. Pokuta je ešte stále 165 eur za kaž-
dú kontrolu, pričom platí pravidlo, že 
ďalšia technická alebo emisná kontrola 
musí byť vykonaná najneskôr v deň, keď 
sa končí platnosť tej predchádzajúcej. V 
preklade do slovenčiny to znamená, že 
ak je na potvrdení o kontrole dátum 15. 
júla 2015, ďalšiu musí vozidlo absolvo-
vať najneskôr 15. júla 2017. Aj za jediný 
deň omeškania hrozí pokuta.

3. zápas K-1 do 79 kg 
Denis Lamanec (Poprad) 
vs. Tomáš Gut (Nitra) – 

3:0 na bod  



▶ Kominári Bardejov
Radi by sme sa predstavili, resp. pripomenuli a ponúkli Vám služby kominára v 
zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z., ktorá určuje lehoty na kontrolu 
a čistenie komínov (pri vykurovaní tuhým palivom, ale aj plynom). Sme kominári 
z Bardejova a vykonávame profesionálne čistenie a kontrolu komínov, frézovanie 
dechtu a taktiež poskytujeme odborné poradenstvo. Súčasťou kontroly je vystavenie 
potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu potrebného v 
prípade kontroly alebo poistnej udalosti. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok 
nás kontaktujte. Ak sme už u Vás kontrolu vykonávali, o termíne nasledujúcej kontroly 
Vás budeme informovať. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

             tel. 0902 222 621, 0903 914 827              e-mail: kominarbj@gmail.com

Vydáva: Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov, 054 / 47 06 004
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ Pozvánka
Obec Lenartov organizuje dňa 19.8.2017 pre svojich zamestnancov 1-dňový zájazd na

Stretnutie Goralov v Pieninách 2017
Je to stretnutie nielen Goralov, ale najmä ľudí dobrej vôle, ľudí, ktorí milujú dobrú hudbu, zábavu a 

relax v krásnej  pieninskej prírode. Toto nádherné prostredie, fantastická atmosféra, kvalitný kultúrny 
program a čistý pieninský vzduch Vás  presvedčia o tom, že na tomto stretnutí nesmiete chýbať ani Vy. 
Už ôsmy ročník stretnutia sa koná v nádhernom areáli Kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore, kde 

ste všetci srdečne pozvaní. Tešíme sa na Vás 
19.8.2017 v sobotu na Stretnutí Goralov v Pieninách 2017 so začiatkom o 15.00 hod.

Z dôvodu hospodárneho využitia autobusovej dopravy a voľných miest srdečne pozývame aj občanov 
našej obce na tento zájazd. Pozor! Počet miest je obmedzený! Prihláste sa čím skôr.

Cena lístka: 10,- eur/osoba

■ LIKVIDÁCIA osieho hniezda alebo sršňov
Osy a sršne dokážu v letných mesiacoch posedenie vonku na chalupe, či v záhrade poriadne 

znepríjemniť, desia tak malých i veľkých. Ich žihadlo nie je vôbec príjemné. Miesto vpichu opuchne, 
páli a svrbí. U alergikov to navyše môže znamenať vážny zdravotný problém.

Dobrovoľní hasiči – Bardejov, telefón: +421 0903 974 217, e-mail: hasici.bj@centrum.sk
Zavolajte nám, prídeme, poradíme, pomôžeme Vám.


