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Z a š 
sme o krok po-

stupiľi a daľše novin-
ki napisaľi. Za pul roka še 

teho zrobilo i bitovku mla-
dim še už odovzdalo. I bocaňi 

še zaš ku nam navraciľi, žebi 
ten naš valal kuščik omladziľi. 
Prajeme Vam šickim dluhe ceple 
ľeto i ješiň, žebi sce še na slunečku 
vihrivaľi i dovoľenku sebe uživaľi. 
Panu Bohu šicko odovzdajce a 
urodu z poľa v ješeňi s jeho po-
mocu pozbirajce. Ked še v zdravi 
dožijeme, ta v decembru še zaš v 
Ľenartovčaňe stretneme.

Drahí spoluobčania,
aký rýchly a neúprosný je beh času. Len ne-
dávno boli Vianoce, Veľká noc a už je tu leto. 
Životný zhon nás často núti náhliť sa, ale aj 
pri takomto tempe stíhame vnímať všednosť 
mnohých dní, ktoré prinášajú radosti i staros-
ti. Z času na čas príde deň, ktorý je pre mno-
hých z nás výnimočný a dôležitý. A takýmto 
je aj výročie našej školy. Historické dokumen-
ty zaznamenali rok 1883, kedy lenartovská 
škola už fungovala, ale bola postavená nová 
školská budova aj s bytom. S politickou klí-
mou sa menilo aj vyučovanie, učilo sa aj po 
maďarsky, no slovenčine rozumeli všetci, a tak 
sa vzdelanostná úroveň našich predkov stávala 
súčasťou vzdelávacieho, kultúrneho, cirkevné-
ho a spoločenského priestoru. Sprvoti kňazi, 
potom aj učitelia a vychovávatelia vdýchli do 
svojich žiakov zárodky vedomostí, slušného 
správania, tvorivosti, empatie a chuti do živo-
ta. Boli to práve oni, ktorí svojim správaním a 
profesionalitou dokázali naštartovať a správne 
navigovať nás,  ktorí sme lačneli po  informá-
ciách a nevedeli, ktorou cestou sa vydať. Patrí 
im za to veľká vďaka!

Mgr. Mária Frandoferová

                                      Vďaka za lásku, ktorú rozdávali plným priehrštím, za semienka tolerancie a 
priateľstva, za úctu k druhým, za povzbudenia. Otvorili nám okná do sveta dospelých... O mno-
hých nevieme ako sa im darí, mnohých vidíme okolo seba ako úspešných ľudí, ale práve oni nesú 
stopy učiteľovej láskavosti, trpezlivosti, pokory.  Prajem všetkým učiteľom lenartovskej školy, aby 
všetky ich dni boli naplnené čo i len krátkymi sviatočnými chvíľami, v ktorých pocítia, že ich uči-
teľské umenie zanechalo nezmazateľnú stopu vo vašich žiakoch.
Život − to nie sú len povinnosti, ale aj radosti. Okrem práce, ktorej bude celé leto neúrekom, čaká 
mnohých oddych a relax. Veď  určite nikomu neuniklo, že lenartovským chotárom sa šíri zaručená 
správa, že leto čaká... Zatvorte oči a predstavte si zakvitnuté  lúky, voňavý vzduch po letnom daždi, 
zurčiaci potok a večery pod hviezdnou oblohou. Zbaľte batoh a vyrazte objavovať prírodu,  oprášte 
bicykel alebo len tak načúvajte nekonečnému tichu. Vyrazte na miesta, kde ste ešte nikde neboli. 
Alebo tam, kde vám bolo výborne. Či to bude doma alebo za hranicami všedných dní, vráťte sa 
domov plní novej energie.
Krásne a pohodové chvíle v kruhu rodiny bez stresu, naháňania, starostí a bolestí, veľa pevného 
zdravia a spokojnosti v kruhu vašich blízkych a priateľov.                      Vaša starostka

Obec Lenartov získala ďalšie finančné prostriedky na sanáciu nezákonne umiestneného odpadu v 
obci. Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR oznámilo schválenie našej žiadosti z roku 
2017 o nenávratný finančný príspevok vo výške 65 239,09 eur, pričom celkové oprávnené výdavky 
sú schválené vo výške 68 672,73 eur. V kontrolnom konaní bola naša žiadosť ponížená o 136,31 
eur. Všetky naše požiadavky boli uznané ako oprávnené.



Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje 
oznámilo, že žiadosť Obce Lenartov na rozšírenie vodovodu v časti rómska osada schvaľuje. 
Žiadosť bola podaná v roku 2017 a splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako bolo 
stanovené vo výzve. Výška nenávratného finančného príspevku je maximálne 193 238,53 €.
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▶ PROJEKT na rozšírenie vodovodu SCHVÁLENÝ

▶ Opatrovateľská služba má v Lenartove opodstatnenie
V živote stretávame a spoznávame mnoho tvárí, vypočujeme si veľa ľudských príbehov, 
darujeme veľa úsmevov. Sú však stretnutia, ktoré sa nám zapíšu do sŕdc a my sa stávame lepšími, 
empatickejšími, pozornejšími a náš život vnímame v iných odtieňoch farieb. Spokojnosť v starobe 
si zaslúži každý človek, zvlášť ten, ktorý je chorý, osamelý či opustený. Aj v našej obci sme sa snažili 
takýmto ľuďom pomôcť. Opatrovateľská služba v domácnostiach klientov má svoje opodstatnenie. 
Spokojnosť na obidvoch stranách je veľká, a preto už v týchto chvíľach aktualizujeme podklady pre 
zapojenie sa Národného projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby. Tento projekt sa bude 
realizovať vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014 − 2020 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Podmienkou, okrem iných, bude aj preukázanie 
realizácie poskytovania tejto služby s odborne spôsobilými osobami. Vďaka tomuto projektu sa 
prefinancujú mzdové náklady pre opatrovateľky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
potvrdilo informáciu o pokračovaní podpory opatrovateľskej služby z prostriedkov ESF. Naša obec 
spĺňa podmienky na zapojenie sa do tohto projektu.

▶ Na obecnom úrade prebieha VÝMENA KOTLA
 
Revízna správa odborne spôsobilej osoby odhalila rozsiahle poškodenie kotla, ktorý vykuruje 
okrem obecného úradu aj priestory materskej školy. Kotol zn. Bohumín, rok výroby 1986, doslúžil. 
Týmto problémom sa zaoberalo aj obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodlo o rekonštrukcii kotolne. Po 
niekoľkých konzultáciách s odborníkmi a osobnými prehliadkami kotolne padlo rozhodnutie na 
výmenu kotla, ktorý bude podobne ako starý kotol − na drevo a uhlie. V zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní bola zistená PHZ predbežná hodnota zákazky a vyhlásené verejné obstarávanie.
Predmet verejného obstarávania: Rekonštrukcia kotolne OcÚ Lenartov − výmena kotla na tuhé 
palivo, montáž kotla a práce spojené s výmenou a osadením. Celý predmet obstarávania bude 
financovaný z vlastných zdrojov − z obecného rozpočtu. Jeho výška je limitovaná podľa PHZ 
do výšky 37 000 €. Okrem dodania samotného kotla sú finančne najnáročnejšie stavebné práce 
s tým spojené − tepelné izolácie, zdravotechnika, ústredné kúrenie kotolne, strojovne, rozvodné 
potrubie, armatúry a vyvložkovanie komína. Demontáž starého kotla a stavebné úpravy kotolne 
budú realizované vo vlastnej réžii. Termín ukončenia rekonštrukcie je do 30.9.2018.

■   terénna a sociálna práca − 4 zamestnanci
■   chránené pracovisko − 2
■   miestna občianska poriadková služba − 8
■   komunitné centrum − 3
■   participácia verejnosti na tvorbe verejných politík − 1
■   malé obecné služby − 1

Každý projekt, ktorý bol za Obec Lenartov podaný, vychádzal z možnosti prijatia nenávratného 
finančného príspevku pre obec. S možnosťou využitia financií pre potreby základnej školy a 
možnosťou zvýšenia kvality vyučovania sa v r. 2017 podal projekt na financovanie jedného 
zamestnanca − asistenta počas 36 mesiacov. Začiatkom mája prišla z Ministerstva školstva odpoveď 
o schválení našej žiadosti a možnosťou čerpania cca 34 000 € na osobné náklady.  Po podpísaní 
zmluvy by sa mal tento projekt začať realizovať od septembra 2018.

■ Podané projekty prinášajú úrodu

■ Aktuálne projekty v obci
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■ Prehľad zasadnutí − komisií Obecného zastupiteľstva v Lenartove
KOMISIA pre územné plánovanie a spoluprácu s podnikateľskými subjektmi
predseda Ján ŠANDALA
• zasadnutie dňa 06. apríla 2018 − prerokovanie problematiky výstavby kostola, kaplnky a 

modlitebne na pozemku, ktorý odkúpila gréckokatolícka cirkev,
• zasadnutie dňa 19. apríla 2018 − riešenie boxov na uskladnenie dreva pri 12. bytovej jednotke 

a úprava terénu.
KOMISIA športovo-kultúrna
predseda Ján BORTNÍK
• zasadnutie dňa 01. januára 2018 − prerokovanie a príprava akcie "Fašiangová zabíjačka".
KOMISIA správy majetku obce
predseda Rastislav ŠTIBRICH
• zasadnutie dňa 12. januára 2018 − prerokovanie a príprava výmeny kotla OcÚ.
KOMISIA priestupková a verejného poriadku
predseda Jozef CUDRÁK
• zasadnutie dňa 19. februára 2018 − riešenie priestupkov voľne pohybujúcich sa psov po obci a 

prerokovanie Rozhodnutia ZŠ Malcov o zrušení školského obvodu,
• zasadnutie dňa 30. mája 2018 − riešenie podnetu občianskeho spolunažívania − susedský spor.
KOMISIA pre prideľovanie bytov
predseda Dana CHOMJAKOVÁ
• zasadnutie dňa 30. mája 2018 − prerokovanie a príprava pridelenia bytov. 

Nová bytovka víta prvých nájomníkov

Vizualizácia prístreškov na drevo

12 rodín z Lenartova, Bardejova či okolia 
má možnosť zmeniť svoj trvalý pobyt 

a prísť bývať do novopostavenej bytovky. V 
čase písania tohto príspevku sa pripravovali 
nájomné zmluvy a ostatné náležitosti, ktoré 
súvisia s nasťahovaním sa. Komisia na 
prideľovanie bytov mala neľahkú úlohu, ale 
nás teší záujem o bývanie v našej obci. Pôvodný 
návrh odovzdania kľúčov od bytov na 1. 
júna 2018 sa z technických príčin na strane 
dodávateľa posunul. Technická vybavenosť 
bytov musí prejsť ešte kontrolou poslancov, 
investorom a stavebníkov, aby kontrolný deň 
vylúčil akékoľvek chyby či závady. Súčasťou 
bytového domu je aj chodník okolo bytovky 
a parkovisko. Realizácia oporného múra, 
vyrovnanie terénu a terasovitosť svahu je 
mimo technickej vybavenosti bytov a túto 
časť realizuje obec z obecného rozpočtu. 
Meškajúca projektová dokumentácia k 
boxom na drevo posúva ich výstavbu, ale po 
realizácii verejného obstarávania sa začne s 
ich realizáciou. Každá rodina bude mať jeden 
box na drevo. Súčasťou ich realizácie bude aj 
prístupová cesta.
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■ Nariadenie GDPR 2018

Nariadenie GDPR predstavuje najkomplexnej-
šiu úpravu a reguláciu práce s osobnými údajmi. 
Zavádza množstvo nových pojmov a kategórií. 
Vedľa tradičných údajov, ktoré sú všeobecne 
chápané ako osobné, sem patria aj údaje tech-
nického rázu (IP adresa alebo cookies), a ako 
kategórie údajov hodné zvláštneho zreteľa de-
finuje osobné údaje vypovedajúce o pôvode, 
politických názoroch, náboženskom či filozo-
fickom vyznaní, zdravotnom stave a pod., ge-
netické a biometrické údaje, osobné údaje detí 
a pod. GDPR všeobecne reguluje zaobchádza-
nie s akýmikoľvek informáciami vzťahujúcimi 
sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej 
osobe. Stanovuje povinnosti pre správcov aj 
spracovateľov údajov (vrátane povinnosti hlásiť 
akýkoľvek incident v oblasti práce s osobnými 
údajmi a ich ochrany), definuje podmienky, za 
ktorých môžu byť také údaje spracovávané, sta-
novuje pre ich spracovanie množstvo pravidiel 
a dáva subjektom týchto informácií množstvo 
práv. Zavádza tiež rolu poverenca pre ochra-
nu osobných údajov. GDPR platí celosvetovo 
pre všetky subjekty, ktoré spracovávajú osobné 
údaje občanov EÚ, a zavádza množstvo nových 
práv a povinností. Spracovatelia a správcovia 
osobných údajov musia zaviesť nové procesy a 
technológie, ktoré budú v súlade s GDPR. Toto 
nariadenie sa dotkne všetkých oblastí podni-
kania: bankovníctva, poisťovníctva retailového 

trhu a internetových obchodov, výroby a slu-
žieb, zdravotníctva alebo verejnej správy. Teda 
všetkých subjektov a oblastí činnosti, pri kto-
rých dochádza k spracovaniu osobných údajov. 
Sankcie za nedodržanie tohto nariadenia môžu 
byť podľa charakteru a závažnosti incidentu  až 
4 % z celkového obratu spoločnosti alebo až 20 
miliónov EUR. Vyhovieť všetkým náročným 
podmienkam nariadenia GDPR si vyžaduje 
množstvo opatrení organizačného, procesné-
ho aj technického charakteru. Súčasťou tohto 
úsilia bude úprava či vytvorenie množstva vn-
útorných organizačných predpisov. Vzhľadom 
k tomu, že ide o prácu s informáciami, vý-
znamnú úlohu pri splnení požiadaviek GDPR 
hrá aj účelné využitie informačných technoló-
gií a systémov. Žiadny technologický prvok ani 
software zhodu s požiadavkami GDPR nezais-
tí, ale bez neho je dosiahnutie zhody s týmito 
požiadavkami nemysliteľné. Slovenská právna 
úprava ochrany osobných údajov účinná do 
24.05.2018 je považovaná za jednu z najstrikt-
nejších v rámci krajín EÚ. Napriek tomu, aj 
pri subjektoch, ktoré spracúvali a spracúvajú 
osobné údaje v súlade so ZoOÚ, bude potrebné 
analyzovať spôsob spracúvania osobných úda-
jov, ako aj prijaté interné doumenty a nahlásené 
informačné systémy, sprostredkovateľské zmlu-
vy a pod., a zapracovať do nich zmeny, ktoré 
GDPR prináša. Mgr. Nováková Eva

 

■ Podané projekty
• Projekt č. 1/2018 − Žiadosť o poskytnutie NFP ,,Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Le-

nartov".
• Projekt č. 2/2018 − Spoločne pre región − Žiadosť o grant ,,METEORIT LENARTO".
• Projekt č. 3/2018 − Realizácia AČ formou §52 MOS.
• Projekt č. 4/2018 − Žiadosť o grant ,,Rozprávkový park pre komunitu".
• Projekt č. 5/2018 − Žiadosť o grant ,,Lekvárové dvojdnie podľa zvykov starých materí".
• Projekt č. 6/2018 − Žiadosť o grant ,,Kde bolo, tam bolo − v Lenartove vyrástlo Rozprávkovo".
• Projekt č. 7/2018 − Žiadosť o poskytnutie dotácie ,,Oprava miestnej komunikácie v časti okolo 

cintorína".
• Projekt č. 8/2018 − Žiadosť o dotáciu ,,Zachráňme lenartovský kroj ako dedičstvo našich otcov".
• Projekt č. 9/2018 − Žiadosť o dotáciu na elektromobil − projekt Elektromobilita.

Nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov 
Nariadenie (EÚ)2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. sa začalo 

uplatňovať dňom 25.05.2018.
GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do 
účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva 
občanov Európskej únie v tejto oblasti.



■ Návrh záverečného účtu Obce Lenartov za rok 2017

Záverečný účet možno považovať za jeden z najdôležitejších dokumentov, ktoré sa v podmienkach 
územnej samosprávy spracúvajú. Zostavuje sa po ukončení účtovného a rozpočtového obdobia ako 
hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení obce a vyššieho územného celku 
v príslušnom rozpočtovom roku. Obec v záverečnom účte prezentuje svoju činnosť a poskytuje 
poslancom a obyvateľom obce celkový prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárenia. 

Spracovala: Ing. Mgr. Miriama Leščišinová
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Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR

Bežné  príjmy spolu 953 761,36
z toho: bežné príjmy obce 953 761,36
             bežné príjmy RO 0,00
Bežné výdavky spolu 877 880,19
z toho: bežné výdavky obce 877 880,19
             bežné výdavky  RO 0,00
Bežný rozpočet +75 881,17
Kapitálové príjmy spolu 5 598,00
z toho: kapitálové príjmy obce 5 598,00
             kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 113 141,01
z toho: kapitálové výdavky obce 113 141,01
             kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet -107 543,01
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -31 661,84
Vylúčenie z prebytku 0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00
Príjmy z finančných operácií 33 750,44
Výdavky z finančných operácií 0,00
Rozdiel finančných operácií +33 750,44
PRÍJMY SPOLU 993 109,80
VÝDAVKY SPOLU 991 021,20
Hospodárenie obce 2 088,60
Vylúčenie z prebytku 33 750,44
Upravené hospodárenie obce -31 661,84

■ Hospodárenie Obce Lenartov za rok 2017

Návrh záverečného účtu Obce Lenartov bol zverejnený po jeho spracovaní v obci spôsobom ob-
vyklým, t. j. na obecnej výveske a na webovej stránke obce. Následne bude predložený na schvále-
nie poslancom Obecného zastupiteľstva v Lenartove na najbližšom obecnom zastupiteľstve. 

*  *  *
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▶ ZO 14. ROKOVANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 
LENARTOV ZO DŇA 23.03.2018

OZ schválilo
Uznesenie č. 331/2018 − Návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo 
vlastníctve obce a zriadenie komisie
- VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce 
- komisiu pre prideľovanie bytov, ktorej členmi sú všetci poslanci OZ + starostka obce 
Predseda: Chomjaková D., podpredseda: Štibrich R., tajomník: Šandala J. 
Uznesenie č. 332/2018 − Návrh VZN o elektronickej komunikácii
- VZN o elektronickej komunikácii
Uznesenie č. 333/2018 − Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok Domu nádeje
- Dodatok č. 3 k VZN 3/2012 Prevádzkový poriadok Domu nádeje
Uznesenie č. 340/2018 − Rôzne – výmena kotla OÚ
- predloženú cenovú ponuku č. 180414 zo dňa 6.3.2018 na výmenu kotla s podmienkou, že 
projektant predloží tepelné prepočty a stanoví potrebný výkon kotla s výnimkou oceľovej plošiny
OZ neschválilo
Uznesenie č. 334/2018 − Návrh kúpy krbových pecí pre 12 b. j.
- kúpu krbových pecí pre 12 b. j. 
OZ vzalo na vedomie, odporúča, konštatuje, ruší a žiada
Uznesenie č. 329/2018 − Voľba návrhových komisií, overovateľov a určenie zapisovateľa
- volí návrhovú komisiu v zložení: Bortník J., Leškovský J.
- overovateľov zápisnice v zložení: Štibrich R., Bilý D.
berie na vedomie, že starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice: Mgr. Mokrišovú M.
Uznesenie č. 330/2018 − Kontrola plnenia uznesení
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 335/2018 − Rozhodnutie MSVVaŠ SR o vyradení ŠKD Lenartov
berie na vedomie rozhodnutie MŠVVŠ SR č. 2018/2284:3-10HO, zo dňa 26.02.2018
konštatuje, že týmto právoplatným rozhodnutím MŠVVŠ SR bolo školské zariadenie „Školský klub 
detí ako súčasť Základnej školy“ Lenartov 42 k 31. marcu 2018 vyradené zo siete škôl a školských 
zariadení a ruší „Školský klub detí ako súčasť Základnej školy“ Lenartov 42 ku dňu 31. marcu 2018 
v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 11 ods. 4 písm. I) zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2018/2284:3-10HO, zo dňa 
26.02.2018
Uznesenie č. 336/2018 − Vyúčtovanie obecnej akcie zo dňa 20.01.2018
berie na vedomie vyúčtovanie obecnej akcie zo dňa 20.01.2018 – Obecná zabíjačka
Uznesenie č. 337/2018 − Rôzne – zmeny v zákone o obecnom zriadení
berie na vedomie zmeny v zákone o obecnom zriadení a zákona o sociálnej kuratele a sociálnych 
službách
Uznesenie č. 338/2018 − Rôzne – Návšteva spisovateľky Silvie Havelkovej
berie na vedomie informáciu o návšteve obce spisovateľky Silvie Havelkovej (Príbehy a povesti z 
Lenartova)
Uznesenie č. 339/2018 − Rôzne – Odkúpenie pozemku
berie na vedomie informáciu o možnosti odkúpenia pozemku susediaceho so školou
- žiada starostku obce, aby vstúpila do jednania s majiteľom Miroslavom Beňom o podmienkach 
predaja
Uznesenie č. 340/2018 − Rôzne – Výmena kotla OÚ
žiada starostku obce o zabezpečenie odborného posudku technického stavu terajšieho 
vykurovacieho telesa cestou odborne spôsobilej osoby
Uznesenie č. 341/2018 − Rôzne – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
berie na vedomie správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Uznesenie č. 342/2018 − Rôzne – Deň Zeme
berie na vedomie organizovanie Dňa zeme 20.04.2018 v intraviláne Obce Lenartov všetkými 
zložkami v obci
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OZNAM − MŠ Obec Lenartov ako zriaďovateľ materskej školy oznamuje 
rodičom detí, že prevádzka MŠ bude aj v mesiaci júl 2018.

▶ DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU SI UCTÍ AJ NAŠA OBEC

Dňa 10. septembra 2018 o 13.00 hod. Vás sr-
dečne pozývame na návštevu národnej kul-

túrnej pamiatky v Bardejove – Židovské subur-
bium, ktoré Obec Lenartov realizuje v spolupráci 
s Ing. Hudákom. Obnovená stará synagóga, mikve, 
dom zhromaždenia, veža či kotolňa otvorí pohľad 
do histórie nám, súčasníkom, ktorí denno-denne 
prechádzame okolo týchto miest a často ani ne-
tušíme, čo sa na týchto miestach odohralo. Areál 
židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou 
lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bar-
dejove, ktorú UNESCO zaradilo medzi svetové 
kultúrne poklady. Pamätník holokaustu v Bardejove bol navrhnutý tak, aby slúžil na vzdelávanie 
a umožnil návštevníkom spoznať pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity. Je pripomien-
kou krehkej slobody, komunity a života. Nech sme všetci chránení pred nenávisťou a nech budúce 
generácie nedopustia, aby sa podobné zverstvá niekedy zopakovali. Návštevou Pamätníka holo-
kaustu vzdáme úctu všetkým tým, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Osud bardejovskej 
židovskej komunity je úzko spätý aj s občanmi Lenartova, ktorých mená sú vyryté na pamätníku. 
Aj oni boli sústredení v „bužni“ a odtiaľ dobytčími vagónmi transportovaní do táborov smrti.
Príďte a pridajte sa k zamestnancom obce, ktorí v tento pamätný deň vzdajú hold, zapália svieč-
ky a položia kamienky na pamiatku obetí holokaustu.

▶ SPOMÍNAME NA DEPORTOVANÝCH

Pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu 
si aj Lenartov spomína na svojich obyvate-

ľov židovského pôvodu. Podľa údajov z ÚPN bol 
v Lenartove v roku 1942 počet obyvateľov 795, 
z toho 21 Židov. Aj ich sa priamo dotkol holo-
kaust, kedy rodiny Baumanova, Czimentova, 
Lorberova, Zimentova, Schonova a Fränklova 
prišli o svojich blízkych. 1. transport slovenských 
Židov do vyhladzovacieho tábora bol vypravený 
zo železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942 
(streda) o 20:20 hod. Do vagónov, pôvodne urče-
ných na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1 000 mladých žien a dievčat zo Šarišsko-zemplínskej 
župy. Vlak smeroval smerom na Žilinu a Čadcu, až 26. marca 1942 okolo 4:00 hod. opustil územie 
Slovenska pri obci Skalité smerom na poľský Zwardoň. V ten deň v popoludňajších hodinách 
vystúpilo z vagónov 999 živých žien, ktoré boli následne podrobené selekcii na rampe v koncen-
tračnom tábore Osvienčim. Podľa svedectiev pamätníkov prežilo väznenie z prvého transportu asi 
20 mladých dievčat. Týmto sa začala prvá vlna transportov zo Slovenska, ktorá trvala až do 20. ok-
tóbra 1942. Ľudácky režim sa ňou zbavil spolu 57 628 židovských spoluobčanov, pričom za každú 
osobu mal Nemcom zaplatiť tzv. osídľovací poplatok 500 ríšskych mariek. Druhá séria transportov 
odštartovala počas okupácie Slovenska nacistickými vojskami. Prvý z nich bol vypravený 30. sep-
tembra 1944 zo Serede. Do konca vojny bolo vyvezených ďalších asi 13 500 Židov. Celkovo tak v 
koncentračných táboroch v dôsledku transportovania z územia Slovenska zahynulo viac ako 70 
000 židovských občanov. Ing. Jana Bľandová, MBA



Obecný úrad Lenartov, 9. máj 
2018, 08.00 hod. Chodba obec-

ného úradu v Lenartove praskala vo 
švíkoch. Dvadsaťsedem darcov krvi čaka-
lo na mobilný výjazd Národnej transfúznej 
stanice z Prešova, aby darovali to najcenejšie 
− krv. Vypísanie dotazníka a vstupné vyšetrenie 
krvi odštartovalo o 08.30 hod. odber. Zdravot-
né sestry a lekár poučili darcov ako správne po-
stupovať pri odbere a krvné vaky menili farbu. 
Traja darcovia boli pre užívanie antibiotík vyra-

dení, piati pre iné ochorenia nemohli 
byť darcami. 19 Lenartovčanov uro-
bilo dobrý skutok, o čom svedčí 7,6 

litra odobratej krvi. Teší nás vzrastajú-
ci záujem o darovanie krvi priamo v obci. 

Je chvályhodné, že tento záujem prejavujú aj 
mladí prvodarcovia a zvlášť ženy a dievčatá.  
Poďakovanie patrí občanom a zamestnancom 
obce, poslancovi OZ a dvom členkám a členovi 
DHZO Lenartov.

Ako to už býva, každý z nás sa rád vracia do svojho rodiska, do svojho bydliska, 
jednoducho tam, kde naňho niekto alebo niečo čaká, tam, kde čo – tu zanechal. 

Nie ináč tomu bolo aj tohto roku, presne povedané 26.3.2018, keď sa do svojho 
hniezdiska vrátil už náš nový obyvateľ – bocian, ktorý u nás žije a hniezdi 2 roky. 
Nežil sám, mal aj družku, ale tu koncom leta postihlo nešťastie, keď počas pracov-
ného dňa pri zháňaní obživy počas letu narazila do drôtov elektrického vedenia, čo 
sa jej stalo osudným. Náš sťahovavý operenec zažil u nás ešte pár dní chladu, keď 
po dlhom lete z Afriky, po poriadnom vysilení vhupol do studeného predveľko-
nočného počasia. Začal hneď s úpravou hniezdiska. Nebol dlho sám, pretože hneď 
začiatkom apríla k nemu pribudla jeho nová partnerka. A tak znova spolu v dvojici 
nielen skrášľujú našu obec, našu prírodu, ničia škodcov, ale tešia sa spolu s nami, že 
ich máme. 
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■ Náš obyvateľ sa znova vrátil

■ 9. mája 2018 tiekla v Lenartove krv − 
                                                              5. ročník Lenartovskej kvapky krvi     

Ing. Jana Bľandová, MBA

Mgr. Mária Frandoferová



DEŇ NARCISOV v našej obci
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Obyčajný piatok 13. apríla 2018 sa zmenil na deň netradičný – Deň narcisov. Páni asistenti ZŠ 
Lenartov odštartovali 22. ročník najznámejšej verejno-prospešnej zbierky a rozbehli sa do ulíc. 
Počasie bolo nádherné, akoby chcelo občanov obce nadchnúť pre dobročinnú vec. A ozaj to 
tak bolo. Ľudia vychádzali zo svojich príbytkov, s veľkou ochotou a zo srdca darovali, niektorí 
aj dodatočne. Pán Peter Bilý oslovoval svojich v rómskej komunite, p. Ružena Hanišová a Mgr. 
Martina Bereščáková síce nemali pre veľký záujem malý kvietok nádeje pre každého, ale v úrade, 
na ulici i v škole všetci pochopili, čo je poslaním tejto jedinečnej zbierky. Najdôležitejšie bolo to, 
že každý svojou troškou komusi pomohol. Veď Deň narcisov, to nie sú len peniaze vhodené do 
pokladničky, je to darovanie nádeje a spolupatričnosti, jednej z najcennejších vecí v danom období. 
Možno nielen v tento deň by sme si všetci mali pripomenúť, že na Slovensku je 34 000 nových 

prípadov ročne a 220 000 ľudí, ktorí mali alebo majú rakovinu, a tým 
treba podať pomocnú ruku. Všetkým darcom, ktorí neváhali urobiť 

dobrý skutok, patrí veľká vďaka. Naša obec prispela Lige proti 
rakovine sumou 184,50 eur. Tým sme vyslali odkaz, 

že pacienti nie sú vo svojom ochorení sami, že ich 
boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu. 

Všetci sme sa zapojili s dobrým vedomím, že 
pokrok vo výskume prispieva ku kvalite a 

záchrane života onkologických pacientov.                                             
Mgr. Iveta Petriková 

riaditeľka školy
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Pátranie vo vojenských  archívoch prinieslo informácie o Lenartovčanoch, 
ktorí padli v 1. svetovej vojne alebo boli zajatí.

Zdroj: osobná karta legionára a legionárskeho poslužného spisu
Materiál je zverejnený v českom jazyku

1. SVETOVÁ VOJNA zanechala straty aj 
                                                                     v LENARTOVE

Příjmení: ZIRKALA
Jméno: Jan
Datum narození: 1893
Místo narození: Lenartov, okr. Bardějov
Domovem: Lenartov, okr. Bardejov, Slovensko
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armá-
dy: honvédský pluk č.9
Datum úmrtí: 1916
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Místo úmrtí: u Gorlice, ruské bojiště

Příjmení: CHOMJÁK
Jméno: Jan
Bydliště: Lenartov okr. Bardějov
Datum narození:13.2.1885
Místo narození: Lenartov, okr. Bardějov
Datum zařazení do jiné (další) legie: 17.4.1918
Konec v legiích: 22.11.1920
Zkratky armád, u kterých sloužil: Čs. légie v Rusku
První útvar rakousko-uherské armády: 32. pr. pol. mys.
Poslední útvar rakousko-uherské armády: 32. pr. pol. mys.
První útvar v legiích: 11. stř. pl.
Poslední útvar v legiích: 11. stř. pl.
Zajetí: 10.1.1915, Karpaty

Příjmení: DUDRA
Jméno: Štěpán
Datum narození: 28.8.1883
Místo narození: Lenartov, okres Bardejov
Domovem: Lenartov
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armá-
dy: honvédský pěší pluk 9
Datum úmrtí: 8.12.1914
Příčina úmrtí: Nezvěstný
Bojiště: severní fronta (ruské bojiště)

◆ MOPS alebo rómske občianske hliadky
Od 01.12.2017 bol v Lenartove spustený projekt Miestnych 
občianskych poriadkových služieb. Miestne občianske 
poriadkové služby v minulosti dokázali, že majú pozitívny 
vplyv na život v obciach. Členovia poriadkových služieb 
nefungujú len ako výpomoc polícii. Sú to najmä pomocníci v 
rámci každodenného života v komunite, v ktorej spolupracujú 
s príslušníkmi integrovaného záchranného systému na 
území so zvýšenou prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít. Aj v Lenartove sa 8 členov MOPS 
podieľa na udržiavaní verejného poriadku nielen v rómskej 
osade, ale aj v obci. Sú nápomocní aj pri doprevádzaní žiakov 
zo ZŠ, pri nastupovaní do autobusov, zabezpečujú poriadok 
aj v autobusových spojoch zo ZŠ Malcov. V rámci prác v 
obci pomáhajú aj pri kosení  verejných priestranstiev a pri 
dohľade na aktivačných pracovníkov. Poriadok na rómskej 
osade zastrešujú aj kontrolou psov, smetných nádob, vývozu 
TDO, majú pod patronátom potok a prechod pre chodcov 
v časti osada.

■ Kominári prídu do 
Lenartova

Dňa 27. júna 2018 prídu do Lenartova 
kominári. Okrem kominárskych prác 
pre obec budú vykonávať čistenie ko-
mínov pre občanov, ktorí sa nahlásia na 
obecný úrad. Cena 1 komína je 15 eur.
Súčasťou čistenia kontroly komína je aj 
revízna správa, ktorá je v cene. Komi-
nári po dohode so zákazníkom robia aj

» frézovanie dechtu «
» odborné poradenstvo «

tel. č.: 0902 222 621, 0903 914 827
email: kominarbj@gmail.com

V prípade nepriaznivého počasia 
(dažďa) je termín 28. júna 2018.
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Z dôvodu záujmu rodákov i občanov obce zverejňujeme texty piesní, ktoré odzneli na Stretnutí 
rodákov dňa 12.08.2017.

■ LENARTOVSKÉ PIESNE

UVÍTACIA PIESEŇ SENIOROV PRE 
RODÁKOV − 590. VÝROČIE OBCE

KRASNI TO TEN DZEŇ, hňeška nastal vam, 
ked sce mohľi prisc do domu, ktori bľizki vam.

V ňim sce prežiľi, roki života,
a potim sce še pobraľi z ňeho do šveta.

Isce še radzi domu vracace, 
ked vas mac i ocec mili čeka na draže.

Aj ked chižečka, vaša už pražna,
po pľacu še poprechoce  a spominajce.

Aj hňeška ten čas, ked spominace, 
že sce višľi z Ľenartova ňezapomňice.

Mgr. Mária Frandoferová
na melódiu: Prvého mája

Ján Bortník
na melódiu: Stavaľi tesare

NA STRED ĽENARTOVA stoji chižka mala, 
tam nas naša mamka tam nas kolisala.

V laske sce nas mamko s tatkom vichovaľi, 
žebi dobre ľudze še z nas s bratom staľi.

Naučiľi sce nas v svornosci naživac,
a za toto šicko Bohu podzekovac.

Na stred Lenartova ňeveľka chižečka,
tam nas vičekuje predraha mamička.

Mgr. Iveta Petriková

/:ĽENARTOVSKI VALAL to naša dzedzina:/
a v ňej žiju ľudze jak jedna rodzina.

/:Ľesi do koľečka sebe pišňe stoja:/
a nas šickich ľudzi pred vitrem ochraňa.

/:Večni jarek ceče až od Javorini:/
šumňe sebe žblnka dolu doľinami.

/:A svati Leonard patronem koscela:/
chraňi un Ľenartov i huri dokola.
/:A hňeška še ceši cala rodzinečka:/
bo prišľi rodaci do svojho hňizdečka.

/:Šicke še radujme starostke dzekujme:/
/:že nas tu pozvala do našho valala:/

Mgr. Mária Frandoferová

V ĽENARTOVE MEDZA, na ňej babi šedza,
/: tak me ohvaraju, dobre me ňezjedza:/.

Kebi ohvaraľi choc dajake cudze, 
/: aľe me ohvara co mi švekra budze:/. 

Dobre ľudze mace, že me ohvarace, 
/:že na mňe chudobnu ňezapominace:/. 

Ľudová pieseň

Z verchu Javorini
Večni jarek pliňe
prišol po Ľenartov
možno ho ňemiňe.

Od Kraľovej studňi
viter pofukuje
a cali Ľenartov
hosci vičekuje.

Ščescom biju šerca
sliza v oku paľi
že zme še rodakoch
doma dočekaľi.

Ked zme še tak stretľi,
šumňe nam vitajce
a na svoju mladojsc
z nami spominajce.

Na ščesce na zdrave
šickim vinčujeme
kraľovstvo ňebeske
Vam viprošujeme.

Naj Vam v širim švece
furt ľem dobre budze
toto Vam vinčuju
ľenartovske ľudze.



Kniha roka PSK 2017

1. ročník súťaže o Knihu roka Prešovského samosprávneho kraja je úspešne za nami. Do súťaže 
mohli byť nominované knihy, ktoré vyšli v roku 2017 a boli tematicky, textovo alebo obrazovo 

spojené s Prešovským krajom. Do súťaže bolo nominovaných 12 kníh do kategórie Beletria a 33 
kníh do kategórie Odborná literatúra. Do hlasovania sa prostredníctvom hlasovacích lístkov, 
facebooku a googlu zapojilo 1562 hlasujúcich, ktorí udelili 2149 hlasov (hlasovalo sa zvlášť v každej 
kategórii).

Výsledky v kategórii Beletria:
1. miesto (190 hlasov): Povesti a príbehy z Lenartova (Silvia Havelková)
2. miesto (101 hlasov): Útek z pekla (Juraj Šebo)
3. miesto (83 hlasov): Premlčané ticho (Nina Kollárová)
Výsledky v kategórii Odborná literatúra:
1. miesto (345 hlasov): Metropolita Lavr (Michal Škurla)
2. miesto (202 hlasov): Ľudová démonológia Ukrajincov Slovenska (Nadežda Varcholová)
3. miesto (146 hlasov): Zbierka piesní z Údolia večného potoka (Obec Lenartov)

Povesti a príbehy z Lenartova vyhrali
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Naša kniha získala ďalšie ocenenie aj od 
Slovenského syndikátu novinárov.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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    Kto je RASŤO DVOROVÝ?  

Mnohí z nás už vedia, kto sa pod menom Rastislav Dvorový ukrýva, mnohí ho videli, počuli a 
mali možnosť sa s ním stretnúť osobne. Hlavne naši pútnici, ktorí sa zúčastnili púte v Ríme a v 

Svätej zemi, kde o. Rasťo bol ich sprievodcom. Už z tohto úvodu ste iste usúdili, že Rastislav Dvorový 
je kňaz.
Narodil sa 12.2.1973 v Košiciach. ZŠ a Gymnázium na-
vštevoval v Košiciach. Potom bol poslucháčom Rímsko 
– katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v 
Bratislave. Navštevoval aj Teologický inštitút v Spišskom 
Podhradí. 21.6.1997 bol ordinovaný v Mukačevskej epar-
chii. K 23.12.2006 bol poslucháčom teológie v Ríme. Po 
štúdiách v Ríme bol misionárom na Ukrajine. Už 5 ro-
kov vyučuje seminaristov v misijnom seminári v Izraeli. 
o. Rasťo pôsobil ako kaplán vo Svidníku, Jenkovciach a v 
Prešove. Už niekoľko rokov pomáha pri pastorácii pút-
nikov v Svätej zemi, je sprievodcom, kňazom a zároveň 
popularizuje biblickú vedu. Robí netradičné prednášky o 
biblii a niekedy aj v netradičných priestoroch (napr. v ka-
viarni). Okrem toho robí duchovné cvičenia pre kňazov 
a duchovné obnovy pre laikov. O. Rasťo navštívil aj našu 
farnosť v decembri 2016. Keď v máji 2016 sprevádzal na-
šich pútnikov v Ríme prijal ich pozvanie do farnosti. S naším duchovným otcom slúžil svätú omšu, 
po ktorej bola v malej sále OcÚ beseda o jeho práci a o Svätom písme. V závere besedy prisľúbil, 
že bude robiť sprievodcu našim pútnikom aj počas iných púti, čo sa aj stalo. Okrem toho vyjadril 
presvedčenie, že do Lenartova ešte určite zavíta. O. Rasťovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stret-
nutia s ním. Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

Foto: Mgr. Jana Frandoferová 

Vzácna návšteva v Lenartove

Ako milo a dobre nám padne, keď si nás z času na čas niekto 
poctí svojou návštevou. Nie ináč tomu bolo aj nám v našej 

obci, na obecnom úrade, keď si nás, našu obec svojou návštevou 
a prítomnosťou poctila 4.4.2018 Mgr. Silvia Havelková, 
spisovateľka, ktorá s láskou napísala naše Povesti a príbehy 
z Lenartova, ktoré boli spracované a vydané pri príležitosti 
590. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Pani Silvia 
bola v našej obci prvýkrát a počas družnej debaty veľmi milo 
vystupovala a priznala, že ju zaujala história našej obce i život 
našich predkov s jeho starosťami i radosťami. Okrem iného 
priznala, že v jednotlivých okamihoch sa jej ťažko písalo, lebo si 
nevedela predstaviť a vysvetliť, čo sa pod jednotlivými pojmami 
skrývalo. Ale vďaka úzkej spolupráci s nami miestnymi napísala 
úžasné dielo – zbierku, ktorá zdobí nielen naše knižnice, ale 
približuje nám i širokému okoliu históriu našej obce, na ktorú sme nie málo hrdí a pyšní. V rámci 
Týždňa slovenských knižníc 2017 bola vyhlásená súťaž Kniha roka 2017 PSK. Do tejto súťaže bola 
nominovaná aj naša kniha – dielo p. Silvie, ktorá sa v kategórii Beletria stala víťaznou knihou roka 
2017. Dňa 5. marca zástupkyňa našej obce p. Mária Lamancová prevzala Ocenenie víťaza v Prešove. 
Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA poďakovala našej spisovateľke a vyjadrila presvedčenie, 
že verí, že dielo p. Silvie nebude pre nás prvé a posledné. Musím podotknúť, že p. Silvia pracovala 
bez nároku na honorár. Obdivujeme jej dobrosrdečnosť a prajeme jej dobré a pevné zdravie, veľa 
tvorivých síl, lásku k tvorbe a k písaniu. Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 
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„Rusadľe“ už po siedmykrát
„Rusadľe“ – sviatok Turíc – sviatok Zoslania Ducha 
Svätého, ktorý pripadá na 50. deň po Veľkej noci. Keď 
sa u nás na Hornom Šariši povie „Rusadľe“, každý si 
hneď predstaví stavanie mája. Kedysi mládenci (niekde 
aj dnes) stavali vysoké ozdobené máje pred domom, kde 
mali slobodnú dievku na vydaj. V našom Lenartove už po 
siedmykrát sa stalo peknou tradíciou spoločné stavanie mája, 
ktoré je vždy spojené s ľudovým programom a tradičným 
občerstvením. 

Nie ináč tomuto bolo aj tento rok.  Už pár 
dní pred sviatkom plagáty na obecných 
výveskách a na obecnej stránke dávali 
do povedomia nám všetkým, že akcia: 
„Rusadľe v Lenartove“ sa chystá v sobotu 
19. mája o 15:30 hod. Prostredníctvom 
obecného rozhlasu zamestnanci obce 
aj p. starostka pozývali miestnych na 
spoločné stavanie mája. Kto mohol a 
chcel, neváhal, prišiel a dnes s istotou 
môže povedať, že neľutoval. Hosťami 
akcie boli spevácka folklórna skupina 
Šarišske gavaľire a spevácka skupina 
Lelija. Úvodné slovo patrilo starostke 
obce Ing. Jane Bľandovej, MBA, po 
ktorom odovzdala slovo a pódium 
našim hosťom. A tí to roztočili. 
Spieval každý, a hlavné bolo to, že 
sme trochu zabudli na každodenný 
zhon. Po programe v sále kultúrneho 
domu a po tradičnom občerstvení sme 
sa spoločne presunuli do obecného 
parku v sprievode s hosťami, kde 
sme za spevu a hudby postavili máj. 
Zábava pokračovala ďalej. Naši hostia 
spievali, do tanca prizvali aj miestnych 
a parketom bola miestna komunikácia 
a most. Nikto neodchádzal, každý z 
nás vyprevadil hostí so slovami vďaky 
a melódiami piesní na perách. Zase 
jeden pekný prejav úcty k svojim 
spoluobčanom. Slová vďaky za pozvanie, 
za akciu so všetkým, čo priniesla patria 
starostke obce a poslancom obecného 
zastupiteľstva. Ešte tohtoročná akcia 
neskončila a my sa už tešíme na budúcu, 
keď sa nám dá Pán dožiť. Text: Mgr. Mária Frandoferová

Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Spevácka folklórna skupina Šarišske gavaľire a spevácka skupina Lelija
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Narodil sa 22.1.1916 v Humennom v rodine, 
ktorá nemala majetky. Mal 8 súrodencov. Otec 
bol železničným robotníkom, topičom v ruš-
ni. Spočiatku to vyzeralo tak, že aj Štefan bude 
nasledovať svojho otca, ale otočilo sa to iným 
smerom. Už ako chlapček každý deň chodil naj-
prv do kostola, potom do školy. Počas ZŠ a stre-
doškolského štúdia často miništroval, pomáhal 
pri založení katolíckeho skautingu. V roku 1934 
sa stal bohoslovcom košického biskupstva. Keď 
v r. 1938 po Viedenskej arbitráži Košice obsadili 
Maďari, bol premiestnený do Spišskej kapituly, 
kde absolvoval 5. ročník štúdia, ktorý ukončil 
v r. 1939. Biskup Vojtaššák ho vysvätil, stal sa 
kaplánom, čím sa začala jeho éra dušpastiera. 
Rok a pol bol kaplánom v troch farnostiach. Od 
1.12.1940 sa náš Lenartov stal jeho prvým sa-
mostatným pôsobiskom. Isté obdobie žil u nás s 
matkou. Potom mal gazdinú p. Husákovú, kto-
rá okrem starostlivosti o faru, hrala na orgáne a 
prekrásne spievala počas svätých omší i mimo 
nich. Ako dušpastier nemal veľa práce, pretože 
v našej dedine vtedy žilo 600 obyvateľov, preto 
sa mohol venovať aj iným činnostiam. Ako re-
žisér nacvičoval s ochotníkmi divadlo, bol za-
kladateľom kina i premietačom. Vytvoril u nás 
potravné družstvo, spolu s dedinčanmi posta-
vili most, aby ľudia nemuseli chodiť do kostola 
cez vodu. Zaslúžil sa v našej obci o pozdvihnu-
tie kultúrneho povedomia ľudí. Okrem spome-
nutého podporoval aj rozvoj športu. U nás pre-
žil aj vojnu, počas ktorej na fare býval nemecký 
veliteľ, čo bola aj čiastočná výhoda. Pomáhal 
ľuďom počas vojnových čias. Naši starší obča-
nia spomínajú, ako zachraňoval dobytok v čase 
prechodu nemeckých vojsk cez našu obec. Ve-
del po nemecky a bol stále na pomoci v prípa-
de nebezpečenstva, keď dobytok vojaci vyviedli 
von zo stajní. V roku 1952 ho vymenovali za 
dekana okresu, v roku 1953 sa stal farárom v 
Bardejove a od roku 1954 generálnym vikárom 
pána biskupa Čárskeho. Od roku 1960 pôsobil 
v Košiciach ako farár i generálny vikár. Od roku 
1962 bol kapitulným vikárom. Spravoval košic-
kú farnosť sv. Alžbety aj celé biskupstvo. Túto 
funkciu zastával do roku 1990, teda celých 36 
rokov. Dôstojný pán nudu nepoznal. Jeho ka-
ždodenný život napĺňala práca a služba Bohu. 

Aj keď mal už úctyhodných 90 rokov mal svoj 
denný režim. Každý deň celebroval svätú omšu, 
v nedeľu slúžil slávnostnú svätú omšu s kázňou. 
Mal rád prírodu, ľudí okolo seba, lúštil krížov-
ky, aby si cibril myseľ. Bol budovateľom poro-
zumenia a dobrých ľudských vzťahov, pokoja a 
mieru národom na celom svete. Za jeho celoži-
votnú všeobecne známu ekumenickosť mu pri-
mátor mesta Bardejov 19.1.2006 udelil „Cenu 
primátora mesta za zásluhy a rozvoj mesta.“ 
Aj naša obec ho pri príležitosti jeho 90. naro-
denín pozvala medzi nás, kde po slávnostnej 
svätej omši mu bol udelený titul „Čestný občan 
Lenartova.“ Rád prijal pozvanie a stretnutie s 
tými, s ktorými prežil 12 rokov v našej obci. 
Milí naši čitatelia, nech tieto riadky nám a ďal-
ším generáciám stále pripomínajú dôstojného 
človeka, ktorý sa dokázal znížiť na úroveň tých, 
s ktorými žil. 
Odpočívajte v pokoji!

ŠTEFAN ONDERKO – Čestný občan Obce Lenartov

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

Dnes v našej rubrike „Galéria“ vám mladším chceme predstaviť a vám starším priblížiť t.č. už 
nebohého, ale Lenartovčanom blízkeho a dobre známeho človeka kapitulného vikára ThDr. 

h. c. Štefana Onderka. 
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Lenartovská  púť do Svätej zeme

28. februára 2018 sa svätou omšou 
v Lenartove začala púť, na 

ktorej sa tridsaťpäť pútnikov nielen z 
našej farnosti, ale aj z blízkych obcí, 
z Bardejova, Prešova, Humenného a 
Kysaku rozhodlo navštíviť miesta, kde 
sa písala kresťanská história. Po svätej 
omši, posilnení požehnaním nášho d. 
o. Marcela Štalmacha sme nastúpili do 
autobusu a nabrali smer Viedeň.  Od-
tiaľ sme letecky pokračovali do kra-
jiny Abraháma a jeho syna Izáka, do 
krajiny slávnych kráľov ako boli Šaul, 
Dávid a Šalamún. Do krajiny proro-
kov Izaiáša, Eliáša a mnohých ďalších. 
Do krajiny, ktorá je pre nás kresťanov 
krajinou Ježiša Krista, ktorý sa narodil 
v Betleheme, žil v Nazarete a zomrel 
na kríži v Jeruzaleme. A tieto všetky 
a mnohé iné sväté miesta sme mohli 
navštíviť. Pre niektorých, ktorí boli v Izraeli prvýkrát, to bolo niečo úžasné, nové a dá sa povedať, že aj 
kultúrny šok. A pre nás ostatných zasa studnica nových, aktuálnych informácií prepojených s výkladom 
nášho sprievodcu d.o. Rastislava Dvorového, zanieteného biblistu a okázalého majstra pútavého prednesu 
aktuálnej témy. Môžem ale potvrdiť, že krajinu Ježiša Krista raz vidieť a navštíviť je oveľa viac ako stokrát 
o nej počuť. Tel Aviv nás privítal jarným počasím a cesta z letiska do Betlehema na palestínskom úze-
mí bola východiskovým bodom pre naše putovanie. Navštívili sme Jeruzalem, Betlehem, Masadu, Mŕtve 
more, Jericho, Haifu, Nazaret, Ain Karem, Tabhgu, Kafarnaum, horu Tábor, horu Blahoslavenstiev a iné 
významné miesta, kde sme mohli pocítiť dotyky dejín našej spásy. Koho by nechytil za srdce okamih, keď 
sa mohol dotknúť hviezdy na mieste narodenia Ježiša v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme alebo na 
vlastné oči uvidieť kameň, kde stal Kristov kríž? Každý z nás si uvedomoval, že sa ocitol na miestach, kde 
sa odohrala najdôležitejšia udalosť našej spásy. V Káne Galilejskej si manželia obnovili manželské sľuby, pri 
rieke Jordán sme mali možnosť obnoviť svoje krstné sľuby. Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete, ktorá je 
venovaná Panne Márii, nás očarila nádhernou kupolou v tvare obráteného kvetu. Múr nárekov nás prekva-
pil  množstvom modliacich sa Židov.  Státisíce modlitieb, prosieb či odkazov na papierikoch zatlačených v 
škárach nenechali ľahostajných ani nás. Oddelene, muži a ženy, sme sa mohli dotknúť kamenného múra, 
ktorý je  zostatkom chrámu, ale pochádza z čias Ježiša Krista. Olivová hora nás očarila nielen tisícročnými 
olivami, ale aj miestom neďalekej Getsemanskej záhrady - Bazilikou Agónie, kde sa Pán Ježiš krvou potil a 
prežíval posledné hodiny pred zajatím. Hora Blahoslavenstiev s nádhernou bazilikou na nás pôsobila ako 
oáza pokoja. Na hore Sion sme navštívili Baziliku Usnutia Panny Márie, ale aj jej hrob, z ktorého ju Pán 
Ježiš vzal aj s telom k sebe do neba. Hora Tábor nás očarila Bazilikou Premenenia Pána. Nezabudnuteľným 
zážitkom bola pre nás plavba po Genezaretskom jazere, ktorá sa začala vyvesením slovenskej vlajky na 
stožiar za zvukov slovenskej hymny. Mnohí sme sa preniesli do čias Ježiša, ktorý pri tomto jazere povolával 
svojich učeníkov a tu vykonal najviac zázrakov. Navštíviť a spoznať tieto i ďalšie miesta Svätej zeme bol pre 
nás neopakovateľným duchovným zážitkom. Zaslúžil sa o to aj náš sprievodca, ktorý nám pútavo a veľmi 
zanietene priblížil udalosti zo života Ježiša a zároveň aj počas každodennej svätej omši pri kázňach urobil 
biblický výklad svätého písma. Tento výklad pokračoval aj večer, kde d.o. Rasťo odpovedal aj na otázky, 
ktoré nás zaujímali. Jeho odpovede v nás mnohokrát zanechali aj rozpaky z toho, ako málo vieme o našej 
viere. Môžem však potvrdiť, že to v nás vyvolalo ďalšiu chuť a ochotu vzdelávať sa a rozširovať obzory aj 
týmto smerom.

Naša farská púť do Svätej zeme sa naozaj vydarila. Aj keď putovanie bolo občas únavné, boli sme každý deň 
posilňovaní svätou omšou vďaka nášmu sprievodcovi a nášmu duchovnému otcovi. Neostáva mi nič iné, 
len z úprimného srdca poďakovať našim obidvom duchovným pastierom a tiež Nebeskému Otcovi, vďaka 
dobrote ktorého sme mohli tieto nádherné chvíle prežiť.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Jeruzalem
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Pozdrav z Papuy Novej Guiney

Dňa 3. mája 2018 ubehlo 30 rokov od smrti nášho 
rodáka, rehoľného brata Tiburtiusa, ktorého telo 
spočíva na cintoríne v Alexishafene. 

Náš rodák Andrej Kaputa pochádzal zo šiestich 
súrodencov. Narodil sa 8.5.1906 v Lenartove a ako 26 
ročný reaguje na božie volanie a odchádza do Spišského 
Štiavnika s rozhodnutím stať sa misionárom. Prvé 
sľuby zložil v r. 1936 a prijal meno Tiburtius. Odišiel 
do Nitry, kde sa stal členom misijného Spoločenstva 
Božieho slova. Po príprave na misijné povolanie odišiel 
4.5.1948 na ostrov Papua Nová Guinea k domorodcom 
kmeňa Kanakow, známych kanibalov – ľudožrútov. 
Tu uskutočňoval svoje vznešené poslanie misionára. 
Vykonával zdravotnícke úkony, domorodcov učil 
pestovať kokosové orechy a kávu. Napomáhal 
šíreniu evanjelia a povznesenie kultúrnej úrovne 
domorodcov takmer 40 rokov. Posledné roky života 
prežil v Alexishafene. Tu odovzdal svoju obetavú dušu 
Spasiteľovi 3.5.1988. V septembri 2013 bola na obecnej 
budove odhalená pamätná tabuľa, venovaná životu 
a misijnému poslaniu nášmu bratovi Tiburtiovi – 
Andrejovi Kaputovi, ktorého pamiatka zostane navždy 
v našich srdciach. Pri príležitosti výročia jeho smrti 
bola starostkou obce oslovená misijná sestra Jaroslava, 
ktorá pôsobí na Papue Novej Guinei. Práve ona nám 
sprostredkovala fotografie posledného odpočinku 
br. Tiburtiusa, o ktorého hrob sa starajú sestry. Ten je 
vzdialený len 300 metrov od provinciálneho domu. P. 
Jozef provinciál verbistov na PNG prisľúbil, že nám 
sprostredkuje archívne veci zo života nášho rodáka.
Všetci pozdravujú Lenartov a prosia o modlitby za 
misie na druhom konci sveta. Ing. Jana Bľandová, MBA
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OBDIV A UZNANIE ČLOVEKA

Dnes Vám chceme predstaviť, priblížiť prácu a 
život človeka, ktorého určite poznáte nielen 

vy miestni, ale aj naši rodáci žijúci v rôznych 
kútoch sveta a cudzí ktorí ste s s ním stretli, ktorí 
ste o ňom počuli. 
Je ním Mgr. Mária Beňová. P. Mária je jednou 
z nás Lenartovčanov. Tu sa narodila, vyrastala, 
pracovala, tu prežíva jeseň svojho života. 
Narodila sa 4. marca 1943 v našej obci rodičom 
Jánovi a Márii Blaščákovým ako tretie zo štyroch 
detí. Svoju životnú púť začala vo svojom rodisku. 
Tu navštevovala základnú školu 1.–5. ročník. ZŠ 
ukončila v Malcove, po skončení ktorej nastúpila 
na Jedenásťročnú strednú školu v Bardejove 
(dnešné Gymnázium). Po maturite v roku 1961 
sa zamestnala ako učiteľka. Výchova žiakov jej 
prirástla k srdcu, čomu ostala verná celý svoj 
život. Jej prvým pôsobiskom bola ZŠ Hažlín, kde 
učila 5 rokov. V roku 1966 sa vydala. Jej životným 
partnerom je p. Anton Beňa, s ktorým šťastne 
žije už viac ako 50 rokov. Vychovali spolu dvoch synov Antona a Daniela. P. Mária pokračovala 
na svojej životnej púti ďalej. Ako učiteľka pracovala v ZŠ Snakov, Gerlachov, Rokytov, Petrová 
a od roku 1968 začala pracovať ako učiteľka v našej ZŠ, ktorej ostala verná až do odchodu do 
dôchodku. Prešla si všetkým, čo jej bolo dané: od rómskych tried po zmiešané, od učiteľky po 
riaditeľku. Ona sama ešte počas pôsobenia v našej miestnej škole bola študentkou, keď si doplnila 
svoje pedagogické vzdelanie. Externe študovala na Pedagogickej fakulte v Prešove, ktorú ukončila 
v roku 1982. V roku 1991 sa p. Mária stala riaditeľkou školy, čím na seba prevzala okrem výučby 
žiakov aj riadiace povinnosti, ktoré si zodpovedne a svedomito plnila a vykonávala do roku 1998. 
V roku 2000 odišla do dôchodku. 
Kto je p. Mária Beňová, kde žije, sme Vám priblížili, ale to by bolo ako o človeku veľmi málo. P. 
Mária bola a je v prvom rade človekom. To dokázala celým svojím doterajším životom. Doma, na 
pracovisku, v obci. Zvolila si povolanie učiteľa, ktoré nebolo a nie je ľahké. Ale ona o tom dobre 
vedela. Veď ona  viedla človeka od útleho detstva k poznaniu pravdy a krásy a práve to je vznešeným 
poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno učiteľ. P. Mária bola učiteľkou, ktorá milovala deti i 
svoju prácu. Jej životným krédom bola čestnosť a zodpovednosť. Dnes má veľkú radosť z toho, že 
mnohí jej žiaci pracujú na dôležitých miestach a je hrdá na to, že istú dávku zodpovednosti im 
vštepovala už od 1. ročníka ona sama. P. Mária bola prísna v prvom rade na seba, na svoju prácu. 
Bola vzorom a autoritou nielen svojim žiakom, ale aj kolegom. Bola vždy nápomocnou kolegyňou, 
vždy pomohla svojím majsterstvom. Aj dnes, keď je už na zaslúženom odpočinku pomôže, poradí, 
povzbudí, zastúpi, rada sa stretne s ľuďmi. Chcem vyjadriť presvedčenie, že každý jej zverenec je 
jej vďačný za prvé písmeno, číslicu, za svoje miesto v živote i v spoločnosti. P. Mária si náš obdiv a 
uznanie právom zaslúži. Veď aj J. A. Komenský povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako 
tisíc dní usilovného samoštúdia.“ A p. Mária Beňová bola a je aj dnes po rokoch jedným z nich. 
P. Márii nebol a ani dnes nie ľahostajný život obce. Isté obdobie bola poslankyňou, zástupkyňou 
starostky obce a knihovníčkou. 
Čo dodať na záver?
Vážme si ľudí s dobrým a láskavým srdcom, tých, ktorí nám do vienka dali toho nemálo. Pri 
príležitosti 75. narodenín p. Márie Beňovej a 135. výročia začiatkov školstva v Lenartove Vám 
vyjadrujeme vďaku, obdiv a uznanie a prajeme dlhú a požehnanú jeseň vášho života. 

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová
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JE JEDNOU Z NÁS...

Najdlhšie pôsobiacou pani učiteľkou v Základnej 
škole Lenartov je Mgr. Mária Frandoferová, 

ktorá sa práci s deťmi venuje už 36 rokov. 

Narodila sa v Bardejove, základnú školu navštevovala 
v Lenartove a  Malcove. Stredoškolské štúdiá 
absolvovala na Gymnáziu Leonarda StÖckela v 
Bardejove, neskôr absolvovala 2-ročné nadstavbové 
štúdium pre vychovávateľky školského klubu detí na 
Strednej pedagogickej škole Klementa Gottwalda v 
Prešove. Od roku 1982 pôsobila ako vychovávateľka 
v ŠKD ZŠ Malcov, od roku 1986 v ŠKD ZŠ Lenartov. 
V roku 2010 absolvovala vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v študijnom programe špeciálna 
pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 
v študijnom odbore špeciálna pedagogika na 
pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. V roku 2013 vykonala I. atestáciu, 
v roku 2015 II. atestáciu na KU v Ružomberku. 
Tak ako všetci učitelia, aj ona absolvovala viacero 
špecializačných a aktualizačných vzdelávaní. Dnes 
je učiteľkou  v špeciálnej triede a rozdáva svoje 
dlhoročné skúsenosti pedagogického majstrovstva 
tým najzraniteľnejším a najslabším, našim deťom. Veď 
milovať to, čo je krásne, nie je ťažko. Priznať sa však 
k jedincom, ktorým osud vtisol znak menejcennosti, 
si vyžaduje ľudí celých, obetavých, dôsledných, 
cieľavedomých, ľudí vysokej kultúry srdca. S veľkou 
dávkou trpezlivosti a pracovného nasadenia, niekedy aj za cenu zdravia, každý deň znova a znova 
vštepuje svojim žiačikom poznatky o okolitom svete, učí ich poznávať a skladať písmená do slov, 
ohýbať ich ťažkú rúčku pri písaní, počítať a správať sa... Veď je im ako druhou mamou. Vždy sa 
úprimne zaujíma o ich žiale i radosti, teší sa s nimi keď sa im darí, povzbudzuje ich v ťažkých 
chvíľach, učí ich pracovitosti a zodpovednosti. 

Aj my, jej kolegyne, si ju veľmi vážime, pretože nám poradí a pomôže. Je pracovitá, otvorená, 
priamočiara a asertívna. Hrdo sa hlási k svojej rodnej obci a je jej veľmi nápomocná. Svoje organizačné 
a štylistické schopnosti odovzdáva ako veľmi šikovná obecná kronikárka. Jej publikačná činnosť je 
známa široko-ďaleko. Aktívne pracuje aj ako kurátorka v miestnej  rímskokatolíckej cirkvi. Živo sa 
zaujíma o dianie v obci a teší sa z jej napredovania a rozkvetu.

Obdivujeme ju za to, čo v živote dokázala, je pre nás inšpiráciou a vzorom. Ďakujeme jej za 
doterajší prístup k žiakom i k práci, za ľudský postoj a veľkorysosť plnú láskavosti, pochopenia a 
za trpezlivosť pri plnení náročných úloh edukačného procesu. Do ďalších rokov jej prajeme veľa 
zdravia, elánu, osobných i pracovných úspechov. 

Milá PANI UČITEĽKA Mariena, nech každý spoločne prežitý deň s Tebou v škole je pre nás 
všetkých neopakovateľným sviatkom.

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka školy*  *  *
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Svetový Deň Zeme v na-
šej škole prebiehal už 

niekoľko dní pred 22.4. 
Začali sme realizáciou 
edukačných aktivít v trie-
dach tým, že sme sa zho-
várali o jeho význame a 
tak sme v diskusii rozvíjali  
kritické myslenie a hľadali 

riešenia na konkrétnych príkladoch zo života. 
Nevynechali sme tému nelegálneho zriaďova-
nia čiernych skládok, znečisťovania životného 
prostredia v najbližšom okolí, šetrenia energie 
doma i v škole a tým sme zdôraznili zlé zaob-
chádzanie s našou prírodou. Poukázali sme na 
najväčšiu hrozbu pre životné prostredie – od-
pad a neopatrnú činnosť človeka, ktorá má niči-
vý dopad na životné prostredie a tým aj na našu 
Zem. Pretože aj naša škola chce byť príkladom 
pre ostatných, vyrobili a označili sme si škatule, 
ktoré slúžia na separovanie odpadu pre všet-
kých žiakov a učiteľov. Štvrtáci zhotovili strom, 
do ktorého na zelené srdiečkové lístky vpísali, 
ako chráni životné prostredie každý z nich, v 
čom by sa mohli zlepšiť... Okrem iného uviedli, 
že neodhadzujú odpadky v prírode, do obcho-
du si nosia vlastnú tašku, dávajú odpadu dru-
hú šancu na využitie, doma či v škole pestujú 
rôzne rastlinky a stromčeky, recyklujú odpad, 
nepoužívajú jednorazové veci, do školy chodia 
pešo či na bicykli, vždy zhasínajú svetlo, keď 
odchádzajú z miestnosti, nevyhadzujú jedlo do 
koša, vždy si kúpia len toľko, koľko spotrebujú, 
kupujú veci vo vratných obaloch… Vyvrcho-
lením nášho snaženia bolo veľké jarné uprato-
vanie areálu školy dňa 12.4.2018, kedy žiaci a 
pedagogickí zamestnanci priložili ruku k die-
lu a odstránili suché časti rastlín a stromčekov, 

vyhrabali suchú trávu 
na školskom dvore, zá-
hrade, pred školskou 
knižnicou, pozameta-
li chodníky i priestor 
pred bránou školy. Najviac sa zapotili pri zbie-
raní drobnej trávy v skalke, boli sme však vďač-
ní obecným zamestnacom, že nám ostré suché 
trávy pokosili. Nevynechali sme ani skalky a 
trávnik pred cintorínom a vypletím sme oživili 
ich vzhľad. Naším predsavzatím, tak ako každo-
ročne,  bolo vyzbierať odpadky aj v obci. Keďže 
sme vyhlásili súťaž kto bude v zbere drobného 
odpadu najusilovnejší, žiaci sa predbiehali a 
zbierali jedna radosť. Aby  sme si skrášlili inte-
riér školy, žiaci 3.B vysadili pestrofarebné kvety. 
Spoločnými silami sme takto podporili nielen 
uvedomenie si udržiavania krajšieho prostredia 
okolo nás a možností jeho ochrany, ale aj dobrú 
myšlienku čistejšej a zdravšej planéty.

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka školy

Lenartov

Základná škola

Deň Zeme v ZŠ



Lenartovčan 21 | Projekt

Lenartovčan 12/2018                21                www.lenartov.sk

Čítanie je studnicou poznania, informovanosti, prostriedkom zdokonaľovania zručností či iných 
činností. Je nástrojom predstavivosti a životaschopnosti dôležitej do budúcnosti. Tam, kde čítanie 

chýba, stráca sa aj hovorené slovo. Knihy sa dnes dostávajú veľmi do úzadia popri všetkej modernej 
technike, čo je na škodu. 

Zakúpením 273 kníh do Školskej knižnice pri 
ZŠ Lenartov sme dali možnosť nielen našim 
žiakom, aby si knihy vypožičiavali a čítali 
doma aj v škole, tak ako to bolo vždy. Aktivity 
projektu sme realizovali v čase od novembra 
2017 do mája 2018. Keďže sme zakúpili viac 
kusov kníh z jedného titulu, mohli sme čítať 
na pokračovanie v triedach 2.A, 3.B, 4.A a 
4.B, mesačne jednu knihu. Spolu sme prečítali 
minimálne 56 kníh, názvy sme zapisovali do 
tabuliek, ktoré boli vyvesené na nástenkách v 
triede. Žiaci 4.A si tiež viedli čitateľské denníky. 
Počas roka prebiehala  čitateľská súťaž žiakov 
2.A - 4.A v rámci tried Akú knihu som prečítal 
doma s mesačným vyhodnocovaním triednym 
učiteľom. Najlepším ročníkovým čitateľom v 
2.A sa stala Katka Bilá a v 4.A Margitka Bilá. 
Súťažné témy čítania boli nasledujúce:      
November 2017 – kniha, ktorá ma motivovala k lepším výsledkom v učení
December 2017 – kniha, ktorá ma zaujala
Január 2018 – kniha, ktorú by som prečítal mladším súrodencom
Február 2018 – kniha, v ktorej sa píše o živote, ktorý by som chcel žiť
Marec 2018 – kniha, v ktorej sa píše o tom, ako zlepšiť svoj život
Apríl 2018 – kniha o prírode
Máj 2018 – kniha, ktorú by som odporučil kamarátovi
Žiaci si spolu s učiteľkami vyberali básne do recitačnej súťaže Povedz mi básničku, ktorá sa 
uskutočnila pri príležitosti Marca – mesiaca knihy. Recitáciou žiaci pred kolektívom predviedli svoje 
schopnosti, vedomosti, talent a odvahu, upevnili si dôveru vo vlastné schopnosti a posilnili zdravé 
sebavedomie. S cieľom podporiť rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením sme 
realizovali hodiny hlasného čítania a žiacke besedy o prečítaných knihách. Sprievodnou činnosťou 
po prečítaní každej knihy bol rozhovor, v ktorom sme kontrolnými a pomocnými otázkami sledovali 
u žiakov správnosť pochopenia textu. O nič ľahšie nebolo pre nich ani správne vyjadrenie sa, keďže 
je tu problém s prekonaním jazykovej bariéry. Čítanie  jednotlivých viet pomalým tempom, prepis 
tlačeného textu, písanie a dopĺňanie slov do viet, pomenovanie obrázkov slovami v maľovanom 
čítaní, dramatizácia prečítaného textu, napodobňovanie jednotlivých replík, diskusia o správaní sa 
literárnych hrdinov, dokončenie deja podľa vlastnej fantázie, tvorba a písanie viet, vystrihovanie, 
lepenie a usporiadanie obrázkov do vytvorených viet podľa následnosti v plagátovom spracovaní, 
tvorba puzzle z farebného obrázka, zhotovenie záložiek do knihy, výtvarné spracovanie i výstavky 
ilustrácií boli ďalšími doplnkovými činnosťami, ktoré v zjednodušenej podobe zvládli aj žiaci so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnych triedach. Tí, ktorí ešte nepoznali 
všetky písmená, aktivity projektu realizovali hlasným čítaním učiteľa na interaktívnej tabuli cez 
dataprojektor. Počas realizácie aktivít projektu sa výrazne prehĺbil vzťah žiakov k čítaniu, rozvíjala 
sa ich inteligencia, fantázia, predstavivosť, zlepšovali sa jazykové a komunikačné zručnosti, 
sústredenosť, rozširovala sa slovná zásobu, uspokojovali sa ich emocionálne potreby, zušľachťovali 
etické hodnoty pri rozlišovaní dobra a zla, podporili sa informačné a prezentačné zručnosti, 
prebudila sa ich túžba po poznávaní, vedomostiach a sebazdokonaľovaní. Žiaci, ktorí často a 

Hodnotenie projektu  ČÍTAJME LEPŠIE
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Koniec školského roka už pomaly klope na dvere, čím nám dáva znamenie blížiacich sa 
prázdnin. Našou snahou bolo poskytnúť deťom čo najviac príležitostí na zmysluplné učenie sa 

hrou, odovzdať krásne a náučné chvíle, ktoré napomáhali k ich komplexnému rozvoju a tým aj ich 
príprave na ďalšie školské vzdelávanie a život v našej spoločnosti.
O tom, že sa u nás stále niečo dialo, svedčia aj mnohé aktivity zamerané na rozvoj pohybových 
schopnosti, na podporu a ochranu zdravia detí, elementárnych poznatkov o prírode. Aktivity 
podporujúce rozvoj komunikatívnych kompetencií, hudobných schopností a zručností detí i 
mnoho ďalších, ktoré priniesli deťom užitočné poznanie, ale hlavne radosť.

OKIENKO MŠ

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí mali účasť na plnení každodenných povinností v 
edukačnom procese a prispeli k skvalitneniu života detí v materskej škole.

Karneval 

Fašiangy, to je čas karnevalov 
a zábavy. Deti sa predstavi-
li v krásnych a zaujímavých 
maskách, ktoré im pripravili 
rodičia. Dobrá nálada, hud-
ba, tanec, chutné pohostenie 
a usmiate tváre detí svedčili 
o nezabudnuteľnom zážitku. 
Na záver deti dostali za krásne 
masky diplom a sladké odme-
ny.

radi čítali,  boli v čítaní lepší ako tí, ktorí sa čítaniu nevenovali dostatočne, lepšie sa učili, čítaním 
uspokojovali nielen telo, ale aj myseľ a užili si tiež veľa zábavy. Čítanie s porozumením ich učilo 
o okolitom dianí, dozvedeli sa zaujímavosti o knihe, sami o sebe i o druhých. Nemyslíme si, že 
ukončením realizácie aktivít projektu na knihy v školskej knižnici zabudneme. Ba naopak, zostalo 
nám ešte veľa neprečítaných a neprebádaných kníh, v čítaní ktorých plánujeme pokračovať i v 
nasledujúcom období. 

Mgr. Iveta Petriková 
riaditeľka školy
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Deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje 
od roku 1957 pod záštitou Medzinárod-
nej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko 
a mliečne výrobky predstavujú jednu z 
najdôležitejších a nenahraditeľných zlo-
žiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Edu-
kačnou aktivitou sa deti oboznámili s 
výrobkami z mlieka – metódou zážitkové-
ho učenia deti spoznali aj zdroj – odkiaľ k 
nám prichádza mlieko. 

Jarné bádanie 
v prírode...

Čo všetko tajomné sa deje v prírode 
sa deti dozvedeli aj v tejto aktivite. 
Prostredníctvom pútavej a zároveň 
náučnej činnosti objavovali rastlinstvo 
a živočíšstvo lesa a utvárali si konkrét-
ne predstavy v procese zmien vzhľa-
dom na ročné obdobie. V lone prírody 
deti zažili zaujímavé a nádherné chví-
le plné radosti a prekvapenia.

Deň matiek

Pri príležitosti osláv Dňa matiek naše deti 
pozdravili svoje mamičky krásnym pro-
gramom, aby sa im poďakovali za ich lás-
ku, starostlivosť a trpezlivosť. Nechýbali 
básničky, pesničky, tance, hra na rytmic-
ké nástroje i zaujímavá dramatizácia roz-
právky. Deti obdarovali svoje milované 
mamy peknými darčekmi, no najväčším 
darom pre všetky mamičky bol vrúcny 
bozk a úprimné vyznanie „ĽÚBIM ŤA“.

Alena Kolbasová 
riaditeľka MŠ
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▶ Záverečné hodnotenie projektu  
                                                                 "ČÍTAJME LEPŠIE"

Realizácia tohto projektu sa v našej ŠK stretla s obrovským úspechom. Jeho cieľom bolo doplniť 
fond ŠK, pritiahnuť deti ku knihe, motivovať ich k čítaniu a pravidelnej návšteve ŠK. Novo 

zakúpený knižničný fond z dotácie obohatil ŠK o 273 kníh pre deti, mládež a dospelých. Čítanie 
vytvára pre dieťa imunitu, kedy je samo s hrdinami knihy a zároveň rozvíja detskú fantáziu, pred-
stavivosť, zlepšuje celý jeho verbálny prejav. Snažili sme sa vhodným a atraktívnym spôsobom 
spropagovať slovenskú literatúru, tvorbu pre deti, mládež a dospelých, umožniť deťom, mládeži 
spoznať a podieľať sa na spoločných aktivitách ŠK, uľahčiť im prístup k literatúre, vytvárať im vzťah 
ku knihe, povzbudiť k čítaniu a tak prispieť k zvyšovaniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne detí a 
mládeže. Prostredníctvom novo zakúpeného knižničného fondu z dotácie sa nám podarilo zvýšiť 
návštevnosť ŠK čitateľmi mladšieho školského veku a tým sa zvýšil aj počet čitateľov, ktorí si knihy 
vypožičali, doma čítali a to aj staršími žiakmi druhého stupňa ZŠ Malcov ako aj bežnými použí-
vateľmi z obce. V programoch okrem čítania sú zakomponované aj rôzne voľnočasové aktivity 
na podporu čítania, kde v spolupráci so ZŠ ich motivujeme k čítaniu a k pravidelným návštevám 
knižnice. Zameriavame sa na vybudovanie návyku pravidelného čítania s heslom "Čítajme lepšie" 
aby spoznali, naučili sa vnímať, tvorivo pracovať a spolupracovať. 

Programy na podporu čítania:
1. Minútové čítanie
2. Rozprávkové popoludnia 
3. Deň Rómov − čítanie rómskych rozprávok v                            
           materinskom jazyku
4. Toto čítam ja − prezentácia knihy
5. Hodina hlasného čítania
6. Týždeň ŠK − poézia, verše
7. Čitateľský maratón − čítanie na pokračovanie

Voľnočasové aktivity:
1. Čitateľské aktivity − vzdelávacie hry
2. Beseda o prečítaných knihách
3. Putovná knižnica − čítanie v prírode
4. Tvorivé dielne − výroba leporela
5. Príroda v lese − turistika
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Mária Leškovská
knihovníčka

Putovná knižnica − čítanie v prírode

Školskú knižnicu od októbra 2017 do mája 2018 navštívilo 526 žiakov, 108 ostatných čitateľov, 63 
pedagogických pracovníkov. Bolo vypožičaných 308 kníh absenčných výpožičiek a 472 prezenčných 
výpožičiek. Všetky aktivity ŠK ako aj záverečné hodnotenie projektu boli propagované na výveske 
v interiéri ŠK, na webových stránkach obce a v obecnom časopise Lenartovčan. Návštevnosť našej 
knižnice svedčí o tom, že budujeme otvorenú knižnicu, kde rôznymi formami pestujeme lásku ku 
knihám, organizujeme pestrý život detí rôznymi aktivitami a rôznymi formami práce s knihou u 
nich rozvíjame vnútornú motiváciu k čítaniu. Preto čítajme deťom aj ony s nami každý deň, aby sme 
z našich detí vytvorili duchovne bohatých ľudí. Čítanie veľkých malým je v budovaní vzájomnej 
dôvery, pocite istoty, ktoré každý malý, ale aj veľký človek potrebuje. Je to pocit, ktorý nám nemôže 
poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. 
Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme. 

▶ POZVÁNKA
Obec Lenartov organizuje pre svojich zamestnancov 1-dňový výlet na kultúrne podujatie

Stretnutie Goralov v Pieninách 
dňa 18. augusta 2018.

Celodenný hudobno-zábavný festival, kde sa stretávajú nielen Gorali, ale hlavne ľudia dobrej 
vôle zo Slovenska, Čiech a Poľska. Vynikajúcy program: hudba, spev, tanec a Goralské atrakcie 
sú pripravené pre všetky vekové kategórie. Hlavným hudobným ťahakom je populárna kapela: 

„KOLLÁROVCI."
Z dôvodu voľných miest v autobuse je možné prihlásiť sa u starostky. Cena lístka je 12,- eur.

Odchod autobusu z Lenartova bude o 12.00 hod. Návrat je naplánovaný v neskorých nočných 
hodinách. Počet miest je obmedzený.

* 
 *

  *

* 
 *
  *
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  ▶ Výstavba nízkonákladových domčekov 

Mgr. Katarína Štibrichová

Projekt DOM.ov – ďalšia etapa

Obec Lenartov v spolupráci s neziskovou 
organizáciou Projekt DOM.ov pomáha 

rómskym občanom nasmerovať ich správnym 
smerom k samostatnosti. Na začiatku prebehol 
za pomoci obce predaj pozemkov pre budúcich 
majiteľov domčekov, potom nasledovalo 
svojpomocné vykopanie základov, aktuálne 
majú vybudovanú základovú dosku a čaká sa 
na materiál k pokračovaniu výstavby.  Celá táto 
výstavba je vykonávaná majiteľmi  pozemkov 
a za účasti ich rodín. Pracovníci z projektu 
DOM.ov sprostredkovali stavbyvedúceho 
majstra, ktorý usmerňuje pracovníkov 
pri výstavbe. Dokončenie výstavby a jej 
skolaudovanie je naplánované do konca roka 
2018. Aktuálne na obci prebiehajú dve takéto 
stavby, s ďalšími potenciálnymi  klientmi 
sa priebežne konzultuje o ďalšej možnej 
výstavbe. Zveľaďovanie rómskej osady a žiť 
život v dôstojných podmienkach by malo byť 
samozrejmosťou pre každého obyvateľa.

▶ ZÁSYPY OKOLO HLAVNEJ CESTY NEBUDÚ

Cesta 1. triedy 1/77 v Lenartove je konečne opravená a je v stave, kedy nemusia šoféri balansovať 
medzi výmoľami či jamami. Všetci vieme, koľko energie a urgencií si vyžiadala táto oprava. A 

možno keby neboli voľby do samosprávnych krajov, nemali by sme opravenú cestu ... Sme radi, že 
je v takom stave, ale ukončenie prác je v nedohľadne. Zásyp okolo cesty nikto nerobí. Navýšenie 
povrchu vozovky v mnohých častiach obce je aj 15 cm a hrozí úraz. Na túto skutočnosť bol zo strany 
starostky obce upozornený zamestnanec Slovenskej správy ciest, ktorý má na starosti bardejovský 
okres – Ing. Cigán. Jeho odpoveď bola – "Zásyp v Lenartove sa robiť nebude." Jeho odpoveď 
vyvoláva mnohé otázniky, prečo niekde zásyp urobený je a niekde sa nerobí??? Aj takáto otázka p. 
Ing. Cigánovi bola položená, ale ostala bez odpovede. Zároveň bol upozornený na skutočnosť, že 
starostke obce boli podané dve sťažnosti na pády okolo krajnice, kde hrozil vážny úraz. Vedenie 
obce zaujímalo aj využitie asfaltovej drte, ktorá pochádza z frézovania lenartovskej cesty a  je 
uložená v priestoroch strediska. Veď táto mala byť pôvodne určená na zásyp v Lenartove! Aspoň 
to tvrdil Ing. Cigán v čase, keď sa cesta v našej obci opravovala. Zrazu je určená pre niekoho iného. 
Vyvoláva to aj otázniky na jej využitie, pretože keď obec žiadala túto drť na možnú opravu miestnej 
komunikácie, Ing. Cigán to zamietol.
Preto upozorňujeme občanov, aby v prípade úrazu pri prechádzaní krajnicou, túto skutočnosť 
nahlásili na:

Slovenská správa ciest 
Investičná výstavba a správa ciest 

Kasárenské námestie 4 
040 01 Košice

tel.055/72 77 224
prípadne na t.č. Ing. Cigán 0902 892 016



Ide o alternatívny trest, ktorý môže súd so súhlasom páchateľa uložiť v rozsahu 40 – 300 hod. 
Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať osobne, vo svojom voľnom čase bez nároku 

na odmenu tak, aby odpracoval najmenej dvadsať hodín za kalendárny mesiac, no najneskôr 
do jedného roka od nariadenia výkonu tohto trestu. Miestom pre výkon trestu môže byť obec, 
mesto, VÚC s ktorými okresný súd uzatvorí dohodu o zabezpečení trestu povinnej práce.  Naša 
obec taktiež využíva túto možnosť a spolupracuje s Okresným súdom Bardejov a jeho probačnou 
a mediačnou úradníčkou pri umožnení tohto typu trestu. V súčasnosti odpracúva v našej obci 
trest povinnej práce 6 odsúdených, z toho 3 muži a 3 ženy, v rozsahu od 200 do 260 hod. Prevažne 
je to trest uložený za prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže (záškoláctvo) a vykonáva sa 
mimo aktivačných prác, t. j. vo svojom voľnom čase. Dohodnutým druhom práce sú pomocné 
práce pri údržbe verejnej zelene v obci, pomocné práce pri údržbe miestnych komunikácii a 
chodníkov v užívaní obce, správa a údržba zariadení vo vlastníctve obce.  

▶ Trest povinnej práce
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▶ Rekvalifikačný kurz – 
pomocné maliarske práce

Vpriebehu mesiacov máj a jún 2018 prebieha 
u nás v obci opäť  rekvalifikačný  kurz Úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov určený 
pre uchádzačov o zamestnanie. Tento krát sú to 
pomocné maliarske práce cez projekt RE-PAS v 
rozsahu 156 vyučovacích hodín, z toho 76 hodín 
teórie a 80 hodín praxe. Prax budú vykonávať v 
spoločných priestoroch 18 b. j. na rómskej osade. 
Materiál a pracovné pomôcky na vymaľovanie 
spoločných priestorov (chodby, schodiská) zabez-
pečila vzdelávacia agentúra NOVA TRAINING, 
s. r. o., Košice. Do kurzu sa prihlásilo 16 mužov, 
ktorí majú agentúrou zabezpečený pracovný odev 
a obuv. 

Obci bol schválený grant z úradu 
splnomocnenca vlády SR, ktorý pokryje 

istú časť výdavkov na kovové prístrešky 
na drevo na rómskej osade. Po schválení 
projektu prebehlo verejné obstarávanie 
na dodávateľa týchto prístreškov. Staré 
prístrešky boli zlikvidované, na ich miesto 
sa osadia nové plechové o rozmere 3 x 5 
m. Do úprav terénu bola zapojená každá 
rodina z 18 b. j. 

▶ Kovové  prístrešky na drevo 
18 b. j.

Mgr. Michaela Mokrišová
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Dialóg, participácia alebo urobme Lenartov lepším

Naša obec sa za zapojila do nového národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblas-
ti participatívnej tvorby verejných politík, ktorého hlavným cieľom je podporiť spoluprácu 

medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi organizáciami. Obec Lenartov v partnerstve s 
neziskovou organizáciou Rómsky inštitút je súčasťou 12 pilotných projektov, ktoré sú realizované 
po celom Slovensku na národnej regionálnej i lokálnej úrovni. To čo ich spája je presvedčenie, 
že verejným politikám vytvoreným zhora bez účasti verejnosti chýba efektívnosť a v konečnom 
dôsledku nereflektujú skutočné potreby cieľových skupín, čo v spoločnosti vytvára zbytočné napä-
tie. Pilotný projekt v Lenartove je preto zameraný na vytvorenie Občianskej rady ako poradného 
orgánu pri obecnom zastupiteľstve, do ktorej sa môžu zapojiť všetci občania obce. Veríme, že účas-
ťou širšej verejnosti na rozhodovaní obce vytvoríme platformu, kde vieme spoločne vytvárať nové 
riešenia v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, ktoré môžu byť príkladom i pre iné lokality. Rómsky 
inštitút ako partner obce bude stretnutia facilitovať, poskytne svoje dlhoročné skúsenosti pri  tvor-
be verejných politík a sprostredkuje poradenstvo kvalitných odborníkov k jednotlivým témam. 
Prvé, úvodné stretnutie Občianskej rady sa uskutočnilo dňa 22.11.2017 za prítomnosti expertov z 
Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, pani starostky, riaditeľky Rómskeho in-
štitútu a občanov Lenartova. Týmto by sme radi vyzvali všetkých občanov Lenartova aby sa zapojili 
do novej iniciatívy a prispeli svojím názorom do debaty ako urobiť Lenartov lepším miestom pre 
všetkých. Vrelo Vás pozývame na ďalšie stretnutie, o ktorom Vás budem vopred informovať.

Národný projekt je realizovaný v rámci: OP Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR, Úra-
du splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Pilotný projekt Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík rea-
lizuje: Obec Lenartov a nezisková organizácia Rómsky inštitút.

▶ Pracovné stretnutie projektu:  Podpora partnerstva a dialógu v    
     oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Dňa 22. mája 2018 sa uskutočnilo ďalšie 
pracovné stretnutie, ktoré je súčasťou 

pilotného projektu ,,Integrácia marginali-
zovaných skupín do procesu tvorby verej-
ných politík“. Témou stretnutia bolo vzde-
lávanie, s cieľom nájsť spoločné riešenie a 
návrhy pre skvalitnenie a zvyšovanie  vzde-
lanostnej úrovne detí z marginalizovaných 
skupín. Stretnutie viedol Andrej Findor, 
profesionálny facilitátor. Prítomná bola aj 
Jarmila Lajčáková a Janka Bayerlová pro-
jektová asistentka. Pracovného stretnutia 
sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci ZŠ, 
MŠ, zástupca OcÚ, asistentka osvety zdra-
via a rodičia detí z miestnej rómskej ko-
munity. Stretnutie malo družný charakter 
a prebiehalo formou diskusie jednotlivých 
pracovných skupín. Veríme, že stretnutie 
a jeho závery prinesú vhodné návrhy pre 
naplnenie cieľa daného projektu v oblasti 
vzdelávania.

Text: Mgr. Jana Frandoferová
P-expert, odborný garant VS

Foto: Jana Bayerlová

*  *  *



Dňa 1. mája 2018 opätovne začalo svoju čin-
nosť v našej obci Komunitné centrum v 

rámci projektu Komunitné centrá v mestách a 
obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza v pries-
toroch bývalého školského bytu.
Poslaním KC v našej obci je sociálne a spolo-
čensky vylúčeným jednotlivcom a rodinám z 
komunity poskytnúť  také príležitosti a mož-
nosti, ktoré im napomôžu zapojiť sa do eko-
nomického, sociálneho a kultúrneho života v 
obci. Klientmi KC sú prioritne obyvatelia MRK 
s osobitným zameraním na deti a mládež z uve-
denej komunity, KC je prístupné aj pre ostat-
ných obyvateľov komunity  a taktiež  pre širokú  
verejnosť z obce bez rozdielu veku. Činnosť KC 
je zameraná na zvýšenie nízkej vzdelanostnej 
úrovne detí, na zvyšovanie efektívnosti vyučo-
vacieho procesu, na zvyšovanie povedomia o 
zachovávaní zdravej hygienickej úrovne a sta-
rostlivosti o zdravie, na voľnočasové aktivity a 
preventívno-výchovné programy. A nedá nám, 
aby sme sa hneď nepochválili šikovnosťou na-
šich detí v prvom mesiaci fungovania KC cez 
zopár fotografií, ktoré si môžete pozrieť na na-
šej facebookovej adrese v priloženom odkaze: 
https://www.facebook.com/komunitnecentrum.
lenartov.9/photos?lst=100026401741755%3A-
100026401741755%3A1527233618&source_re-
f=pb_friends_tl

Zrealizované aktivity v KC 
Darček pre mamičku

Šperky z cestovín
Čerešňový strom
Sadenie zeleniny
Výroba včielky

Spoznajme sa v komunite
Papierový koberec

Váza zo slamiek
Zvieratká na štipcoch

KC rozširuje svoju činnosť aj počas letných 
prázdnin, pripravuje množstvo aktivít, ktorými 
vyplní voľný čas detí, mládeže a občanov obce.

Všetci ste vítaní. 
Mgr. Gabriela Petričová, pracovník KC

              Mgr. Ivana Balogová, garant KC

 

Lenartov
KOMUNITNÉ CENTRUM  

Papierový koberec

Sadenie zeleniny

•

•
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Chceš pomôcť deťom a našim 
misionárom?

Kresťanské spoločenstvo nás 
požiadalo o pomoc

Ak máš doma veci, ktoré nepotrebuješ a chceš 
byť nápomocný v Božom diele, môžeš nám v 
balíku poslať:
farbičky (aj použité), strúhadlá, ceruzky, perá, 
omaľovky, zošity ale aj napríklad ústnu harmo-
niku, či starú nepoužívanú flautu pre deti. 

Adresa:
Komunitno-pastoračné centrum 

sv. Jána Pavla II.
Švábska 22

080 05 Prešov
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Diabetici za volantom, pozor! ◆

◆ Príspevok na pohreb

Od 1.1.2018 platí nová smernica EÚ
Od 1. januára 2018 platí prísnejšia smernica pre 
vodičov s diagnózou diabetu. V novej smernici sa 
bod 10.2 oddielu 10 (diabetes mellitus) nahrádza 
takto:

Žiadateľ alebo vodič, ktorý má diabetes a užíva 
lieky, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypogly-
kémiu, musí preukázať, že si uvedomuje riziko 
spojené s hypoglykemickým stavom a že tento 
stav dokáže primerane ovládať. Vodičské preu-
kazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom 
alebo vodičom, ktorí si dostatočne neuvedo-
mujú svoj hypoglykemický stav. Vodičské pre-
ukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom 
alebo vodičom, ktorí majú opakovanú ťažkú 
hypoglykémiu, pokiaľ nepredložia príslušný 
lekársky posudok a nepodrobia sa pravidelnej 
lekárskej kontrole. V prípade opakovanej ťažkej 
hypoglykémie počas bdelého stavu sa vodičský 
preukaz nemôže vydať ani obnoviť, kým neu-
plynú 3 mesiace od poslednej príhody. Vodič-
ské preukazy môžu byť vydané alebo obnovené 
vo výnimočných prípadoch, pokiaľ je to riadne 
odôvodnené príslušným lekárskym posudkom, 
a pod podmienkou podrobenia sa pravidelnej 
lekárskej kontrole, čím sa zabezpečí, že je daná 

osoba s prihliadnutím na dôsledky jej zdravot-
ného stavu naďalej schopná viesť vozidlo bez-
pečne.

Práva a povinnosti príslušníkov Policajného zbo-
ru SR
Príslušník PZ SR nemá pri cestnej kontrole ale-
bo v súvislosti s dopravnou nehodou oprávne-
nie vyzvať vodiča, aby sa podrobil okamžitému 
meraniu glykémie a nemá ani oprávnenie mera-
nie vykonať. Meranie a vyhodnotenie glykémie 
je zdravotnícky úkon v kompetencii diabetika 
alebo zdravotníckeho pracovníka a interpretá-
cia nameranej glykémie je v kompetencii lekára. 
Príslušník PZ SR je však oprávnený požadovať 
predloženie dokladov ustanovených na vedenie 
a premávku vozidla, medzi ktoré patrí aj doklad 
o zdravotnej spôsobilosti, ak takejto povinnosti 
vodič podlieha. Diabetikovi sa odporúča zme-
rať si glykémiu bezprostredne po dopravnej 
nehode. Takisto by sa mal podrobiť vyšetreniu 
glykémie v zdravotníckom zariadení alebo pri-
volanou záchrannou lekárskou službou, ak má 
príznaky hypoglykémie (ako sa vodiči podro-
bujú stanoveniu množstva alkoholu v krvi).

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, 
ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spo-
jených so zabezpečením pohrebu zomretého. 
Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspe-
vok na pohreb podaním písomnej žiadosti na 
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny prísluš-
nom podľa miesta posledného trvalého pobytu 
alebo prechodného pobytu zomretého. Výška 
príspevku na pohreb je 79,670 €. Žiadosť po-
tvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby 
spojené so zabez-
pečením pohrebu 
a úrad práce, so-
ciálnych vecí a ro-
diny podľa miesta 
úmrtia. Tlačivo 
žiadosti je k dis-
pozícii na úradoch 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny.
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◆ Lenartov sa zapojil do 
HODINY ZEME

Dňa 24. marca 2018 v čase od 20:30 hod. 
do 21:30 hod. sa Obec Lenartov so svojimi 
obyvateľmi zapojila do celosvetovej kam-
pane HODINA ZEME. Zhasnutím svetiel  
na 60 minút sme vytvorili symboliku spo-
ločnej zodpovednosti za budúcnosť našej 
planéty. Zároveň to bola výzva k ľuďom, 
aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže pris-
pieť každý z nás.

◆ Zisk z kryptomeny už zdaníte 
a zaplatíte aj zdravotné odvody

Ak ste nakupovali v obchode či 
v eshope za bitcoiny alebo ste 
s touto virtuálnou menou ob-
chodovali na burze, máte takú 
istú povinnosť ako iný daňovník, ktorý má 
príjem v klasickej mene. Tak isto musíte  
tieto príjmy priznať v daňovom priznaní. 
Ak ste na zdanenie obchodu s kryptome-
nami zabudli a príjmy ste nezahrnuli do 
daňového priznania, môžete podať oprav-
né daňové priznanie. Ak ste priznanie ešte 
nepodávali, môžete oznámiť odklad ter-
mínu. Finančná správa už vydala k tomu 
osobitné tlačivo.

◆ Sociálna poisťovňa informuje 
občanov

Ak chcete zmeniť pobyt počas PN, musí to najskôr 
povoliť ošetrujúci lekár.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že poistenec na 
PN-ke nemôže počas práceneschopnosti svojvoľ-
ne zmeniť miesto svojho pobytu bez toho, aby mu 
to povolil ošetrujúci lekár. K takýmto prípadom ob-
čas dochádza v období sviatkov, počas ktorých však 
môže poistenca skontrolovať pracovník Sociálnej 
poisťovne (či dodržiava lekárom stanovený liečebný 
režim). Ak chce teda poistenec na PN-ke predísť prí-
padným problémom s tým, že ho kontrola nenájde 
na adrese evidovanej na potvrdení o PN-ke, mal by 
si predtým na zmenu pobytu vybaviť súhlas svojho 
ošetrujúceho lekára. V zmysle zákona o zdravotnej 
starostlivosti môže práve ošetrujúci lekár zo závaž-
ných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu dočasne 
práceneschopnej osobe na základe jej predchádzaj-
úceho požiadania. Túto zmenu ošetrujúci lekár po-
volí na základe zdravotného stavu pacienta, zaznačí 
ju do zdravotnej dokumentácie a taktiež do Potvr-
denia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Poistenec 
je následne povinný sám oznámiť pobočke Sociálnej 
poisťovne, v ktorej bol evidovaný do zmeny pobytu, 
svoju novú adresu, na ktorej sa bude v čase dočasnej 
pracovnej neschopnosti zdržiavať. Pripomíname, že 
práceneschopný poistenec je naďalej povinný dodr-
žiavať liečebný režim, ktorý určuje ošetrujúci lekár, 
organizuje posudkový lekár a kontroluje určený za-
mestnanec Sociálnej poisťovne. Poistenec je taktiež 
povinný zdržiavať sa na adrese uvedenej v Potvrdení 
o dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom môže 
byť uvedená vždy len jedna adresa.

Drobné stavby
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na 
bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na 
individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: 
• prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, 

letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného 
zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových 
zariadení,

• podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbku 3 m, napr. pivnice, 
žumpy,

• oplotenie,
• prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a 

pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej 
stavby.

Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade, t.j. na obci.
(Zdroj: portal.gov.sk)



Vyhodené mŕtve teľa 
v katastri obce

Dňa 14. marca 2018 bola Obec Lenartov 
kontaktovaná Potravinovou a veterinárnou 
správou v Bardejove ohľadom príspevku na 
faceboku. Neznámy prispievateľ tam vložil 
fotografiu mŕtveho teľaťa, pohodeného na 
snehu a v blízkosti cesty. Podľa jeho udania 
to bolo v Lenartove. Pracovníci PaVS spolu 
so starostkou obce prešli okolo hlavnej cesty 
1/77, kde podľa fotografií sa malo zviera 
nachádzať. Asi 200 m nad obcou, asi 1 m od 
hlavnej cesty bolo nájdené pohodené mŕtve 
zviera. V blízkosti sa nachádzali dve čierne 
vrecia, v ktorých bolo zviera zabalené. 
Vplyvom zveri a vtáctva boli vrecia 
potrhané. Zviera malo asi 5 dní a nemalo 
žiadne označenie. Podľa farby sa jednalo o 
druh Šarlak. Takýto druh v Lenartove nikto 
nechová, najviac ich chovajú v Poľsku. Na 
základe zistených skutočností musela obec 
zabezpečiť likvidáciu biologického odpadu 
cez Asanačný podnik Žilina.
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◆ Rodina z Bulharska hľadá svojich predkov
Dear Ms Blandova,
my name is Galina Jovtschewa, and I would like to ask your help 
for finding contact to my relatives form Lenartov. My grandmother, 
Helena Bortnikova, born on 9.2.1913 - 11.8.1999 - was your citi-
zen. Her parents were Maria and Michal Bortnik. She had 6 other 
siblings, named:
Andrea Bortnik, Irko Bortnik, Mihal Bortnik, Jan Bortnik, Anna 
Hricova, Marcha Dzambik. My grand mother married my grandfather, Dimitar Yonchev, in Prag, he 
is from Bulgaria. They went to Bulgaria in 1944, and then the borders were closed because of the last 
severe fights in the Second World War. I am the grand daughter, daughter of her daughter Vesselinka 
Yoncheva. We do not have any contact to the relatives, we changed residences and telephone numbers 
through the years. We would be very glad to have any contact with some of the relatives. My grand 
mother had 2 daughters, Vesselinka and Conka. I have a sister and a cousin. She used to care for us, 
and we all loved her a lot. One address we have is of the grand-ant: Maria Dzambik, Lenartov c.d. 
66, P. Malcov, Bardejov. I know that you are not allowed to give away any addresses, but please tell 
the people that we will be very happy to have contact with them. You can give our phone and email 
address. Thank you for the advice. Home number is 00359 56 587238, mobile 00359878 287238 in 
Burgas in Bulgaria. Here is my mother, Vesselinka. I live normally in Germany and Switzerland. My 
sister, Elena Boutiba, lives with her 2 children in Manchester: 0044 7481185113. My mother is most 
of the time there to help her with Babysitting. I personally am very curious and interested how could 
I apply for the citizenship. I understand the written language, so you could answer me in Slovak. I 
speak German, English and Russian, too, and I am always online. I thank you a lot for your answer 
and I wish you all the best.
Yours faithfully, Galina Jovtschewa

»» ◆ Policajti môžu skontrolovať 
mládež či pila

Štátni či mestskí policajti získajú od júla výslovné 
oprávnenie podrobiť mládež vyšetreniu na ziste-
nie alkoholu alebo iných návykových látok, ak je 
dôvodné podozrenie, že ich požili. Do zákona o 
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápo-
jov preto poslanci doplnili výslovné oprávnenie 
príslušníkov PZ, zamestnancov mestskej a obec-
nej polície a ďalších presne vymedzených orgánov, 
vyzvať maloletých a mladistvých na vyšetrenie na 
zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. 
Nebude to však možné urobiť kedykoľvek, ale len 
v prípade, ak je dôvodné podozrenie, že došlo k 
porušeniu tohto zákazu, teda ak je dôvodné po-
dozrenie, že 
maloletá ale-
bo mladistvá 
osoba požila 
alkohol alebo 
inú návykovú 
látku.



V obci sa na starostku často obracajú obyvatelia so 
svojimi problémami so susedmi. Často ide napr. o 
prípady, kedy druhého suseda obťažuje chov domácich 
zvierat, včiel, presahovanie stromov, kríkov alebo 
stavby suseda na jeho pozemok, hluk a pod., prípadne 
rôzne schválnosti a iné zlomyseľné konania. Môže 
ale ísť aj napr. o spory o vlastníctvo pozemku alebo 
priebeh jeho hranice. V prvom rade by sa všetci 
zúčastnení mali snažiť vyriešiť tieto spory dohodou. 
Často postačí predvolanie rozhádaných strán a 
spoločné prerokovanie celej záležitosti, kde môžu účastníci dospieť k vzájomne akceptovateľnému 
kompromisu. Tu práve môže byť starosta/obecný úrad určitým mediátorom, ktorý smeruje 
zúčastnených k dohode. Tým, že sa vzájomný spor vyrieši dohodou, sa môže tiež obnoviť vzájomné 
susedské spolužitie. Orgány miestnej samosprávy dbajú o to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu 
a porušovaniu práv z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory medzi účastníkmi 
odstránili predovšetkým ich dohodou. Pokiaľ však nie je možné susedský spor vyriešiť dohodou, 
existuje právna cesta, ako spor vyriešiť, avšak väčšinou nejde o jednoduché a rýchle riešenia. 
Spory medzi susedmi najčastejšie vyplývajú z postavenia každého z nich ako vlastníka určitej 
nehnuteľnosti (pozemku, stavby), pričom každý vlastník má nielen práva, ale aj povinnosti.Už 
Ústava Slovenskej republiky hovorí, že vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv 
iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva 
nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru 
ustanovenú zákonom. Vlastnícke právo je síce tzv. absolútnym právom, teda jeho ochrana smeruje 
proti všetkým ostatným; toto však ešte neznamená, že je možné ním rušiť iných vlastníkov.
Občiansky zákonník určuje vlastníkom obmedzenia a zákazy činností voči iným. Vlastník veci sa 
musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne 
ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami 
pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie 
na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov 
hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, 
svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok ap.
 

Zdroj: Odborný článok z občianskeho zákonníka
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SUSEDSKÉ SPORY

▶ Príspevok pre 
opatrovateľov ZŤP

 
Od 1. júla tohto roka by sa mal zvýšiť pe-
ňažný príspevok na opatrovanie ťaž-
ko zdravotne postihnutých (ŤZP) pre 
všetky skupiny poberateľov. Po novom 
bude výška tohto príspevku stanove-
ná pevnou sumou. Opatrovateľom v 
produktívnom veku má vzrásť v tom-
to roku základná suma príspevku o 
120,01 € na 369,36 €. Opatrovateľom 
poberajúcim dôchodkovú dávku má 
vzrásť príspevok o 92,19 € na 184,71 
€. 

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov 
a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní 
podrobiť sa
1. vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu 

Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo 
skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

2. vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu a ktorí 
vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové 
vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na 
poskytovanie poštových služieb.

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu 
Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú 
povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam 
každých päť rokov.

▶ Info pre vodičov nad 65 rokov    



✳ 8.ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO VÝSTUPU NA MINČOL ✳
(1 157,2 m.n.m.) 

Už tradične na Silvestra naše združenie organizuje Silvestrovský výstup 
na Minčol. To, že o tento výstup je čoraz väčší záujem svedčí aj fakt, že 
znova nás bolo viac. Počasie nám celkom prialo aj slniečko sa troška ob-
javilo. O 11:00 hod. bolo stretnutie s turistami z Lipan, odhadom okolo 
300 účastníkov. Nasledovali rôzne Novoročné vinše a na záver tradične 
spoločná turistická hymna. My sme sa  presunuli do Lenartova, kde nás 
už čakala výborná kapustnica, punč a šišky tety Danky.
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✳ Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulej zimy ✳

✳ 7. ROČNÍK ZIMNÉHO PRECHODU OKOLO KRÁĽOVEJ STUDNE ✳
Tento prechod má už svoju tradíciu a keďže sa uskutočnil v čase kedy sme si pripomínali 73. výročie 
oslobodenia našej obce. V úvode sme si minútou ticha spolu s členmi SZPB Lenartov  spomenuli 
na rodákov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našej obce. Zimný prechod okolo Kráľovej studne bol 
výnimočný  aj v tom, že bol prvý, kedy sme museli trasy absolvovať peši. Dokonca štyria účastníci 
absolvovali trasu na bicykli. Sme veľmi radi, že aj napriek nepriaznivým snehovým podmienkam 
prišlo na podujatie 65 účastníkov. Po príchode na našu útulňu ich čakalo občerstvenie v podobe 
slovenského hamburgera – chľib so šmaľcom. Prechod sa končí už tradične na motoreste Javorina, 
kde bolo ukončenie prechodu a výborný guľáš.

Text: Marián Dudra predseda OZ Kráľova studňa
Foto: Miloš Bortník, ml.

✳ PRVÝ VALENTÍNSKY PLES ✳
Prvý Valentínsky ples naše združenie OZ Kráľova studňa usporiadalo v spolupráci s MAS Horná 
Topľa v Malcove. O ples bol od začiatku veľký záujem, o  čom svedčí aj fakt, že plesu sa zúčastnilo 
240 hostí.  Na úvod pán starosta Obce Malcov Judr. Stanislav Gernát privítal účastníkov a zároveň 
slávnostným prípitkom otvoril tento Valentínsky ples. Počas otváracieho aktu nám tanečníci zo 
súkromnej tanečnej školy Kesel z Bardejova predviedli svoje tanečné umenie. Potom už na parket 
hudobná skupina Junior pozvala hostí, ktorí sa od prvého tanca bavili až do rána.

✳ PLÁNY NA NASLEDUJÚCE LETO ✳
Momentálne prebiehajú prípravy na Lenartovský rebriňák 2018, ktorý sa tohto roku uskutoční 
23.6.2018. Už teraz všetkých našich občanov srdečne pozývame na toto podujatie a 12.8.2018 
plánujeme zorganizovať 7. ročník Behu do kopca na Kráľovu studňu.  

✳
✳
✳ 
✳
✳

✳
✳
✳ 
✳
✳



SENIORI
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Hovorí sa, že mladosť má svoje plány. 
Ľudia v strednom veku majú svoje blízke 

i vzdialené ciele a staroba má svoj údel a ten 
veru nie je ani najľah-
ší ani zanedbateľný. 
Každý senior má už v 
živote niečo prejdené, 
odovzdal sily, keď bol mladý a vitálny v prospech 
iných, tak ako to hovorí krásna slovenská 
rozprávka „O troch grošoch“. Aj seniori jeden 
zarobený groš vracali, jeden požičiavali a iba z 
jedného žili oni sami. Tak že, keď teraz niečo 
dostávajú v starobe, mal by to byť minimálne 
ten jeden požičaný groš z ich produktívneho 
veku a nemal by im ho nikto brať alebo závidieť, 
skôr naopak, ich vklad z mladosti by mal byť 
znásobený. 
Nuž a lenartovskí seniori nie sú výnimkou. 
Predstavujú početnú skupinu obyvateľov obce 
a snažia sa prostredníctvom Základnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov Slovenska aktívne sa 
zapájať do života v obci. Už začiatkom roka 
2018 sa stretli pri Trojkráľovej kapustnici, 
potom prišlo Fašiangové stretnutie pri obecnej 
zakáľačke, spoznali najlepších mužov v streľbe 
zo vzduchovky i najlepšie ženy, ktoré sa nehádajú 
pri hre „Človeče nehnevaj sa“, na čo 
im finančne prispela Obec Lenartov. 
Vážnym a významným medzníkom 
v živote ZO JDS bola hodnotiaca 
členská schôdza, ktorá zhodnoti-
la činnosť za roky 2015 – 2017 a 
vytýčila úlohy i hlavné smerovanie v 
živote seniorov na roky 2018 – 2022. 
S príchodom jari sa seniori zapoji-
li do jarných upratovacích prác, 

kde ich bolo dvakrát po štrnásť a čistili okolie 
Kostola sv. Leonarda  i okolia svojich príbytkov. 
Seniori nechýbali ani na koncerte speváckych 

skupín či stávaní mája 
na "Rusadle". Zorgani-
zovali stretnutie pri 
vatre na Brindzi v 

rámci Osláv 73. výročia ukončenia 2. svetovej 
vojny. 
Do budúcna pripravujú „Majstrovstvá Lenarto-
va v kosení“, 30. júna by chceli ísť na festival 
do Východnej s finančným príspevkom Obce 
Lenartov a vzhľadom nato, že sami autobus 
nezaplnia, pozývajú aj občanov iných vekových 
kategórií. Na sviatok Cyrila a Metoda by radi 
pokračovali stretnutím pri kaplnke na Kráľovej 
studni, kde v rámci Dňa Zeme toho roku 
vysadili 5 lipiek. Neskôr to budú športové hry 
seniorov či varenie slivkového lekváru a tešia sa 
na tradičné stretnutie v rámci Mesiaca úcty k 
starším. 
Hovorí sa, že roboty je veľa a robotníkov málo. 
Nuž aj v seniorskej komunite je priestor zapojiť 
sa do spoločnej práce pre spoločné dobro, lebo, 
keď pracuje jeden, narobí sa za dvoch, ale, keď 
pracujú dvaja, urobia práce za troch. 

Ján Bortník predseda ZO JDS

Motto: 
"Mladosť je hádankou a staroba je jej rozlúštením."

Upratovanie okolo Kostola sv. Leonarda

Trojkráľová kapustnica



Veru, bol to v Lenartove poriadny rozruch, keď sa začalo s reguláciou Večného a Uličného 
jarku. Buldozéry rozryli „hace“, zarovnali „žompy“, zlikvidovali „baňure“ a vyrovnali tok. 

Ako detiská sme pritom boli každý deň, lebo okrem zvedavosti sme chytali pstruhy len tak 
holými rukami, ktorých v obidvoch jarkoch bolo neúrekom a plné vedrá. To vtedy, keď stroje 
zastavili na chvíľu vodu a ryby bezmocne plieskali po kameňoch, lebo nemali vodu. Potom 
nákladné autá začali voziť veľké balvany tvrdého kameňa zo žulového kameňolomu v Maglovci. 
Veľa chlapov, medzi nimi aj Lenartovčania Ján Chomjak a Ján Blaščák, ich začalo opracovávať 
a ukladať na dno i brehy potoka. V rukách mali iba kladivo a sekáč. Zručne poklepkávali po 
kameni, aby ho vytvarovali do správnej podoby. Po celej dedine sa ozývalo klop, klop, klop... a 
tvrdý kameň  povolil. Podriadil sa vôli človeka a bol ochotný splniť jeho potreby. Klop, klop, klop... 
a kameň vyslyšal klopanie človeka, hoci ho v našich mysliach považujeme za niečo neústupčivé, 
vzdorujúce, nepokorené a necitlivé. Klop, klop, klop...! Tento kameň už vyše päťdesiat rokov slúži 
človeku, Lenartovčanom, chráni nás pred povodňami, dožičí pokojný spánok a skrášľuje životné 
prostredie. Veľa vody pretieklo v koryte potoka od tej doby a miestami občas ten kameň začína 
klopať, ako keby nás chcel upozorniť, že potrebuje pomoc. Nepočujeme to? Klop, klop, klop...! 
Stretávame sa s rôznym klopaním a každé niečo znamená. Napríklad v našom tele klope srdce 
vytrvalo a pravidelne, aby zabezpečilo fungovanie nášho života. My ako spoločenské tvory 
klopeme na srdce iného človeka i navzájom, keď sa radujeme, smútime, alebo potrebujeme pomoc 
či radu. Klop, klop, klop... a naše klopanie je veľakrát vypočuté, dočkáme sa pomoci či inej odozvy. 
Žiaľ, stávajú sa aj také prípady, keď klopeme na srdce iného človeka a ono sa neotvorí, stvrdlo, 
znecitlivelo, necíti naše volanie či prosby, nie je ochotné nám pomôcť alebo pácha zlo. Ako muselo 
stvrdnúť srdce človeka, ktorý dokázal stisnúť spúšť pištole a pripraviť o život dvoch mladých, 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí na začiatku ich spoločného, životného rozbehu? Koľko lásky, 
súcitu a empatie muselo byť a isto i naďalej pretrváva v srdciach lenartovských seniorov, ktorí 
zhrození tymto neľudskym činom z toho mála čo majú, prispeli finančnou čiastkou do zbierky na 
pomoc rodinám neštastných obetí Jána a Martiny. Čo sa stalo so srdcom človeka, ktorý dokáže 
vylákať od dôverčivého seniora – dedka či babky peniaze, čím ich pripraví o celoživotné úspory? 
Prečo srdce vedie človeka k potoku, kde vyhodí vrecia s domovým odpadom? Prečo stvrdlo srdce 
vodiča drahého luxusného auta či vrieskajúcej motorky a cez obec, kde je obmedzená rýchlosť 
a pohybujú sa tu ľudia, prefujazdí vysokou nebezpečnou rýchlosťou a narobí hluk?  Ako stvrdlo 
srdce človeka... ale veď to poznáte a určite ste sa s mnohými podobnými prípadmi stretli. 
Ľudské srdce je citlivá a krehká vec. Dá sa ľahko zlomiť, ale keď ho vieme správne využívať či 
používať, vykúzli veľa ľudom úsmev na tvári a rozdá veľa lásky. Nedovoľme mu, aby stvrdlo a 
znecitlivelo. Nech je svet krásny a život nádherný, oplatí sa o neho bojovať, preto sa vydajme touto 
cestou spoločne.

• Klop, klop, klop...! •
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Ján Bortník

Turné skupiny RozpoR a bubnového samba – bandu Batucada Bomba 
pokračovalo v máji v rómskych osadách východného Slovenska. V 
sobotu 12. mája 2018 sa punková hudba niesla aj našou rómskou osadou. 
Vystúpenie sa uskutočnilo za hojnej účasti detí a dospelých. Punkový 
koncert a bubnová šou trvala asi 2 hodiny a zaujala aj ostatných obyvateľov obce. 
Patronát nad ním mala p. Ingrid Doležalová, pracovníčka Úradu splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity a kapelu zastupovala Barbora Brichtová. Koncert bol bez vstupného a všetky 
náklady s ním spojené si hradila kapela sama.

Kapela RozpoR vystúpila v Lenartove



Január
✳ Darina Giňová
✳ Oliver Sivák

Február
✳ Matúš Kaľa
✳ Jazmína Bilá
✳ Ján Billý
✳ Samuel Giňa
✳ Jakub Beňa
✳ Nela Bilá

Marec
✳ Stela Giňová
✳ Samuel Godla

Apríl
✳ Kamil Bilý

Ján Beňa
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✳

Anna Bilá
Mária Urdová

Ľubica Troščáková

50

Peter Ďurik
Ján Uhrinek

Jozefína Bľandová
Helena Blaščáková

Terézia Bilá
Zdenka Bilá

Mária Legnavská

60

70

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 1.6.2018Jubileá našich občanov Novorodenci

Ján Šandala
Mária Beňová

85

Rozlúčili sme sa

Január
† Vojtech Billý
† Juraj Lamanec

Február
† Anna Bortníková

Marec
† Ján Karol
† Agnesa Tomková

Apríl
† Mária Troščáková

†

Srdečne blahoželáme!

„Odpočívajte v pokoji“

Michal Šoltys
Verona Drutarovská

Marta Kavuličová
Helena Bľandová

80

▶ CHCETE POMÔCŤ DOBREJ VECI? 

PRIDAJTE SA K NÁM a zbierajte vrchnáčiky z PET fliaš. Sú to 
vrchnáky, ktoré pomáhajú.

Obec Lenartov a všetky jej organizačné zložky sa zapojili do pomoci 
tým, ktorí to potrebujú. Pomoc je jednoduchá – stačí zbierať 
plastové vrchnáčiky a priniesť ich na Obecný úrad v Lenartove do 
označenej nádoby. Vyzbierané vrchnáky sa odovzdajú firme, ktorá 
finančným ziskom pomôže zdravotne znevýhodneným – deťom 
a dospelým. Ukážte, že aj Vy svojou troškou chcete pomôcť, len 
stačí chcieť a vytrvať.

KOHO PODPORÍTE?  

Mareka Čižmára z Košíc na financovanie rehabilitačných 
cvičení.

Mária Beňová

75
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Vážení priatelia, v rukách držíte infor-
mačný leták o tom, akým spôsobom 
správne využívať SMS na číslo ties-
ňového volania 112. Zasielanie SMS 
na číslo tiesňového volania 112 bolo 
stanovené ako nástroj predovšetkým 
pre sluchovo znevýhodnených obča-
nov na privolanie pomoci v tiesni a pri 
mimoriadnych udalostiach, teda v si-
tuáciách, pri ktorých je bezprostredne 
ohrozený váš život, zdravie alebo ma-
jetok, alebo je ohrozený život, zdravie, 
majetok alebo životné prostredie vo 
vašom okolí, a potrebujete bezodklad-
nú pomoc záchranných zložiek, napr. 
zdravotníkov, hasičov alebo polície.

SMS na číslo tiesňového volania

SMS NA ČÍSLO
TIESŇOVÉHO VOLANIA

Blokovanie čísla tiesňového 
volania 112 neodôvodnenou 
alebo zlomyseľnou komuniká-
ciou môže spôsobiť oneskore-
nie pomoci pre ľudí, ktorí po-
moc skutočne potrebujú. 

Upozorňujeme, že za zneužitie 
SMS blokovaním alebo neodô-
vodneným vyžiadaním pomo-
ci hrozí rovnaká sankcia ako v 
prípade zneužívania hlasovým 
volaním – pokuta do výšky 1659 
EUR, podľa § 19 ods. 2 zákona 
č.129/2002 Z. z. o integrovanom 
záchrannom systéme, v znení 
neskorších predpisov.

MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Sekcia krízového riadenia
Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29

SMS NA ČÍSLO
TIESŇOVÉHO VOLANIA

Kedy nezasielať SMS na číslo
tiesňového volania 112!

• ak pomoc skutočne nepo-
trebujete, nakoľko blokujete 
číslo tiesňového volania 112 
pre tých, ktorí pomoc sku-
točne potrebujú;
• ak chcete len zistiť, či služba
zasielania SMS je funkčná;
• ak chcete ohlásiť vymyslenú
udalosť;
• ak si chcete len s niekým pí-
sať;
• ak sa chcete len informovať
o niečom, čo nesúvisí s ohro-
zením života, zdravia, majet-
ku alebo životného prostredia

SMS NA ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA
Kedy zasielať SMS na číslo ties-
ňového volania 112?

SMS zasielajte vtedy, keď sa vy 
alebo niekto vo vašom okolí 
ocitne v tiesni, alebo ste svedkom 
mimoriadnej udalosti, a nie je 
možné privolať pomoc hlasovým 
volaním na číslo tiesňového volania 
112.
Kto môže zasielať SMS na č. 
tiesňového volania 112?
Zasielanie SMS na číslo tiesňového 
volania 112 je možné z akéhokoľ-
vek mobilného telefónu, v ktorom 
je vložená SIM karta niektorého z 
telekomunikačných operátorov pô-
sobiacich na Slovensku.

SMS na číslo tiesňového volania 112 
je určená predovšetkým pre sluchovo 
znevýhodnených občanov, ale v prí-
pade, keď nie je možné uskutočniť 
tiesňové volanie, môže SMS na číslo 
tiesňového volania 112 odoslať kaž-
dý. Zasielanie SMS na číslo tiesňové-
ho volania 112 je bezplatné.

Pri písaní SMS je potrebné na 
číslo tiesňového volania 112 na-
písať stručne a jasne:

Čo sa stalo?
(napríklad: zdravotný problém, 
úraz, dopravná nehoda, požiar, 
napadnutie a iné).

Kde sa stalo?
(napíšte, kam je potrebné vyslať 
pomoc, najlepšie adresu vrátane 
názvu obce alebo záchytný bod, 
ako napr. križovatka či iný orien-
tačný bod).

Ak je to možné, uveďte aj:

Komu sa stalo?
(najmä či ide o muža, o ženu alebo
o dieťa a počet postihnutých 
osôb).
Kedy sa stalo?
Ďalšie potrebné informácie
(závisí od situácie).

Ako komunikovať s operátorom
čísla tiesňového volania 112?

Pri vyžadovaní pomoci na čísle tiesňo-
vého volania 112 cez SMS je potrebné 
komunikovať stručne, vecne a držať sa 
pokynov operátora, aby sa skrátil čas 
potrebný na zistenie informácií po-
trebných pre poskytnutie pomoci.

Po doručení SMS vám príde z č. ties-
ňového volania 112 potvrdenie, že 
SMS bola doručená. Potvrdenie zna-
mená, že operátor č. tiesňového vo-
lania 112 už vašu tieseň rieši a nie je 
potrebné zasielať SMS opakovane.

Podľa toho, o akú udalosť pôjde, ope-
rátor č. tiesňového volania 112 vám 
v prípade potreby môže ešte formou 
spätnej SMS klásť otázky, aby získal in-
formácie nevyhnutné pre poskytnutie 
pomoci, a tiež vám bude dávať poky-
ny na ochranu vášho života a zdravia 
alebo majetku, či na ochranu života a 
zdravia alebo majetku ľudí vo vašom 
okolí.
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ Tajnička − OPRÁŠTE SI ŠARIŠTINU
Tajničky ukrývajú mená misionárov − spolubratov  brata Tiburtia.

Legenda:

1. sukňa 
2. priplanky
3. omietka
4. nájomné (zastarale)
5. ostružina

1. kidľa, 2. opreski, 3. vakuvka, 4. arenda, 5. čarňica

Správne odpovede:

1.

5.

4.

3.

2.

1. 5.4.3.2. 6.
a

Legenda:

1. čučoriedky v Lenartove 
2. dáždnik
3. nočný strážnik
4. stojan na seno
5. handra
6. sýpka
7. šišky
8. lenartovský potok odzadu

1. jafere, 2. amrela, 3. vartaš, 4. ostirva, 5. randa, 6. sipaňec, 7. krepľe, 8. ýnčev

Správne odpovede:

7. 8.

▶ Nemáte nárok na sanitku a potrebujete odvoz?      


