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KRISTUS NECH ŽEHNÁ TENTO DOM

C – M – B - nejedná sa  o prvé písmená mien kráľov, ale o iniciály výroku 
„Christus Mansionem Benedicat“ – Kristus nech žehná tento dom.
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Drahí spoluobčania,
všetci si uvedomujeme, že žijeme rýchlejšie, ako by sme si to 
želali. V lavíne udalostí si len stihneme uvedomiť, že za nami 
je ďalší týždeň, mesiac a rok sa blíži k svojmu záveru.
Prešlo pohodové leto, aj jeseň predviedla svoju nádheru a zima 
prevzala svoje žezlo. No práce bolo neúrekom. Hektické leto v sa-
mospráve je každoročne všetkým, len nie uhorkovou sezónou. Žije-
me prácou, projektmi, rôznymi aktivitami a tentoraz aj voľbami. Voleb-
ný rok však neznamená pauzu v práci alebo nebodaj – ničnerobenie, práve 
naopak – ešte viac projektov, zapájanie občanov do veci verejných, zbieranie 
podnetov, názorov, recenzií či kritiky na našu prácu. Iba oprávnená kritika nás 
posúva dopredu. Platí to známe – len hlupák sa nepoučí zo svojich chýb. Preto aj 
všetky akcie, ktoré sme počas roka realizovali, boli našou snahou pritiahnuť občanov do 
správy vecí verejných. Niektorí by aj prišli, no nemajú čas...
V tejto chvíli je na zamyslenie výrok slovenského spisovateľa Dominika Tatarku: „Nejde o to, aby 
čas bol mojím pánom, ale o to, aby som ja bol pánom času.“ Sami sme svedkami toho, že niekedy 
sa nám okamih môže zdať večnosťou, inokedy zasa hodiny letia ako minúty. Ale v každej chvíli 
pamätajme na to, že nielen prácou je človek živý... Myslíme pri tom nielen na seba, ale aj na svoje 
okolie, ľudí, s ktorými sa stretávame vo voľných chvíľach, v práci či na ulici. Nedovoľme, aby nás 
sedem dni v týždni pohlcovali len samé povinnosti, akokoľvek sa zdajú byť dôležité. Lebo v koneč-
nom dôsledku zistíme, že tie najväčšie hodnoty, ktoré  sú skutočným zmyslom ľudského bytia, nám 
akosi unikajú.
Blížia sa Vianoce, prežívame advent. Je čas pokoja, rozjímania. Nuž pokúsme sa vystúpiť z každo-
denného kolotoča povinností, v ktorom často nenachádzame čas ani na drobné radosti pre seba, či 
blízkych. Lebo Vianoce, to nie je o iných, je to o nás samých, o zamyslení sa nad tým, kto sme, ako 
a prečo žijeme, o prehodnocovaní našich skutkov, vzťahov, o vnímaní svojich blízkych. Nuž teda, 
spomaľme a poddajme sa tomu, čo neodmysliteľne patrí k typickej predvianočnej atmosfére. 

Spokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, lásky a pohody, osobných i pracovných 
úspechov Vám praje Vaša starostka.

December je mešac, ked bilancujeme a do novinkoch vam 
šicke spravi predkladame. Šak jak uvidzice malo jich ňebulo, 

i gruľoch na poľu še dosc urodzilo. Pan Boh nam požehnal 
urodu bohatu i šlivkoch do kotla dal nam na odplatu. Našo 
na uradze tiš bilancuju a mlade z valalu bitovku obsadzuju. 
I Romove našo chiže postaviľi a do projektu Domov še vam 
zapojiľi. Veľo še zrobilo, veľo pomahalo a na nas šickych še 

furt pametalo. Prežijce vi šveta v kruhu rodzinečki, nech vas 
Pan Boh žehna v cale daľše ročki. 



Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená v januári 2019 je daň z 
nehnuteľností za rok 2019 nie za uplynulý rok 2018.

VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z 
nehnuteľnosti – v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a to 1. januára zdaňovacieho 
obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla táto povinnosť.
Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára 
bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne 
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. 
Príklad:
Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2.1. do 31.12.2018, daň platíte od 1.1.2019. To isté 
platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1.1.2019. Daň platíte od 1.1.2019. Zároveň máte povinnosť 
najneskôr do konca januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký 
termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností. Nárok na 
zníženie dane si musí daňovník uplatniť doložením preukazu ZŤP alebo potvrdenia, že daňovník 
je v hmotnej núdzi. Ak na nehnuteľnosť pripadá viacero druhov oslobodení a zliav, využiť a vybrať 
si možno len jednu z nich.
VÝPOČET A SPLATNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA AKTUÁLNY ROK
Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na 
zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, sa neprihliada.
Daň z nehnuteľností je vypočítavaná správcom dane (obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie 
o vyrubenej dani. Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru 
príslušného zdaňovacieho obdobia. 
Špecifické prípady
1. Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti 
na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Daňové priznanie 
sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2. Nadobudnutie nehnuteľnosti dražením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi 
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom 
nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. 
Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke 
práva k nehnuteľnosti.
PODÁVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Daňové priznanie podávate ako daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť), ktorého 
zákon o miestnych daniach vymedzuje osobitne pri pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových 
priestoroch. Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla 
daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti) 
a to do 31. januára nasledujúceho roka. Rozhodujúci je stav  k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 
V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od 
správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani. 
Praktická rada:
Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 25.8.2018, daňové priznanie ste povinní podať do 31. 
januára 2019, ale len v tom prípade, že nehnuteľnosť bude k 1. januáru 2019 zapísaná v katastri 
nehnuteľností.
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▶ KEDY SA STÁVATE daňovníkom dane z NEHNUTEĽNOSTÍ
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Opäť je výnimkou nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia. 
Daňovník v tomto prípade je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých 
osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, do výšky svojho 
spoluvlastníckeho podielu. Existuje však možnosť ustanovenia si na základe dohody všetkých 
spoluvlastníkov spoločného zástupcu, ktorý podá priznanie za všetkých. Túto skutočnosť 
je potrebné vyznačiť v príslušnom daňovom priznaní. Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o 
ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový 
priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie 
podáva jeden z manželov.
AKÉ TYPY DAŇOVÝCH PRIZNANÍ ROZLIŠUJEME?
• Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
• Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale 

vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala 
zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či 
užívanie nehnuteľnosti zaniklo).

• Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
• Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie 

daňového priznania.
SANKCIE
Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po 
riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 
5 eur, najviac však 3 000 eur.

■ Komisie Obecného zastupiteľstva v Lenartove
1. KOMISIA územného rozvoja a plánovania − predseda: Jozef CUDRÁK
Komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k investičnej výstavbe v obci. Vyjadruje 
sa povinne k návrhom na zmenu a doplnenie územného plánu obce, plánu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja, k ich zmenám a doplnkom. 
2. KOMISIA kultúrna a športová – predseda: Ján BORTNÍK
Organizuje kultúrno-spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný 
rozpočtový rok.
3. KOMISIA správy majetku obce – predseda: Rastislav ŠTIBRICH
Prerokováva výsledky inventarizácie majetku obce. Predkladá odporúčania na nakladanie s 
majetkom, ktorý sa stal prebytočným, nepoužiteľným alebo nefunkčným a návrhy predkladá 
obecnému zastupiteľstvu.
4. KOMISIA finančná a rozpočtová – predseda: Peter HARŇÁK
Prerokováva východiská rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie a rozpočtový rok s 
odporúčaním záverov pre obecné zastupiteľstvo.
5. KOMISIA sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti – predseda: Dana CHOMJAKOVÁ
Monitoruje stav starostlivosti o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov v obci, potrebu 
riešenia osobitných prípadov obcou vrátane aktivít obce na umiestnenie takýchto občanov v 
príslušných zariadeniach sociálnej starostlivosti.
6. KOMISIA priestupková a verejného poriadku – predseda: Jozef CUDRÁK 
Je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce o dodržiavaní 
verejného poriadku v obci. Overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania 
občianskeho spolunažívania a porušovania verejného poriadku na základe postúpenia sťažnosti 
starostom obce.
7. KOMISIA pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade – predseda: Simona 
BILÁ, členovia: Milan GIŇA, Slávko BILÝ
Kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom na rómskej osade, kontroluje 
udržiavanie zelene a zelených plôch, spolupracuje so všetkými komisiami obecného zastupiteľstva 
v obci, kontroluje poriadok na rómskej osade.

Mgr. Nováková Eva
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Finančné zdravie obce Lenartov

INEKO hodnotí celkové finančné zdravie obcí a miest. Komplexný pohľad na hospodárenie samo-
správ poskytuje skóre finančného zdravia, ktoré zostavujeme na základe vlastnej metodiky a ktoré 
zahŕňa viaceré kľúčové ukazovatele hospodárenia samospráv. Samosprávy môžu dosahovať skóre 
na intervale 0 až 6, kde hodnoty nad 3 naznačujú, že mesto alebo obec je prevažne zdravé, pričom 
jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre (čím vyššie skóre, tým lepší výsledok pre 
mesto alebo obec). Tieto a podobné informácie o všetkých mestách, obciach a VÚC v SR si môžete 
vyhľadať na portáli venujúcom sa hospodáreniu samospráv na Slovensku http://www.hospodare-
nieobci.sk.

HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA (2014 – 2017) OBCE LENARTOV

■ Podané projekty
• Projekt č. 10/2018 − NP ,,Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie bo-

dov pre obete".
• Projekt č. 11/2018 − Žiadosť o podporu ,,Merač rýchlosti pre obec Lenartov". 
• Projekt č. 12/2018 − Žiadosť o zapojenie sa do NP ,,Podpora predprimárneho vzdelávania detí 

z MRK I".
• Projekt č. 13/2018 − Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR − ,,Podpora sociálnych 

a kultúrnych potrieb nepriaznivých situácií rómskej komunity".
• Projekt č. 14/2018 − Žiadosť o NFP − ,,Podpora opatrovateľskej služby".
• Projekt č. 15/2018 − Žiadosť o dotáciu k projektu ,,Príprava pozemkov na druhé kolo svojpo-

mocnej výstavby legálnych domov − OSADA".
• Projekt č. 16/2018 − Žiadosť o grant ,,Babičkine vianočné oplátky".
• Projekt č. 17/2018 − Žiadosť o príspevok WiFi4EU.

8. KOMISIA pre životné prostredie a verejný poriadok – predseda: Ján BEŇA
Prejednáva a získava poznatky a informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na životné 
prostredie v obci, navrhuje opatrenia a podnety na riešenie, navrhuje a odporúča výrub stromov v 
obci, kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci.
9. KOMISIA na ochranu verejného záujmu – predseda: Peter HARŇÁK
Prijíma majetkové priznania vedúceho zamestnanca.

OSOBITNÉ KOMISIE
10. KOMISIA pre sťažnosti – predseda: Ján BORTNÍK
Komisia sa schádza podľa potreby a to tak, aby boli zachované zákonné lehoty pre vybavovanie 
sťažností. Komisiu zvoláva písomne predseda komisie. Obecný úrad je povinný zabezpečiť všetky 
potrebné a materiálne podmienky pre bezproblémový chod a činnosť tejto komisie.
11. KOMISIA na prideľovanie nájomných bytov – predseda: Dana CHOMJAKOVÁ
Komisia zostavuje Poradovník Žiadateľov na základe predložených podkladov. V prípade potreby 
môže Komisia dodatočne žiadať aj ďalšie doplňujúce informácie od starostky obce. 



Spracovala: Ing. Mgr. Miriama Leščišinová
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OZNAM – ZMENA TELEFÓNNYCH ČÍSEL!!!
Dávame Vám do pozornosti telefónne čísla OcÚ a jeho subjektov:

Obecný úrad: 
Obecný úrad mobil:
Terénna sociálna práca: 
Základná škola: 
Materská škola + školská jedáleň: 
Miestna občianska poriadková služba (MOPS): 

054/47 06 004
0902 507 573
054/47 93 132
054/47 06 101
054/48 84 187
0911 877 721

■ Stav výberu daní z nehnuteľností, zo psa a poplatku za miestny 
komunálny odpad  k 30.11.2018 v obci Lenartov 

Obec Lenartov, podľa §81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní (daňoví poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a VZN obce č. 4/2015, každoročne vyrubuje svojím daňovníkom daň z nehnuteľností, 
daň za psa a poplatok za miestny komunálny odpad. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný 
prehľad stavu daní a TKO k 30.11.2018. 

Nedoplatky z daní z nehnuteľností  za rok 2018

Druh dane Celková vyrubená 
suma za rok 2018

Celková prijatá suma  
k 30.11.2018

Nedoplatky k 
30.11.2018

Daň z pozemkov 11 565,42 € 11 067,01 € 498,41 €
Daň zo stavieb 2 546,45 € 2 468,90 € 77,55 €
Daň z bytov a z 
nebytov. priestorov 27,30 €     27,30 € 0,00 €

Daň za psa 263,98 € 197,98  € 66,00 €
SPOLU za dane 14 403,15 € 13 761,19 € 641,96 €

Druh poplatku Celková vyrubená 
suma za rok 2018

Celková prijatá suma k 
30.11.2016

Nedoplatky k 
30.11.2018

Poplatok za TDO 8 715,54 € 7 027,04 € 1 688,50 €

Z uvedeného vyplýva že, obec Lenartov eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti v celkovej 
výške 575,96 €, nedoplatky z daní za psa v celkovej výške 66,00 € a nedoplatky za TDO v roku 
2018 v sume 1 688,50 €.

Pevne veríme, že daňoví poplatníci svojou disciplinovanosťou prispejú k včasnému výberu daní a 
poplatku za TKO, vyhneme sa vysokým nedoplatkom a obec tak nebude musieť pristúpiť k razant-
nejšiemu riešeniu, akým je aj exekučné konanie.  
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▶ Výsledky KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:                                           
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                             
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce:                      
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do OZ:                                 

702
393
329
375

Zvolení kandidáti na starostu obce:                                       Ing. Jana Bľandová, MBA

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:                          Jozef Cudrák  
Ján Beňa   
Simona Bilá   
Rastislav Štibrich 
Dana Chomjaková
Peter Harňák  
Ján Bortník  
Milan Giňa   
Slávko Bilý   

167 hlasov
139 hlasov
139 hlasov
136 hlasov
132 hlasov
131 hlasov
124 hlasov
124 hlasov
119 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov 
OZ:                          

Ján Frandofer  
Jozef Leškovský  
Júlia Drutarovská 
Ján Šandala   
Michal Chomjak  
Michal Chomjak  
Daniel Beňa   

 111 hlasov
 108 hlasov
   89 hlasov
   89 hlasov
   87 hlasov
   71 hlasov
   62 hlasov

V zozname padlých sú aj naši občania▶

Ústav pamäti národa uverejňuje zoznam padlých, zomrelých 
a zabitých slovenských vojakov v priebehu protisovietskeho 
ťaženia od júna 1941  do augusta 1944. Dňa 24. júna 1941 sa 
slovenská armáda pripojila k nemeckému útoku proti ZSSR. 
Najviac obetí si vojna vyžiadala z ročníkov 1919, 1920 a 1921. 
Boli to ročníky mužov, ktorí vykonávali prezenčnú službu prá-
ve v tomto tragickom období.  Aj my máme na pamäti veľké 
množstvo obetí, ktoré utrpel slovenský národ v rokoch druhej 
svetovej vojny. Jednou z takýchto skupín sú aj obete z Lenar-
tova, ktoré boli zmobilizované do vojny. Z 1 281 obetí sú pod 
poradovými číslami zverejnení občania Lenartova s rokmi na-
rodenia, mobilizácie a presným dátumom a miestom úmrtia:  Tabuľa obetí 2. sv. vojny

156. slob. DEMKO Ján (1920/1941, Lenartov), † 20. 3. 1943, Jureviči
524. stk. KOLBASA Ján (1919/1940, Lenartov), † 22. 7. 1941, Vinnica
1077. stk. ŠANDALA Michal (1918/1940, Lenartov), † 19. 1. 1943, Pencenskaja
1177. stk. UHRÍNEK Štefan (1921, Lenartov), † 20. 11. 1943, Tatarský Val, Krym
stk. – strelník (ekvivalent čsl. hodnosti vojak) 

Česť ich pamiatke!



Výstavba bytovky v Lenartove sa posunu-
la do ďalšieho štádia. Po kolaudácii sa v 

mesiaci august a október uskutočnila kontro-
la štátnych orgánov, pričom celá bytovka ako 
objekt prešla kontrolnými me-
raniami. Celý spis dokumentá-
cie výstavby bytového domu a 
technickej vybavenosti kontroló-
ri v zmysle zmluvy o poskytnutí 
dotácie dôkladne prešetrili a vy-
jadrili súlad stavby s projektovou 
dokumentáciou. Na základe toho 
bola stavba prefinancovaná. 15. 
septembra 2018 sa uskutočnilo 
slávnostné odovzdanie bytové-
ho domu do užívania. Slávnosti 
sa zúčastnili nájomníci bytov so 
svojimi rodinnými príslušníkmi, 
poslanci obecného zastupiteľstva 
a duchovný otec, ktorý následne 
celý bytový dom a jednotlivé byty 
posvätil. 

Všetkým nájomníkom, ktorí budú bývať v tom-
to dome, želáme dobrých a empatických suse-
dov, zdravé medziľudské vzťahy, pokoj, pohodu 
a porozumenie do každej rodiny.

Lenartovčan 13/2018     7                www.lenartov.sk

Lenartovčan 7 | Informácie pre občanov
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                            prešla kontrolou aj slávnostným odovzdaním

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA
Foto: Mgr. J. Frandoferová

▶ Rodinné sretnutie

Dňa 07.07.2018 sa v Lenartove uskutočnilo stretnutie Rodiny Bľandovej. Štefan a Mária Bľan-
doví mali osem detí. Štyri deti zostali na Slovensku a štyri odišli do Čiech a na Moravu. Takže 

sme mali zastúpenie štyroch generácií a to z Karlových Varov, Sokolova, Ostravy, Piešťan, Rimav-
skej Soboty, Trenčína, Žiliny a z východného Slovenska. Niektorí sa nevideli aj 50 rokov a niektorí 
ešte nikdy. O to krajšie bolo zistenie, že máme veľkú rodinu, ktorá si navyše aj rozumie. Stretnutie 
bolo vrúcne, plné emócií, ktoré podčiarkla svojím príhovorom aj pani starostka Ing. Janka Bľan-
dová, MBA. Stretlo sa nás 84. A rozhovorom nebolo konca. Pri rozlúčke sme si povedali, že také 
stretnutie treba opakovať častejšie, veď čo je krajšie ako mať RODINU? Text: Katarína Džambová
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▶ Obecný rozhlas slúži všetkým Máte doma fotografie z vojny 
a iné cenné artefakty?

Obec Lenartov plánuje pri príležitosti 75. 
výročia SNP v roku 2019 nainštalovať 

výstavu dobových artefaktov z druhej svetovej 
vojny a zo Slovenského národného povstania. 
Máte na pôjde prilby, vojenské oblečenie, 
tašky, čiapky či iné veci z vojny a chcete ich 
ukázať ostatným? Boli vaši blízki členovia 
partizánskej skupiny Lipa a ostali vám po 
nich veci na pamiatku? Podeľte sa s nami a my 
ich radi sprístupníme na výstave. Zapožičané 
veci vrátime. Prípadne sa dohodneme na ich 
odkúpení.
Zaujímajú nás aj fotografie z vojny, pohľadnice, 
listy, vojenské knižky, vyznamenania, medaily, 
preukazy a iné vojenské dokumenty.

Poslom správ v obci je pre všetkých občanov 
obecný rozhlas. Rozhlas je telekomunikačné 

zariadenie pre prenos zvuku na diaľku. Už v roku 
1926 bol na  Slovensku zavedený drôtový rozhlas.
V našej obci bol zriadený v sedemdesiatych ro-
koch minulého storočia  a až na menšie poruchy 
slúži ďalej. Jeho funkcia je známa - od diania v 
samospráve, cez varovné hlásenia až po príleži-
tostné spoločenské, kultúrne, športové a iné sprá-
vy prináša do našich domácností aktuálne infor-
mácie. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorým 
obecný rozhlas prekáža, ruší ich. Musia mať však 
na pamäti, že je to verejno-prospešná stavba, kto-
rá aj pomáha a varuje pred nebezpečenstvom. Boli 
by sme veľmi radi, keby nikdy v našej obci neza-
znela varovná siréna či oznam hlásiaci nebezpe-
čenstvo požiaru či iné mimoriadne situácie spo-
jené s evakuáciou 
obyvateľstva ohro-
zujúcich vodou, 
vetrom, snehom, 
ľadom ap. Buďme 
radi, že nám slúži. 
Možno aj u nás raz 
bude rozhlas v mo-
dernej podobe vy-
užívajúci internet 
alebo družice.

▶ ZMIZLA TIENIACA SIEŤ 
z oplotenia

Charakter človeka je zakódovaný v 
našich skutkoch. Mnohí z nás veľmi 

radi a hlavne hlasno poukazujeme na tých 
druhých. Cudzie slová, činy či konania nám 
ležia v žalúdku, ale vlastné činy nevidíme. 
Tak ako niekto, kto sa veľmi šikovne dostal k 
zelenej tieniacej sieti, ktorá bola pripevnená 
na oplotení okolo ihriska v dvoch radoch, aby 
zakryla výšku cca 3 m. Plnila niekoľko funkcií, 
bola bežným koloritom v danom území. 
Už len tým, že oddeľovala športovú časť od 
uskladneného dreva a účelovú komunikáciu 
od ihriska. No našlo sa indivíduum, ktorému 
to vadilo. Veľmi šikovne si oddelil spodný 
rad prichytenej siete a cca 20 m si privlastnil. 
Zamýšľam sa, komu to asi chýbalo, veď cena 
takejto siete nie je vysoká. Je dostupná všade, 
nie je podpultovým tovarom. Len ...??? Len 
jeden z nás – ľudí, ktorým patrí to hrdé 
Homo sapiens, sa rozhodol, že nám ukáže, 
čoho všetkého sme schopní. Je hanbou o tom 
písať, ale verím, že keď to dotyčný bude čítať – 
aspoň sa začervená. Možno to urobil zo zlosti, 
z nenávisti, možno zo srandy ... Ale aj tak je 
hanbou nás všetkých!

Ing. Jana Bľandová, MBA

▶ Zber plastových vrchnákov 
pokračuje 

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
■ Fabiana Sekáča na financovanie rehabilitačných 

cvičení a zdravotných pobytov
■ Sabinku Fajnorovú na financovanie 

rehabilitačných cvičení a zdravotných pobytov



ČO VIETE   o patrónovi nášho chrámu?

Sv. Leonard sa narodil koncom 5. storočia vo Francúzku. Pochádzal 
zo vznešeného rodu. Rodičia z neho chceli mať udatného vojaka 

(Leonard = tvrdý lev). Ako mladík slúžil v čestnej stráži Chlodovika 
(Ludviga) I., prvého kresťanského kráľa Frankov. Napriek tomu, že bol 
Leonard pohan, vyznačoval sa láskavosťou k svojim blížnym, najmä zajatým 
a uväzneným.
Kráľ Chlodovik mal za manželku zbožnú Klotildu, dcéru kresťanského 
francúzskeho kráľa. Pod jej vplyvom na Vianoce 496 prijal krst v meste 
Remeš z rúk biskupa sv. Remígia. Spolu s ním bol pokrstený aj Leonard, 
ktorému bol kráľ krstným otcom. Leonard sa horlivo vydal na cestu 
kresťanskej dokonalosti po boku biskupa Remígia, ktorý ho napokon vysvätil 
za diakona a neskôr za kňaza. Leonard rozdal svoj majetok chudobným a 
stal sa horlivým kňazom. Zatúžil po samote, neskôr sa uchýlil do kláštora a 
stal sa mníchom. V roku 500, keď zomrel opát kláštora sv. Maxim, ktorý bol 
vzorom sv. Leonarda, opustil kláštor, šiel do mesta Limoges a v blízkej hore sa 
usadil ako pustovník. Pokrmom mu boli lesné plody a byliny. Kráľ Chlodovik 
vybudoval pri pustovni kaplnku ku cti Božej Matky. Sv. Leonard začal hlásať 
Božie slovo okolitému ľudu a pod jeho vplyvom sa veľa hriešnikov obrátilo 
k Bohu. V tom čase kráľ Theodobert, ktorý panoval nad Akvitániou, bol na 
poľovačke. Sprevádzala ho manželka, ktorá bola v požehnanom stave. Zrazu 
sa jej priťažilo a ocitla sa v nebezpečenstve života, lebo lekári jej nevedeli 
pomôcť. Až na príhovor sv. Leonarda, ktorý sa modlil za ľahký a šťastný 
pôrod, porodila zdravé dieťa a aj sama sa celkom uzdravila. Kráľ mu z vďaky 
ponúkol štedré dary. Sv. Leonard všetko odmietol a prosil kráľa, aby mu 
daroval les, kde mal pustovňu. Kráľ mu les daroval a pomohol mu tam postaviť kláštor i chrám. Tak 
vznikol preslávený kláštor sv. Leonarda v Noblatu. U kráľa si vyprosil milosť, aby mohol kajúcich 
alebo nevinných väzňov prepúšťať na slobodu. Vyslobodení väzni a zajatci z vďačnosti skladali 
svoje väzenské reťaze k stenám Leonardovej kaplnky. Sv. Leonard bol celý život pokorným Božím 
služobníkom. Dožil sa vysokého veku. Zomrel 6. novembra 559. Pochovali ho v chráme v Noblatu, 
ktorý dal postaviť. Vo Francúzsku je sv. Leonard vzývaný ako patrón väzňov a šťastného pôrodu. 
V Nemecku ho uctievajú ako patróna proti nákaze zvierat. Na príhovor sv. Leonarda sa stalo veľa 
zázrakov za jeho života i po smrti.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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» PSK nám poskytol dotáciu «

Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja sa obec 
Lenartov zapojila podaním projektu do programu kultúra. V 

zmysle výzvy bol vypracovaný projekt na zachovanie nášho kultúrneho 
dedičstva – lenartovského kroja.
Zmluva k projektu "Zachráňme lenartovský kroj ako dedičstvo 
našich otcov" bola podpísaná 9.8.2018.Tento projekt bol podporený 
sumou 1000 eur. Toho času prebieha výroba krojov podľa predlohy, 
ktorú sme dokázali zozbierať z domácich zbierok našich občanov. 
Touto cestou ďakujeme p. Demkovej, p. Kašperovej, p. Šoltýsovej a p. 
Karolovej za prepožičanie dobových súčastí krojov.

"Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“.

Kroj nebohej Zuzany Knedlíkovej, 1950
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Svetový trend naznačuje, že obyvateľstvo starne. Tak je to aj v našej obci.  Staroba núti dôchod-
cov opustiť svoje domovy, lebo vyšší vek a choroby spôsobujú to, že sa nedokážu o seba sami 

postarať. Posledné roky nám dali za pravdu, že aj dôchodcovia z našej obce boli vo veľkom počte 
umiestňovaní do domovov sociálnych služieb. Preto obec Lenartov, ako jedna z mála obcí, prijala 
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnostiach opatrova-
ných. Opatrovateľky a opatrovateľ sa starajú o klientov, lieky, domácnosť. Prvoradý je odborný 
posudok, ktorý od obvodného lekára až po posudkového lekára požiada obec na základe žiadosti. 
Na to má nadväznosť sociálny posudok a schopnosť opatrovaného platiť si za poskytnuté sociálne 
služby. Jednotlivé posudky sú základom pre rozhodnutie o opatrovateľskej službe, teda o čase a 
úkonoch, ktoré sú potrebné občanovi poskytnúť.

» Projekt "OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V LENARTOVE" 
schválený na 26 mesiacov «

Obec Lenartov podala projekt na opatrovateľskú službu cez sprostredkovateľský orgán Operač-
ný program Ľudské zdroje. Schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok sme získali 118 
560,00 Eur. Implementačná agentúra MPSVaR v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmie-
nok poskytnutia príspevku a žiadosť schválila. Finančný limit pokryje mzdové náklady na projekt.

Aby vás staroba NEVYHÁŇALA Z DOMU              

Nadácia ALLIANZ 
nám SCHVÁLILA ďalší merač

Žiadosť obce Lenartov o fi-
nančný príspevok na merač 

rýchlosti bola schválená. Dňa 4. 
decembra 2018 nám oznámili, že správna rada 
Nadácie Allianz na zasadnutí dňa 30. 11. 2018 
rozhodla o podpore vo výške 1 500 eur na pro-
jekt: “Merač rýchlosti". Sme radi, že aj druhý-
krát našu žiadosť vyhodnotili ako opodstatne-
nú. Veríme, že aj tento "obmedzovač rýchlosti" 
prinesie spokojnosť a zvýši bezpečnosť na našej 
ceste, nielen pre motorizovaných, ale aj peších 
účastníkov cestnej premávky.

 Ďalšia dotácia SCHVÁLENÁ

V roku 2018 bola vyhlásená výzva na Úrade 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity, 

do ktorej sa obec Lenartov pravidelne zapája. 
Aj teraz sme podali projekt na zabezpečenie 
časti financií k prestupnému bývaniu a na 
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb 
rómskej komunity. Rozhodnutím Ministerstva 
vnútra SR č. USVRK-KUS-2018/001036-003 
bola obci Lenartov schválená dotácia vo výške 
7 000,- Eur z rozpočtovej kapitoly MV SR s 
účelovým určením na zabezpečenie podmienok 
budovania systému prestupného bývania.

Projekt "BABIČKINE VIANOČNÉ OPLÁTKY" 
 v Lenartove

Začiatkom decembra nám prišiel zaujímavý mail: Gratulujeme! Vaša žiadosť 
s názvom Babičkine vianočné oplátky v grantovom programe Darujte Viano-
ce 2018 bola schválená. Do termínu uzávierky prišlo celkovo 590 príbehov, 
v ktorých chceli žiadatelia pomôcť takmer 15 - tisíc ľudom prežiť krajšie a 
príjemnejšie Vianoce. Na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komi-
sie bolo podporených 321 žiadostí. Zoznam všetkých podporených žiadostí 
nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk Úprimne si vážime, že ste sa do 
programu Darujte Vianoce 2018 Nadácie Orange zapojili. Projekt podala 
starostka obce s cieľom ukázať deťom a mládeži staré recepty na vianočné 
oplátky, a zároveň tieto rozdať starým, chorým a opusteným seniorom v na-
šej obci pred vianočnými sviatkami.

Nech naša spolupatričnosť a ochota pomôcť nie je len na papieri, ale aj v našich skutkoch.

■

■■
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■ Lenartov privítal 
„amatérskych astronómov“

Cintorín je miestom odpočinku našich blíz-
kych. Zákon o pohrebníctve definuje cin-

torín ako pohrebisko, na ktorom platia určité 
obmedzenia. Jedným z nich je zachovávanie 
dôstojnosti. Preto to má byť miestom pokoja, 
ticha, piety a úcty. Počas niekoľkých mesiacov 
bola brána cintorína otvorená a chodník na 
cintoríne sa zmenil na vozovku. Mnohí mys-
lia len na svoje pohodlie...Zvýšená hlučnosť a 
narušenie pokoja vyvolalo nespokojnosť mno-
hých návštevníkov cintorína. A vynachádzavo-
sť niektorých našich občanov, ktorí si kontajner 
na cintoríne zamenili za smetisko, nás prinútila 
obmedziť motorové vozidlá na tomto mieste. Z 
tohto dôvodu je brána na cintoríne zatvorená. 
Myslíme však aj na chorých a v prípade potre-
by je na bráne k dispozícii telefónne číslo, kedy 
bránu na požiadanie otvoríme. Majme na mysli  
hlavne tých, ktorí na tomto mieste v tichu od-
počívajú a snívajú svoj večný sen!

Ing. Jana Bľandová, MBA

V roku 2017 sme informovali občanov, že 
sú k dispozícii na predaj 2-hrobky, ktoré 

realizovala firma Hoclár. Všetky realizované 
hrobky sú z prírodného kameňa. V ponuke je 
ešte jedna hrobka z kameniny. V tomto roku 
došlo k odpredaju niekoľkých hrobiek, časť je 
rezervovaná a časť je ešte na predaj. V prípade 
potreby je možné kontaktovať p. Hoclára na t. 
č. 0903 943 457 alebo sa dotazovať u starostky 
obce. Ak má občan záujem o realizáciu hrobky 
a nevyhovuje mu z akýchkoľvek dôvodov žia-
dna z realizovaných hrobiek, je možné si ob-
jednať firmu podľa osobného výberu. Nie je 
podmienkou, že si musí kúpiť hrobku od firmy 
Hoclár. Pri realizácii hrobky je však potrebné 
odobriť miesto so starostkou obce.

Realizácia hrobiek na cintoríne

CINTORÍN je pietne miesto
Zaslúži si ticho a pokoj◆

◆

Dňa 14. októbra 2018 zavítali do Lenartova 
členovia prešovskej pobočky Slovenskej as-

tronomickej spoločnosti  a hvezdárne Roztoky. 
Ich cieľom bola návšteva obce, o ktorej vedia, že 
tu bol nájdený meteorit. Skupina návštevníkov 
rôznych vekových kategórií, mužov, žien a mlá-
deže začali svoju návštevu na obecnom úrade, 
kde ich prijala starostka obce. Reálna maketa 
meteoritu zaujala všetkých, starých aj mladých. 
Ich otázky na „naše železo“ boli veľmi zaujíma-
vé. Počas rozhovoru bolo zrejmé, že ich záu-
jem o tohto vesmírneho posla je vážny a majú 
o ňom veľa informácií. Zaujala ich aj odborná 
práca maďarského múzea, ktorú obec Lenartov 
dala preložiť a je k dispozícii na stránke obce. 
Návštevu ukončili spoločnou fotografiou pri 
pamätníku venovanom 200. výročiu nájdenia 
meteoritu. Návšteve našej obce sa veľmi pote-
šila aj členka Slovenskej astronomickej spoloč-
nosti z Prešova, p. PadDr. Mária Kolcunová, 
ktorej rodičia žili v Lenartove niekoľko rokov a 
často ich navštevovala. Jej otec p. Mochnacký u 
nás pracoval ako lesník a bývali v hájenke.

■ LEMKOVIA 
Vedeli ste, že sme v minulosti susedili s re-
publikou Lemkov? Rusínska národná republi-
ka Lemkov (lem. Ruska Narodna Respublika 
Lemkiv; iné názvy: Lemko-rusínska republika, 
Lemkovská republika, Lemkovská rusínska re-
publika) bol malý haličský štát, vytvorený Lem-
kami 05.12.1918 po rozpade Rakúsko-Uhorska, 
keď sa 500 delegátov zo 130 lemkovských obcí 
zišlo vo Florynke a uznieslo na založení vý-
konnej rady. Neboli však určené jednoznačné 
ciele hnutia – jedni sa chceli pripojiť k Rusku, 
iní k Ukrajine, iní k Československu. Objavila 
sa aj požiadavka ponechať republiku samostat-
nú, ale s iným hlavným mestom (napr. Prešov 
alebo Užhorod). Situácia sa zakrátko skompli-
kovala po vypuknutí poľsko-ukrajinskej vojny 
a obsadení Ukrajinskej národnej republiky. Od 
konca januára 1919 sa v Lemko-Rusínsku ko-
nali manifestácie za zjednotenie s Rusínmi v 
ČSR. V marci 1919 boli poprední predstavitelia 
republiky uväznení. Súd v Novom Sanczi ich 
síce oslobodil, napriek tomu snaha o udržanie 
stability republiky skončila neúspechom. Osud 
republiky bol definitívne spečatený uzavretím 
saintgermainskej zmluvy, ktorá pridelila Halič 
(vrátane Lemko-rusínskej republiky) Poľsku.
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HLAS TICHA
(odpust v Lenartove)

Hustá tma pomaly ustupuje novému dňu,  štebotavé operence spievajú svoju rannú pieseň, les 
sa prebúdza. Unavený mladý muž zosadá zo svojho ešte unavenejšieho oslíka. V ušiach stále 

počuje radostný plač nedávno narodeného synčeka kráľa Theodoberta. Len pred pár dňami bol 
kráľ v sprievode svojej manželky v požehnanom stave na poľovačke. Avšak jej zdravotný stav sa 
nečakane zhoršil a dva (vtedy ešte spojené životy) sa ocitli tvárou tvár smrti. Najvychýrenejší lekári 
sa dostávajú na kraj svojich možnosti. Zrazu prichádza mladý muž Leonard, ponára sa do hlbokej 
modlitby, ktorá okrem lesných plodov a byliniek mu bola v jeho pustovníckom živote každoden-
ným pokrmom. A stane sa zázrak, dieťatko sa narodí zdravé a napriek predpovediam lekárov ostá-
va nažive aj jeho mamička. „Vaša jasnosť, som Vám nesmierne vďačný za prejav Vašej štedrosti, ale 
nechcem zlato, striebro, ani žiadne peniaze,“ vraví mladý muž na ponúknuté bohatstvo, šťastím a 
vďačnosťou naplnenému kráľovi Theodobertovi. „Avšak dovoľte mi vziať si malý kúsok lesa, ktorý 
za jednu noc prejdem na svojom oslíkovi“. Kráľ bez váhania udelil svoj súhlas, dokonca neskôr sám 
pomáhal Leonardovi so stavbou chrámu a kláštora na darovanom území.  Okrem toho si časom 
Leonard u kráľa vyprosil milosť prepúšťať kajúcich a nevinných väzňov na slobodu. To je len krátky 
opis mnohých zázrakov, ktoré sa diali už počas života i po jeho smrti.
Je krásne jesenné nedeľné ráno. Somáriky už dávno nahradili výkonnejšie dopravné prostriedky, 
okrem toho počas uplynulých 15.-tich storočí nastalo ešte zopár zmien. Po celom svete je viac ako 
1200 rôznych kostolov, budov, inštitúcií, a pod.  zasvätených sv. Leonardovi. Od r. 1718 sa v bavor-

skom Bad Tölz koná jazda na koni na jeho počesť. Počnúc rokom 1994 sa usporadúva  medziná-
rodná jazda na koni na jeho počesť z Neukirchenu v lesoch Horného Falcka do Uhlišťa v Čechách.
A takmer dve tisícky kilometrov od francúzskeho mesta Saint-Léonard-de-Noblat sa nachádza 
malebná slovenská dedinka Lenartov, ktorej kostol nesie meno (priznám sa, nám do vtedy nezná-
meho) sv. Leonarda, na ktorého odpust sme sa vďaka pozvaniu otca Marcela Štalmacha dostali. Už 
aj tak dosť silnú atmosféru slávnostnej svätej omše prehlbuje príhovor vzácneho hosťa z Francúz-
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ska, ktorý ako dar obci Lenartov prináša nielen hrudu 
francúzskej zeme, ale predovšetkým osobné svedectvo 
ctiteľa sv. Leonarda. „Dnešný svätec mal všetko: maje-
tok, postavenie, šľachtickú rodinu, ponúkali mu viace-
ré biskupské sídla“, pokračuje v homílií náš prefekt, o. 
Marek. „Avšak paradoxom je, že ľudia ho začali vyhľa-
dávať, až keď toto všetko opustil a utiahol sa do samoty. 
Žil ako pustovník v lese blízko mesta Limoges. Nie je 
naším najväčším problémom práve množstvo hluku, 
aktivít, povinností…? Koľko minút denne venujeme 
stíšeniu sa?“ Ticho nie je synonymum samoty.
Po slávnostnej svätej omši nás pani starostka Jana Bľan-
dová pozvala na obed. Počiatočná obava zo samoty me-
dzi cudzími ľuďmi sa už počas prvých chvíľ premenila 
na príjemné posedenie v kruhu ešte príjemnejších ľudí. 
Umocnením radostnej nedele bola spiatočná cesta do-
mov. Štvorčlennú posádku nášho „výjazdu“ sme dopl-
nili v malebnej dedinke Krásna Lúka. Nádherná fareb-
ná jeseň nám len potvrdila opodstatnený názov rodiska 
nášho Dominika, ktorý nás po odpustovej slávnosti sv. 
Martina v jeho farnosti už netrpezlivo čakal.
Počas návratu do seminára sme sa síce ešte na chvíľku 
zastavili utíšiť svoj hlad, ale naše vnútro sa reálne utíši-
lo až v srdci nášho propedeutika – v kaplnke. Tam sme 
počas tichej adorácie mali možnosť uvažovať nad posolstvom sv. Leonarda, ktoré je aj po viac ako 
1500 rokoch možno ešte aktuálnejšie, ako kedysi…

Text: Ondro
Foto: Ján Bortník 

Farnosť sv. Leonarda v Lenartove sa duchovne spojila s farnosťou 
St Léonard de Noblat vo Francúzsku

Nedeľa 11. november 2018 bola pre našu farnosť sv. Leonarda v Lenartove výnimočná a určite 
bude zapísaná do histórie našej farnosti a našej obce. Veriaci slávili odpustovú slávnosť sv. 

Leonarda slávnostnou sv. omšou, na ktorej bol účastný vzácny hosť p. Frédéric Jacq, ktorý bol 
vyslaný ako delegát farnosti St Léonard de Noblat vo Francúzsku, z mesta, ktoré založil, a kde je 
aj pochovaný sv. Leonard. Iniciátorom zblíženia medzi naším  Lenartovom a francúzskou obcou 
bol náš rodák p. Ján Bortník, ktorý za podpory vdp. Marcela Štalmacha a starostky obce Ing. Jany 
Bľandovej, MBA zrealizoval prvý a veľký krok k tomu, že naša obec bola pri tejto slávnosti zapísa-
ná do oficiálneho zoznamu 1200 združení kultúrnych centier, bohoslužobných miest a obcí, ktoré 
spravuje SVETOVÉ ZDRUŽENIE CTITEĽOV SV. LEONARDA. Počas odpustových slávností sa 
obidve obce duchovne spojili, nakoľko v rovnakom čase boli slúžené slávnostné sv. omše. Pán 
Frédéric vo svojom príhovore v závere sv. omše priblížil našim veriacim život sv. Leonarda a úctu 
k nemu. Vyjadril presvedčenie, že mesto St Léonard de Noblat navštívi v čo najkratšom čase aj 
naša delegácia, čo po jeho príhovore potvrdil náš duchovný otec.  Pán Frédéric potvrdil, že práve 
dnešné spojenie sv. omší dáva dobrý predpoklad pre ďalší rozvoj obidvoch kresťanských komunít a 
zároveň vyjadril presvedčenie, že verí, že sa nikdy nepreruší. Na znak vzájomnej jednoty odovzdal 
nášmu duchovného otcovi hrudu francúzskej zeme z miesta, kde žil a je pochovaný sv. Leonard, a 
zároveň ho poprosil, aby ju posvätil a uložil na dôstojné a prístupné miesto.
Veľké Pán Boh zaplať za milú a tak vzácnu návštevu akej sa nám dostalo. Vďaka patrí iniciátorovi 
tejto myšlienky a všetkým, ktorí ju podporili. Je len na nás, ako na ňu odpovieme my, ako ju bude-
me ďalej rozvíjať, a ako ju odovzdáme ďalšim generáciám, aby úcta k sv. Leonardovi sa v našej far-
nosti prehlbovala a umocňovala vzťahy medzi nami i našimi spolubratmi a sestrami zo St Léonard 
de Noblat. ,,Svätý Leonard, oroduj za nás“ Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

*  *  *
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MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá  je ako 
krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Ta-
kýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jese-
ni života. Tvaroval a formoval ho majster život svojimi 
skúškami, radosťami, ale aj starosťami. 

 
Každoročne si obecná samosprá-
va v Lenartove uctieva v mesiaci 
október našich občanov, ktorí 
vstúpili do dôchodkového veku a 
užívajú si svoju jeseň života. Tak 
to bolo aj  21.októbra 2018, kedy 
sa vo vyzdobenej sále kultúrne-
ho domu stretlo 80 seniorov, aby 
sa aspoň na malú chvíľu zabavi-
li, zaspievali či zaspomínali. Po 
slávnostnom príhovore čakal na 
hostí program v podaní ženskej 
speváckej skupiny Malcovčan-
ky a hudobnej skupiny Trio. 
Prestávky si spevom a harmoni-
kou vypĺňali aj členovia speváckej skupiny Javorinka. Dobrá nálada trvala až do neskorého večera. 
Za dôstojný priebeh tohto dňa ďakujem učiteľkám základnej školy v Lenartove za nádhernú vý-
zdobu celej sály, kuchárkam školskej jedálne za chutný obed, poľovníkom Poľovníckeho združenia 
SNP Malcov za dodanie mäsa na obed, cukrárke za vynikajúce koláče a zákusky. Poďakovanie patrí 
aj Komunitnému centru v Lenartove, ktoré pripravilo darčeky pre seniorov. Za príjemné teplo v 
sále sa postaral kurič a pomoc pri obsluhe poslanci obecného zastupiteľstva a hlavná kontrolórka. 
Celé slávnostné popoludnie nám na fotografie zachytila naša fotografka Janka Frandoferová. Zavŕ-
šenie mesiaca úcty k starším prebehlo až do rozdania darčekov a darčekových poukážok všetkým 
seniorom v obci, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť posedenia, a to osobnou návštevou 
p. Šoltýsovej v domácnostiach.

Všetkým patrí úprimná vďaka za ochotu a pomoc pri organizovaní tohto krásneho podujatia. 
Text: Ing. Jana Bľandová, MBA

Foto: Mgr. J. Frandoferová

Naši predkovia a starší občania to určite vedeli a vedia, ale mladší a naše deti možno z rozprá-
vania alebo z filmu.

Keďže tento rok bol požehnaný na ovocie, medzi ktoré patria aj slivky, vzišiel z radu našich poslan-
cov a starostky obce nápad oživiť recepty starých materí a zrealizovať akciu pre všetkých Lenar-
tovčanov – variť slivkový lekvár v kotle pred obecným úradom. A tak sa aj stalo 22.9.2018. Akcia 
začala už v sobotu ráno, keď obecní zamestnanci nastúpili k odkôstkovaniu sliviek. Okolo 15:00 
hod. nastúpili šikovné gazdinky a poslanci k vareniu. A bolo čo robiť, každá ruka sa zišla. Akcia 
vyvrcholila v nedeľu, keď sa okolo 16:00 hod. začali schádzať naši občania na ochutnávku ,,šľivko-
veho ľekvaru” spojenú s príjemným posedením pri ľudovej hudbe skupiny TRIO. Každý účastník 
mal možnosť pred vstupom do sály kultúrneho domu miešať lekvár v kotle a potom si ho natrieť 
na šišky a vychutnať dobrotu starých materí.
Posedenie otvorila starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA, ktorá privítala prítomných a poďa-
kovala všetkým, ktorí sa na príprave akcie podieľali. Sladké občerstvenie chutilo všetkým. Okrem 

,,Jak še v Ľenartove ľekvar vari”
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TOPLIANSKY JARMOK 2018
Účasť mala aj naša obec

13.-14. októbra 2018 sa v pries-
toroch Farmy Busov s.r.o. Ga-
boltov konal Topliansky jarmok. 
Prijatím uznesenia obecné-
ho zastupiteľstva sa rozhodlo 
o tom, že aj obec Lenartov sa 
zúčastní prezentácie vo varení 
jedál. O chutnú kapustnicu sa 
už v piatok  postarala p. Danka 
Chomjaková, ktorej pri varení pomáhali po-
slanci p. Leškovský, p. Bortník, p. Šandala a p. 
Lamancová. Samotná prezentácia obce začala 
v sobotu, vo vyhradených  priestoroch farmy, 
kde si každá obec vyzdobila svoj stánok. Išlo 
o upútanie pozornosti celkovým dojmom vý-
zdoby a prezentácie. My sme okrem kapustnice 
prezentovali naše dve knihy – Povesti  a  príbe-
hy z Lenartova a Zbierku 
piesní z údolia Večného 
potoka.Tieto knihy zožali 
veľký úspech. Spoločnosť 
nám robil aj náš rodák p. 
Ján Cundra (prvý zľava), 
ktorý svojou prácou s 
drevom zaujal mnohých. 
O vzbudenie pozornos-
ti sa postaral aj Janko z 
Lenartova, ktorý samot-
ným krojom, spevom a  
hrou na rôzne hudobné 
nástroje ukázal, akých 
máme v Lenartove nada-

ných ľudí. Každý návštevník 
mohol ohodnotiť jednotlivé 
stánky a chutné jedlá. Predaj 
kapustnice v sobotu a v nedeľu 
sprevádzalo krásne, slnečné 
počasie a veľké množstvo ná-
vštevníkov nám poďakovalo za 
chutnú kapustnicu, a zároveň 
nám dali aj hlas. Aj keď sme 

nevyhrali, nevadí – dali sme verejnosti vedieť, 
že aj v Lenartove sa chutne varí a máme tu ši-
kovných ľudí. Zároveň týmto spôsobom ďaku-
jem p. Leškovskému, p. Bortníkovi a p. Laman-
covej za to, že mi počas týchto víkendových dní 
robili spoločnosť, a že ma v tom ako starostku 
nenechali samu.

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA

toho, každý účastník akcie do-
stal sklíčko chutného ,,šľivkove-
ho ľekvaru” domov. Aj tí, ktorí 
z rôznych príčin nemohli prísť 
osobne na ochutnávku, dostali 
lekvár domov. Veľmi pekná akcia 
je za nami. Posedeli sme si, zas-
pievali sme si, porozprávali sme 
sa, zatancovali si a pospomína-
li na časy, keď v každom dome 
sa v jeseni varil ,,šľivkovi ľekvar”, 
ktorý bol jednou z obživy našich 
predkov. Veľmi dobre nám všet-
kým padlo stráviť nedeľné popo-
ludnie takýmto spôsobom. Aj keď 
to bolo po prvýkrát, veríme, že to 
nebolo poslednýkrát. Text: Mgr. Mária Frandoferová

Foto: Mgr. J. Frandoferová
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OZNAM
Osvetlenie cintorína

 
Oznamujeme verejnosti, že cintorín bude

počas celých vianočných sviatkov, t.j.
od 24. decembra 2018 do 7. januára 2019

osvetlený každý deň do 20.00 hod.

OZNAM
Materská škola

Obec Lenartov ako zriaďovateľ Materskej 
školy oznamuje rodičom detí navštevujúcich 

MŠ Lenartov, že prevádzka zariadenia sa 
začína 2. januára 2019.

▶ FÚRA – Oznam ▶ RYBÁRSKY 
LÍSTOK

 

Rybársky lístok vydáva obec 
na základe ústnej žiadosti fy-
zickej osobe, ktorá je spôsobi-
lá na právne úkony. Rybársky 
lístok sa vydáva
■ trojročný,
■ ročný,
■ mesačný,
■ týždenný.

Deťom mladším ako 15 rokov 
sa rybársky lístok môže vydať 
iba so súhlasom zákonné-
ho zástupcu. Rybársky lístok 
je osoba  povinná mať počas 
lovu rýb pri sebe a pri kontro-
le ich predložiť na požiadanie 
príslušníka Policajného zbo-
ru, príslušníka obecnej polície 
alebo členovi rybárskej stráže.

Výška poplatku závisí od dĺž-
ky platnosti rybárskeho lístka:
■ týždenný: 1,50 €
■ mesačný: 3 €
■ ročný: 7 €
■ trojročný: 17 €.

Vážená p. starostka/ p. starosta, 

týmto Vás chceme informovať o schválení zákona o poplatkoch 
číslo 329 zo 17. októbra 2018 a schválenia nariadenia vlády 330 
zo 6. novembra 2018. Obidve tieto právne dokumenty nadobud-
nú účinnosť 1.1.2019.

Zákon 329 hovorí o výpočte úrovne vytriedenia komunálnych 
odpadov a čo do výpočtu patrí. Nariadenie vlády hovorí o sadzbách 
poplatkov podľa úrovne vytriedenia odpadov za predchádzajúci rok.
Keďže množstvo vytriedeného odpadu a množstvo komunálneho 
odpadu za rok 2018 nám bude známe až začiatkom roka 2019, 
nevieme Vám teraz vyrátať presné navýšenie ceny.
Údaje na výpočet poplatkov za komunálny odpad Vám pošleme v 
januári hneď ako to bude možné.
Odhaduje sa, že sa cena za vývoz a uloženie komunálneho odpadu 
navýši o 15 až 20 % z terajšej ceny.
Je to odhadovaná výška, nemusí byť skutočná. Preto Vás žiadame, 
aby ste v rozpočte urobili dostatočnú rezervu na navýšenie ceny. 
Hned’ po ukončení roka vám zašleme presné údaje na výpočet a 
stanovíme cenu poplatkov za odpady.

S pozdravom

FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO:36211451, DIČ:2021649575, IČ DPH:SK2021649575
Registrované: Obchodný register Okresného súdu Košice I, vložka č.:12979/V

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, číslo účtu :4854074001/5600
Tel.: 055 / 676 0132, Fax: 055 / 676 0433, email: fura@fiira.sk
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Lenartovčan 17 | Rodáci

Dnes Vám milí čitatelia v okienku ,,Rodákov“ 
chceme mnohým predstaviť a iným, ktorí ho 
poznáte, priblížiť odborníka – manžela – otca 

– dedka , jedného spomedzi nás lenartovčanov, hlav-
ne človeka, ktorý si tento titul právom zaslúži. Je ním 
MUDr. Ján Bľanda, náš ,,Janík Bľanda z Uľici“ (miesto 
rodičovského domu ľudia pomenovali "Uľica"). Takto 
ho mnohí poznáme, tak sme ho volali, hovorili o ňom, 
keď žil medzi nami v Lenartove a pracoval v bardejov-
skej nemocnici. Pretože je jedným z nás, chcem Vám 
priblížiť jeho život, prácu, jeho radosti, ale aj starosti a 
zodpovednosť.
MUDr. Ján Bľanda (náš ,,Janík“) sa narodil 22.08.1954 
rodičom Michalovi a Anne Bľandovým ako druhé die-
ťa. Základnú školu 1. – 5. ročník navštevoval v rodnom 
Lenartove a 5. – 9. ročník v Malcove. Po úspešnom 
ukončení gymnázialneho štúdia nastúpil na UPJŠ v 
Košiciach, odbor: všeobecné lekárstvo. Po úspešnom 
ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na základnú 
vojenskú službu v Brne a po jej ukončení nastúpil ako 
sekundárny lekár do nášho okresného mesta na detské 
oddelenie v OÚNZ. Počas rokov pôsobenia v Bardejove absolvoval atestáciu I. stupňa z pediatrie. 
Každodenné starosti, každodenné stretávanie nových tvárí, každodenné pohľady detských očiek, 
každodenné odkrývanie diagnóz detí mu vnášali do jeho duši pokoj a radosť z pomoci druhým. 
Po 10. ročnej lekárskej praxi v bardejovskej nemocnici odchádza p. Ján pracovať na 3. roky do NsP 
v Novom Meste nad Váhom ako obvodný lekár. Počas týchto rokov absolvoval v r. 1991 atestáciu 
II. stupňa z pediatrie. Od roku 1993 – 1996 bol riaditeľom vyššie spomenutej nemocnice. V roku 
1997 absolvoval atestáciu z nefrológie. Do roku 2000 pôsobil v detskej nefrologickej ambulancii 
pri nemocnici. Od roku 2000 pôsobí v neštátnej detskej nefrológii pre deti a dorast. Jeho hlavnou 
činnosťou je poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti deťom s ochoreniami obličiek a mo-
čových ciest, je krajským odborníkom MZ SR pre pediatrickú nefrológiu. Od roku 2008 vykonáva 
dohľad nad detskou nefrológiou v Trenčianskom kraji.
Vy, ktorí čítate tieto riadky si možno poviete ,,Je toho málo alebo veľa?“ To najlepšie vie posúdiť 
,,náš Janík“ sám. On vie, koľko ho to stálo námahy, úsilia, hodín štúdia, konzultácií, času venované-
ho chorým a často krát  uplakaným detským  pacientom. Ale určite by nám teraz v tomto okamihu 
povedal, že to všetko stálo zato. Keď vidí usmiate vyliečené deti, radosť ich rodičov a práve to ho 
posúva každý deň dopredu.
O jeho zodpovednej a dobre vykonávanej práci svedčia pamätné listy od Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti, jeho postavenie ako člena Výboru Detskej nefrologickej komory a Slovenskej lekárskej 
spoločnosti.
Aj keď je p. Ján pracovne zaneprázdnený, naplno sa venuje svojej rodinke, ktorá mu je veľkou opo-
rou a potešením. Celý doterajší život stojí pri ňom jeho manželka Zdenka a radosť mu robia jeho 
deti dcéra Zuzana a syn Michal, ktoré sú jeho obrovskou inšpiráciou.
P. Ján sa veľmi teší a prežíva obrovskú radosť zo svojich štyroch vnúčat. ,,Náš Janík“ je vďačný 
svojim t. č. už nebohým rodičom, ktorých počas ich života pravidelne navštevoval. Váži si celú 
pokrvnú rodinu, ktorú má, čím je dôkazom jeho prijatie pozvania r. Bľandovej na stretnutie troch 
generácií 7. júla tohto roku v Lenartove. Priblížili sme Vám MUDr. Jána Bľandu lekára – odborní-
ka, ale hlavne človeka. To, čo robil a robí svedčí o jeho veľkosti.
,,Janík“, sme Ti vďační, že nielen sebe, ale aj nám všetkým lenartovčanom robíš široko-ďaleko dob-
ré meno a vážime si, že si hrdý na svoj pôvod a svoje rodisko. Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

Zdroj: encyklopedie osobností České a Slovenské republiky / OXFORD ENCYCLOPEDIE LTD

MUDr. Ján Bľanda (v strede)
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JEDEN Z NÁS, ktorý svoj život zasvätil škole

Dnes Vám v rubrike Galéria chceme 
predstaviť človeka, ktorý si to právom 
zaslúži, ktorý tu žil, pracoval a je tu aj 

pochovaný. Prečo práve teraz? Rok 2018 je ro-
kom, kedy si naša obec pripomína 135. výročie 
počiatkov základného školstva, 90. výročie po-
stavenia terajšej školy a začiatky výučby v nej. 
A práve v tomto jubilejnom čase by sme nemali 
zabúdať na ľudí, ktorí pôsobili v našej škole za 
náročných podmienok a s láskou vštepovali na-
šim lenartovským deťom vedomosti a formova-
li ich osobnosti. Jedným z nich je aj p. Gejza 
Kavulič – Koložváry. Ide o učiteľa – riaditeľa 
školy, ktorý v nej pracoval 41 rokov bez preru-
šenia. 
Narodil sa 20.12.1900 vo Veľkom Šariši. Po 
ukončení štúdia v učiteľskom ústave v Prešove, 
nastúpil v r. 1921 učiť do našej základnej školy 
a získal definitívu na zastávanie a vykonávanie 
tejto funkcie. V roku 1928 bola postavená nová 
školy (terajšia stará časť budovy ZŠ) a učiteľský 
byt. Počas pôsobenia p. Gejzu Kavuliča v našej 
škole sa vystriedalo 30 učiteľov a vo farnosti 9 
kňazov. Jeho dlhoročné pôsobenie v lenartov-
skej škole je jasným dôkazom toho ako miloval 
svoje povolanie, a ako mu záležalo na vzdela-
ní detí a hlavne na ich prvých základoch. Veď 
počas svojej pôsobnosti v školstve vyučoval tri 
generácie, z ktorých mnohí naši žiaci neskôr 
dosiahli vysokoškolské vzdelanie, stali sa in-
žiniermi, dôstojníkmi, učiteľmi či profesormi, 

politikmi, riaditeľmi a mnohí z nich zastávali 
a zastávajú ešte aj dnes dôležité funkcie. Pán 
Gejza Kavulič pracoval v dobe, keď v našej obci 
ešte nebola elektrika, telefón, rádio či televízia. 
Záležalo mu na kultúrnom vyžití lenartovčanov 
a tak nacvičoval a režíroval divadelné predsta-
venia (Hora volá, Slzy Kristove, Keď zvonili na 
Anjel Pána a iné). V roku 1933 pod jeho vede-
ním bolo odohraté prvé divadelné predstavenie. 
Pán Gejza Kavulič nestal bokom ani pri jednom 
diani v obci, ale aj v okrese. Vykonával funk-
ciu Obvodného hasičského veliteľa, bol spolu-
zakladateľom speváckeho zboru bardejovských 
učiteľov a zároveň aj korepetítorom. 13.4.1964 
bol poverený písaním obecnej kroniky, ktorú 
písal už od r. 1962, do roku 1966. Ako učiteľ v 
obci s rímskokatolíckym vyznaním robil kanto-
ra a organistu v miestnom kostole sv. Leonarda. 
Túto musel na nariadenie Ministerstva školstva 
v r. 1952 ukončiť. Ako učiteľ spolupracoval aj 
s vedením obce, spoločenskými organizáciami 
a určitý čas premietal filmy pre deti a občanov 
obce. Bol nápomocný každému, kto ho o to 
požiadal a potreboval. Okrem spomenutých 
aktivít bol vzorným manželom a starostlivým 
otcom. Bol veľkým príkladom pre svoje deti, 
čím je viditeľným dôkazom jeho syn Ján, ktorý 
v mnohých aktivitách spoločenského a duchov-
ného života celý svoj doterajší život kráča v ot-
cových šľapajach.

S úctou a vďakou spomí-
najme, rozprávajme mladej 
generácii o človeku, ktorý 
celý svoj činný život budoval 
v našej obci, v našej škole u 
jej žiakov základy vzdelá-
nia. 

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová
Zdroj: rodinný archív p. Kavuliča

Učiteľský kolektív: zľava Karel Husák, 
vdp. Anton Dujsík, Oľga Klementová 
a Gejza Koložváry – riaditeľ školy, 
1935
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135 rokov ZÁKLADNÉHO ŠKOLSTVA v obci

Základná škola vždy bola a je neoddeliteľnou a významnou súčasťou obce. 
Už 135 rokov odovzdáva svojim žiakom základy vzdelania, čítania, písania, 
počítania i poznatkov o okolitom svete. V jej laviciach sedeli mladší i tí starší, 

neraz v horších podmienkach a predsa sú z nich dnes významné osobnosti verejné-
ho i kultúrneho života. Už len na fotografiách vidíme starú školu, ale i tú z roku 1928, 
uvedenú do prevádzky pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR. 
Pri príležitosti 135. výročia prvej písomnej zmienky o škole a 90. výročia postavenia 
terajšej školskej budovy Obec Lenartov v spolupráci so ZŠ Lenartov usporiadala dňa 
21. júna 2018 Slávnostnú akadémiu, na ktorej sa zúčastnili bývalí i súčasní pedagogickí 
i nepedagogickí zamestnanci, kňazi, poslanci obecnej samosprávy i bývalí žiaci školy. 
Prítomných privítali kultúrnym programom žiaci ZŠ i manželia Kmeťovi, ktorí slávnosti dodali 
punc výnimočného kultúrneho a umeleckého zážitku. Odzneli slová vďaky, úcty a uznania sta-
rostky obce Ing. Jany Bľandovej, MBA všetkým zamestnancom za ich záslužnú prácu. Zvlášť pani 
učiteľke Darine Cundrovej za 31 odpracovaných rokov v školstve, Mgr. Márii Beňovej za 32 rokov 
a Mgr. Márii Frandoferovej za 36 rokov každodennej práce so žiakmi. Vzácnosťou bola i návšteva 
najstaršieho občana obce p. Michala Hrica i spomienky bývalého žiaka školy p. Jána Bortníka na 
časy svojho detstva v školských laviciach. Obec Lenartov ocenila pamätnou plaketou i spomien-
kovými predmetmi všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj vzdelanosti v našej 
obci a zanechali tu kus svojho srdca. Slávnosť pokračovala prehliadkou obrazov bývalej žiačky 
školy p. Márie Kramárovej a slávnostnou recepciou.
Každý z nás v tento slávnostný deň v sebe pootvoril bránu spomienok, na chvíľu zastavil čas a 
zdieľal v družnej debate zážitky, úspechy i výsledky. Odmenou nám zostali už len milé spomien-
ky na neopakovateľnosť okamihov vzácneho výročia plného vďačnosti a úcty zo strany obce, ale 
i rešpektu, spolupatričnosti, hrdosti a radosti nás všetkých. Bola to vydarená akcia, na ktorú sa 
nezabúda.
K výročiu sa zvykne priať a preto Základnej škole Lenartov do ďalších rokov želáme, aby bola i 
naďalej dôstojným stánkom vzdelanosti v obci, aby sa v nej vyučovali len žiaci, ktorí sa chcú učiť 
a považujú vzdelanie za hodnotu, aby v nej pracovali učitelia, ktorí s láskou a trpezlivosťou rozví-
jajú schopnosti žiakov do najvyššej možnej miery a aby sme my všetci zainteresovaní i v dnešných 
ťažkých časoch a v budúcnosti výchovno-vzdelávací proces za pomoci rodičov a podpory nášho 
starostlivého zriaďovateľa Obce Lenartov spoločnými silami zvládli.

Text:  Mgr. Iveta Petriková riaditeľka školy
Foto: Mgr. Jana Frandoferová
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Rok s rokom sa opäť stretáva a my sa zamýšľame nad naším smerova-
ním. Veľmi dobre vieme, akých žiakov máme, čo bráni ich pokroku, 

aký je priestor na rozvoj ich potenciálu, aké sú silné i slabé stránky školy a 
poznáme cieľ i vízie. Všetci sme súčasťou procesu napredovania – od žiaka, 
cez učiteľov, asistentov až po nepedagogických zamestnancov. Vieme, čo máme robiť, no nie ako 
to robiť. Tu vidíme veľký priestor pre využitie neformálnych metód učenia a rôznorodých aktivít, 
ktorých vyústením je reflexia. To je moment, kedy majú žiaci možnosť spájať súvislosti a vidieť 
význam v tom, čo robia.
V šk. r. 2018/2019 sa v ZŠ Lenartov vyučuje 87 žiakov v dvojzmennej prevádzke v 0. ročníku, v 
špecializovanej triede, v troch špeciálnych a v troch bežných triedach. 100 % žiakov je so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami, z toho 33 so zdravotným znevýhodnením a 54 so sociálne 
znevýhodneného prostredia.

September 

Popri prioritnom plnení úloh a cieľov iŠkVP a výchovno-vzdelávacieho procesu, oboznámení sa so 
školským poriadkom, zásadami bezpečného správania, ochrany zdravia, smernicou k prevencii a 
riešeniu šikanovania žiakov sme pri príležitosti Európskeho týždňa športu koordinovali aktivity 
spojené s pohybom na športovom podujatí na obecnom ihrisku i školskej záhrade a tým sme roz-
víjali u žiakov rýchlosť, silu, vytrvalosť a športovú zdatnosť.  
Medzinárodný deň čokolády sa  niesol v znamení prezentácie, kreslenia  i ochutnávky horúcej čo-
kolády a rôznych druhov sladkej pochúťky tými najmenšími, našimi prvákmi. Prítomní sa okrem 
iného dozvedeli aj to, že konzumácia čokolády v primeranom množstve má zdraviu prospešné 
účinky. Ľutovali len tí, ktorí chýbali.
V rámci Európskeho dňa jazykov nás 
už tradične poctil svojou návštevou p. 
Ján Bortník a predstavil nám v rám-
ci kultúrnej a jazykovej rozmanitosti 
ďalšiu z európskych krajín – Poľsko. 
Pútavou a veku primeranou formou 
prezentoval známe i menej známe za-
ujímavosti krajiny, za čo sa mu žiaci 
odvďačili veľkým potleskom a spevom 
piesní v rómskom i anglickom jazyku.
26. septembra 2018 si naši žiaci pripo-
menuli Svetový deň mlieka. V úvode 
dňa si pripli vizitky s logom dňa, pre-
zreli si poučnú prezentáciu, farbili, 
strihali, tvorili, výsledkom čoho bola 
maketa kravy – producentky mlieka, 
ochutnávali mlieko a výrobky z neho.
Svetový deň srdca si posledný septembrový týždeň predstavili formou zážitkového vyučovania 
žiaci 3.A triedy. Spoločne darovali svojim srdiečkam pesničku, na plastovej makete sa oboznámili 
s činnosťou a funkciou srdca a vyrobili krásne srdiečkové pozdravy. V závere vyučovania vytvorili 
z ovocia zdravý obed pre zdravé srdiečka. 

Október

Mesiac október sa niesol v duchu adaptácie mladších žiakov na školské povinnosti, písania kon-
trolných previerok staršími žiakmi a povinného testovania pohybových predpokladov žiakov 1. 
ročníkov v zmysle Zákona o športe § 58 ods. p)., zaznamenávania do Informačného systému testo-
vania žiakov a následného vyhodnocovania výsledkov.

Lenartov

Základná škola
ROZVOJ POTENCIÁLU OSOBNOSTI ŽIAKA

*  *  * *  *  *

*  *  * *  *  *

Európsky deň jazykov
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Svetový deň umývania rúk bol 
pripomienkou toho, že čisté 

ruky sú základom zdravia. 
Pod správnym umývaním 
rozumieme umývanie rúk 
mydlom, pretože je to jed-
no z najúčinnejších opat-

rení voči prenosu baktérií a 
vzniku rôznych ochorení. 

Svojou návštevou nás 
poctila pani Monika 
Kačmárová, s ktorou 
sme si mydlo skúsili 
vyrobiť svojpomocne. 
Bola to veľmi zaují-
mavá činnosť, výsled-

kom ktorej boli farebné 
a voňavé mydlá rôznych 

tvarov, ktoré si žiaci odniesli aj do svojich domácností. 
Svetový deň výživy spojený s Dňom jablka sme si pripomínali počas 
týždňa od 15. októbra zaujímavými činnosťami. Prostredníctvom pre-
zentácie si žiaci osviežili vedomosti o zdravej životospráve, zdravých 
a nezdravých jedlách či nápojoch, o dôležitosti pohybu a športových 
aktivít, o dodržiavaní pitného režimu a vyvrcholilo to zúročením vedo-
mostí zapojením sa do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie. 
Dňa 18. októbra 2018 sme sa pridali k takmer 70 krajinám, kde sa deti 
zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 
40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom 
iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec bolo povzbudiť aj našich žiakov 
k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšet-
kým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojej obci, 

krajine a preto 
sme sa aj na-
šou spoločnou 
modlitbou o 9. 
hodine spojili s deťmi modliacimi sa ru-
ženec na celom svete.
Výtvarné práce sme zaslali aj do súťaže 
Viem čím budem a prečo. Medzinárod-
ný deň knižníc bol spojený nielen s pri-
jímaním žiakov 3.A a 4.B do cechu kniž-
ničného, ale žiaci s triednymi učiteľkami 
nezabudli ani na novo zakúpené knihy v 
školskej knižnici a naďalej pokračujú v čí-
taní tých, ktoré nestihli so žiakmi prečítať 
v minulom školskom roku.

Mysleli sme aj na našich starkých a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším im želáme pevné zdravie, 
pokojné dni ich jesene života naplnené láskou a úctou nás všetkých.

November

Prvý krát sme sa zapojili do súťaže s Milk Agro v zbere hliníkových viečok výrobkov Sabi. Tým, že 

Deň jablka

Svetový deň umývania rúk

*  *  * *  *  *

Milión detí sa modlí ruženec
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separujeme odpad, chránime prírodu, šetríme prírodné zdro-
je, sme ohľaduplní k životnému prostrediu, preferujeme zdravý 
životný štýl u seba i u našich detí. Spolupracujeme nielen so 
Školskou jedálňou pri MŠ Lenartov, ale prosíme aj Vás o pomoc 
pri zbere viečok zo sabinovských jogurtov, mlieka či iných vý-
robkov. Budeme radi, ak nám do školy donesiete čisté a umyté 
viečka vo väčšom množstve a tým nás podporíte.
Témy predvianočných súťaží zameraných na ekovýchovu OZV 
NATUR-PACK Nech sa nám na Vianoce odpad pod nohy ne-
moce i Odpad v našej obci očami detí pracovne pohltili žiakov 
na hodinách výtvarnej výchovy.
Krásne 1. miesto v súťaži Viem čím budem a prečo získala Ka-
mila Siváková, žiačka 3.A triedy, ktorá pod vedením triednej 
učiteľky Mgr. Gabriely Petričovej výtvarne spracovala povola-
nie pekárky. Aj keď sme sa na odovzdávaní cien na veľtrhu Bib-
liotéky a Pedagogiky 2018 v bratislavskej Inchebe nezúčastnili, 
zo zaslaných cien nemala radosť len súťažiaca ale i škola.
V rámci Svetového dňa prevencie koordinátorka prevencie pa-
tologických javov Mgr. Denisa Dudrová pripomenula všetkým, 
že aj deti majú svoje práva na ochranu pred akýmikoľvek forma-
mi násilia. Dňa 19. novembra sa na hodinách čítala rozprávka 
O kohútikovi a sliepočke, kde bolo poukázané na nevyhnutnosť 
pomoci druhým, na to, čo sa považuje za týranie a šikanovanie 
a tiež na dôležitosť informácie, kde je potrebné vyhľadať po-
moc. Výsledkom tematického dňa a získaných vedomostí bola 
spoločne zhotovená nástenka. 
Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám napomáha-
li pochopeniu znižovania dopytu po drogách. Keďže hlavnou 
zbraňou proti drogám je šport, i u nás prebehla realizácia špor-
tových aktivít. Žiakom boli sprostredkované zásady zdravého 
životného štýlu, správneho rozhodnutia neprepadnúť v živote 
závislostiam a použitia slova NIE!.

V závere kalendárneho roka patrí poďakovanie Obci Lenartov 
i všetkým zamestnancom, lebo len vďaka ich úsiliu sa darí na-
pĺňať spoločné ciele i vízie v záujme rozvoja potenciálu našich 
žiakov. Prajeme všetkým požehnané prežitie vianočných sviat-
kov, pevné zdravie a láskou i pokojom naplnené príbytky i pra-
coviská v novom roku 2019.

1. miesto v súťaži Viem čím budem
Kamila Siváková, 3.A

*  *  *

Štvrtý november je Dňom materských škôl, ktorý vzišiel z ini-
ciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškol-

skú výchovu (SV OMEP). Tento deň nie je významný len pre ma-
terské školy, ale aj pre štát a od 4. novembra 2015 sa organizuje 
každoročne. Jeho cieľom je podporiť význam, poslanie a opod-
statnenie materskej školy v živote dieťaťa. Predškolské zariadenia 
prešli kvantitatívnym i kvalitatívnym vývojom od skromných detských opatrovní k moderným 
materským školám v sústave škôl.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum  4. 

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka školy

DEŇ materských škôl na Slovensku



Lenartovčan 23 | Materská škola

Lenartovčan 13/2018                23                                    www.lenartov.sk

november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej 
Bystrici. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswicka. Práve grófka vystihla špecifikum 
didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch. Odporúčala nadväzovať na skúsenosť dieťaťa a 
zamýšľala sa nad didaktickou funkciou hier: Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, 
a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa hrali.
Pri tejto príležitosti sa aj naša materská škola zapojila do osláv tohto sviatku. Deň materských 
škôl sme si v tomto školskom roku pripomenuli akciou s názvom „Šarkaniáda“. Deti si zhotovili 
v materskej škole farebných šarkanov nielen z papiera, ale i z rôzneho odpadového materiálu. 
Poniektorí si priniesli svojich obrovských drakov z domu. Aj keď povieval iba slabý vánok, šarkany 
s rôznymi rozprávkovými bytosťami lietali vysoko v povetrí. Všetci sa snažili svojich šarkanov 
udržať vo vzduchu čo najdlhšie a najvyššie. Táto akcia priniesla deťom neopísateľnú radosť a 
nadšenie.
Oslavou krásneho sviatku „Deň materských škôl na Slovensku“ sme 
si pripomenuli dôležitosť a nezastupiteľnosť inštitucionálneho 
predprimárneho vzdelávania.

Alena Kolbasová 
riaditeľka MŠ
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▶ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA   
                                                  pri ZŠ Lenartov

Nikto nie je úplne neschopný. Každý dokáže niečo urobiť, len mu treba nato vytvoriť podmien-
ky. Aj naša školská knižnica sa drží tohto príslovia. Vytvárame podmienky aj rôzne aktivity 

pre našich členov a vďaka nim nás naši členovia radi a často navštevujú. 
Aj v tomto roku sme zaznamenali pozitívny posun vo viacerých ukazovateľoch, ktoré vypovedajú 
o jej kladnom vývoji. Stúpa nám počet evidovaných čitateľov, čo znamená, že naši žiaci, ale aj oby-
vatelia obce sa viac zaujímajú o čítanie, čo nás veľmi teší. Prispeli k tomu aj učitelia ZŠ Lenartov aj 
my v knižnici tým, že ich učíme mať knihy radi, pripravujeme pre nich rôzne knižné, vzdelávacie a 
kultúrno-spoločenské podujatia. 
Za druhý polrok boli v školskej knižnici pripravené tieto aktivity:

Do jednotlivých podujatí bola zapojená 
väčšina žiakov ZŠ ako aj žiakov z obce. 
Pripravujeme hlavne také aktivity, aby 
členov zaujali a tvorivá aktivita v nich 
vytvárala pocity radosti a uspokojenia. 
Takéto aktivity a rôzne iné plánujeme 
rozvíjať aj naďalej. Vďaka nim nám pri-
búda nielen členov, ale aj spokojných 
čitateľov, pretože budúcnosť knižníc je 
vytváraná a podmienená aktívnym spá-
janím jej tradičného poslania spojeného 
s kultúrnym a spoločenským vyžitím. 
My sa preto naďalej budeme snažiť vy-
mýšľať niečo nové, aby sme získali ešte 
viac spokojných návštevníkov našej 
školskej knižnice. To je to čo ju robí 
knižnicou a dáva jej ako knižnici vý-
znam. 

Besedy
1. Bezpečne na cestách s por. Pekaríkovou z ORPZ Bardejov
2. Osveta zdravia – ústna hygiena – rómska osada
3. Prevencia pred chorobami v jeseni s MUDr. Molčanovou

Hodiny hlasného čítania
1. Rozprávkové dopoludnia – čítanie s porozumením
2. Slovné hry, riekanky – učíme sa básničky

Exkurzie
1. Lesnícke ekocentrum Malcov
2. Prírodovedecké múzeum Bardejov

Voľno-časové aktivity
1. Športový deň – opekačka
2. Futbal – súťaž družstiev – rómska osada
3. Jeseň v ŠK
4. Halloween
5. Tvorivé dielne – ručné práce
6. MDŠK – prijímanie členov do cechu knižničného
7. Vianoce a zima v knihách – zážitkové čítanie
8. Vianočná besiedka – posedenia pri adventnom venci

Futbal – rómska osada



Lenartovčan 25 | TSP

Lenartovčan 13/2018                25                www.lenartov.sk

Mária Leškovská
knihovníčka

Halloween
Osveta zdravia – ústna hygiena

■ OSOBNÝ BANKROT ■
za pomoci kancelárie terénnych sociálnych pracovníkov

„Osobný bankrot“ je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická 
osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb 
dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):
a) konkurz – znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie,
b) splátkový kalendár – znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára. 

Kancelária TSP/TP pomáha pri zlepšovaní životných podmienok, aj pri riešení zlej finančnej 
situácie a to v spolupráci s kanceláriou Centrom právnej pomoci  (CPP) v Svidníku.  CPP poskytuje 
právne poradenstvo ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi, súčasťou ich poradenstva je aj fyzické 
oddlžovanie formou osobného bankrotu. Tu kancelária TSP/TP najprv prehodnocuje životnú a 
finančnú situáciu klienta kým ho odporúča na kanceláriu CPP, neskôr dopomáha k spracovaniu 
príloh a informuje klienta o priebehu oddlženia. 

Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo fyzickou osobou 
nepodnikateľom, je oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým 
kalendárom. Na to, aby sa dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky 
stanovené zákonom, a to :
• ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo nepodnikateľa,
• musí byť platobne neschopný,
• musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania,
• musí mať poctivý zámer.

Dlžník sa v rámci „osobného bankrotu“ zbavuje svojich dlhov. Existuje však skupina pohľadávok 
voči dlžníkovi (jeho dlhov), ktorých sa dlžník nezbaví ani počas konania o „osobnom bankrote“, 
a teda súdne či exekučné konania o nich naďalej prebiehajú. Tieto pohľadávky sa nazývajú 
nedotknuté pohľadávky a patria medzi ne napríklad:
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  ▶ Čas radosti, veselosti ...

Mária Urdová, terénny pracovník

Ani nevieme ako a už sa opäť ocitáme na prahu 
najkrajších sviatkov roku. Mnohí z nás sa na 

chvíľu pozastavia a zrekapitulujú ubehnutý čas. 
Priznajú si svoje prehry a popýšia sa víťazstvami, 
tak v osobnom ako aj v pracovnom živote.
Prioritnou témou terénnych pracovníkov je záujem 

o život v komunite. Svojim klientom ochotne 
podávajú pomocnú ruku, nielen vtedy, keď sa 
ocitajú v núdzi, ale tešia sa s nimi, aj keď prežívajú 
radostné chvíle. Tak tomu bolo aj v týchto dňoch, 
keď sme boli účastní pri odovzdávaní vianočného 
balíka našej Adelke od ,,pestúnskej mamy“ z 
Popradu. Adelka je 6-ročné rómske dievčatko, 
ktoré si kvôli svojim zdravotným diagnózam prešlo 
nejednou hospitalizáciou, krízovým centrom, až nakoniec bolo umiestnené v pestúnskej rodine. 
Spoločnými silami s kompetentnými inštitúciami a pevnou vôľou jej rodičov sa nám podarilo 
vrátiť ju naspäť do jej vlastnej rodiny k biologickým rodičom. Radosť z tohto úspechu s nami 
zdieľala aj naša pani starostka, ktorá jej s úsmevom a slovami povzbudenia odovzdala zaslanú 
vianočnú nádielku. 
Zároveň by som v svojom mene a v mene terénnych pracovníkov popriala celej rodine príjemne 

prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspešný štart do Nového roka. 

• výživné na dieťa,
• zabezpečená pohľadávka (t.j. dlh zabezpečený napríklad záložným právom), 
• pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným 

konaním,
• pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
• peňažný trest podľa Trestného konania,
• nepeňažné pohľadávky, 
• pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci. 

Centrum v konaní o oddlžení formou konkurzu poskytne dlžníkovi pôžičku vo výške 500 eur ako 
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorú je dlžník v nasledujúcich 3 rokoch povinný 
centru splatiť v splátkach, ktoré budú určené centrom. Súd následne do 15 dní od doručenia 
návrhu zamietne alebo vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje 
pohľadávky. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd zároveň rozhodne aj o oddlžení tak, že dlžníka 
zbavuje všetkých dlhov. Všetky iné konania na súde, v ktorých sa uplatňuje pohľadávka proti  
dlžníkovi,  súd zastaví. Súd tiež zastaví všetky exekučné konania vedené proti dlžníkovi. Konania 
o nedotknutých pohľadávkach naďalej prebiehajú.

Centrum právnej pomoci
Kancelária Svidník

Sov. Hrdinov 102
089 01 Svidník

Tel: 0650 105 100
E-mail: info.sk@centrumpravnejpomoci.sk

Mgr. Katarína Štibrichová
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KOMUNITNÉ CENTRUM Lenartov

Výroba a pečenie pizzeMaľovanie na textil

Poslaním komunitného centra v obci je poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, 
začleňovanie sociálne vylúčených osôb na individuálnej a lokálnej úrovni. Prijímateľmi sociál-

nych služieb komunitného centra sú prioritne obyvatelia marginalizovaných skupín. Priestory ko-
munitného centra a aktivity sú samozrejme sprístupnené a určené aj pre ostatných obyvateľov obce 
Lenartov. V súčasnosti evidujeme 228 prijímateľov sociálnych služieb, ktorými sú deti, dospie-
vajúca mládež i dospelí. Naším cieľom je zvyšovanie sociálnej zručnosti, kompetencií a sociálnej 
mobility. Taktiež prevencia a predchádzanie sociálno-patologických javov i rizikového správania. 
Každodenne realizujeme voľno-časové, záujmové, vzdelávacie i preventívne  aktivity. Poskytovanie 
základných, špecializovaných poradenských služieb a činností podľa potrieb prijímateľov sociál-
nych služieb. Od znovuotvorenia komunitného centra v obci sme zrealizovali množstvo  indi-
viduálnych, skupinových i komunitných aktivít. Fotografie z našich aktivít nájdete na obecnej 
stránke www.lenartov.sk – komunitné centrum.
Dovoľte, aby sme Vás s niektorými z nich oboznámili. Od mája 2018 do decembra 2018 sme usku-
točnili napr. tieto aktivity:

Máj 2018
Darček pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek, Čerešňový strom, Sadenie zeleniny, Výroba 
včielky, Spoznajme sa v komunite – návšteva prirodzeného prostredia prijímateľov sociálnych slu-
žieb obce Lenartov, Kreslenie kriedami, Ľudské telo, Váza zo slamiek, Zvieratká na štipcoch, ...

Jún 2018
Medzinárodný deň detí – v spolupráci so ZŠ návšteva mobilného planetária, Slané cesto, Tkanie 
na kartón, Deň detí v KC – športový deň v spolupráci s MŠ, Vedomostné hry, Medardova kvapka, 
Viečkové pexeso, Handrička z látky, Maľovanie na polystyrén, Herbár, Vyšívanie na panamu, ...

Júl 2018
Prvá pomoc, Gombíkovo z papierových tanierov, Kvetinový vejár, Sadrové odtlačky, Tácky z PET 
vrchnákov, Narodeninové krabičky, Letná koláž z obrázkov, Komunálny odpad – triedenie, ...

August 2018
Letný pozdrav zo zrnkovej kávy, Športové aktivity, Ľudské telo, Finančná gramotnosť, Bibliotéka, 
Vlasová hygiena, Pečiatky z roliek toaletného papiere, Najkrajší účes, Maľovanie na kamienky, ...

September 2018
Ježko z ovocia, Nízkoprahový klub pre matky s deťmi, Svetový deň mlieka, Svetový deň  vďačnosti, 
Líčenie, Čistota pol života, Obkresľovanie predmetov, Tvorivá dielňa – jesenná výzdoba, ...

Október 2018
Výroba náramkov z nápojových slamiek, Farby jesene, Výroba ručičkových hodín, Svetový deň 
umývania rúk, Skladovanie ovocia a zeleniny, Učíme sa šnurovať, Starostlivosť o zver v jeseni, Hú-
senica z PET vrchnákov, Výroba vencov, ...

•
•

•
•

•
•
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Vianoce – plné lásky a dobroty

Pri písaní tohto článku myslím na tých najchudobnejších, na tých, ktorí cez Viano-
ce možno ani nebudú mať vianočný stromček, ktorí nedostanú žiadne darčeky, lebo 
nemajú nikoho, kto by im niečo dal, ktorí nebudú mať blízkych okolo seba, ktorí 
možno nebudú mať čo jesť. Aj také sú a môžu byť sviatky pre niektorých.
Spomínam si na to, ako sme prežívali v detstve, keď nám otec domov doniesol 
vianočný stromček a my sme ho mohli niečím ozdobiť či už to boli salonky, bom-
bule alebo nejaké iné jednoduché ozdoby. Oči nám vtedy žiarili šťastím a nevedeli 
sme sa už dočkať, kedy príde ten vytúžený štedrý večer, a kedy uvidíme darčeky 
pod stromčekom. Dnes, keď máme naozaj dá sa povedať všetko, keď sa nám toľko 
toho ponúka a môžeme si z toho vybrať čo len chceme, predsa to ešte nezna-
mená, že musíme prežiť šťastné a pokojné Vianoce. Matéria, aj keď by bola aká 

najcennejšia, nikdy nenahradí lásku. A tá sa dnes tak akosi 
medzi nami vytráca. Síce máme všetkého dostatok, ale 

chýba nám láska a úcta k tomu druhému, milé a vľúd-
ne slovo či pochopenie pre toho druhého. A preto 

Vianoce nie sú o tom, aby sme urobili rekord, koľ-
ko toho zjem, koľko toho dostanem, ale o tom, 
koľko lásky dokážem dať.

Boh – Láska, dal nám všetko, ba zašiel ešte ďa-
lej, keď nám z čistej, nekonečnej lásky daroval svoj-

ho syna Ježiša Krista, Božie Slovo, Záchrancu pre nás 
a chce, aby sme ho prijali do srdca a dokázali ho 

vidieť v tom druhom. Nebuďme chudobní na lás-
ku! Majme srdce otvorené pre tých druhých!

Prajem Vám požehnané Vianočné sviatky, 
predovšetkým prekypujúce na našu lásku

 a dobrotu

                                Mgr. Marcel Štalmach, farár

              Mgr. Ivana Balogová, garant KC

November 2018
Výroba svietnikov, Šperkovnica zo zápalkových škatuliek, Zaváranie, Rodostrom najbližšej rodiny, 
Finančná gramotnosť – hospodárenie v rodine, Čítanie s porozumením, Výroba šarkanov, Re-
ceptár, Hádaj na čo myslím, ...

December 2018
Recitačný krúžok, Zimná výzdoba KC, Ako sa chrániť pred vreckovými zlodejmi, Vianočná vý-
zdoba, Koledy, Darček pre kamaráta, Prikŕmovanie zveri v zime, Balenie vianočných darčekov, 
Sánkovačka, Stavanie snehuliakov, ...

Komunitné aktivity 2018
Športový deň s opekačkou, Výlet a exkurzia v našom okresnom meste v Bardejove, Návšteva RD 
Malcov, Futbal na osade, EKO Centrum Malcov, Ochutnávka ovocia a zeleniny, Maľovanie na tex-
til, Ako sa nedať oklamať podvodníkom, Starostlivosť o deti, Halloween, Výroba a pečenie pizze, 
Svätý Mikuláš, ...
Komunitné aktivity sme realizovali v spolupráci s Obecným úradom Lenartov, Základnou školou, 
Školskou knižnicou, Materskou školou, Osvetou zdravia, Preventivistami: OR PZ Bardejov, por. 
Kvetoslava Pekáriková, Odbor prevencie kriminality kancelárie MV SR, PhDr. Ingrid Doležalová, 
PhDr. Mário Bartko, pediater MUDr. Veronika Molčanová, Ing. Alena Hanková, Mgr. Adriána 
Cudráková, p. Danica Benková, p. Mária Jevčinová, ktorým patrí od nás veľké ĎAKUJEME. 

Tí, čo ste sa zúčastnili, dáte mi určite za pravdu, že nám spolu bolo príjemne.

•
•

•
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Ľudí pozývajú na výlety či posedenia, spojené s 
prezentáciou produktov. Kým v minulosti na 

akcie využívali hotely či reštaurácie, dnes predajco-
via, ľudovo nazývaní šmejdi, ľudí lákajú skôr do ich 
známeho prostredia. „Využívajú viac nájomných 
priestorov obecných úradov, kultúrnych domov,“ 
spresňuje Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany 
spotrebiteľov SOS.Častejšie sú aj prezentácie pria-
mo v domácnosti. Rada polície aj združenia SOS, 
ako sa nenechať nachytať, zostáva rovnaká – igno-
rovať všetky navonok lákavé ponuky.
Ako proti pochybným predajcom
• Pri pozvánke na prezentačnú akciu, labužnícku 
show, výhodné nákupy či bezplatnú večeru si všim-
nite, kto podujatie organizuje.
• Poraďte sa, preverte si organizátora na internete 
alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii.
• Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.
• Neodovzdávajte osobné doklady organizátorom
• Pri kúpe trvajte na vystavení potvrdenky.
• Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo 
domov, aby ste vyzdvihli peniaze.
• Pozorne čítajte všetko, čo podpisujete.
• Ak cítite nátlak či vyhrážanie, volajte políciu, 158.
• Od zmluvy môžete bez udania dôvodu do 7 dní 
odstúpiť, potrebujete však potvrdenie o zaplatení 
alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy poš-
lite predajcovi doporučene a tovar poistite. Peniaze 
vám musia byť vrátené do 15 dní. Vzory o odstúpe-
ní od uzatvorených zmlúv nájdete na www.forum-
seniorov.sk.

(zdroj Polícia SR)

◆ SENIORI, POZOR!
Pochybní predajcovia stále útočia

OZ SOS PSÍKY – Bardejov. Občianske 
združenie SOS PSÍKY vytvorené pre 

ochranu psíkov a iných živých stvorení v 
meste Bardejov a jeho okolí. Hľadáme adopč-
né rodiny, dočasné opatery a láskavých ľudí 
ochotných pomôcť v NÚDZI, v ktorej sa psíci 
nachádzajú veľmi často! Sos psíky nie je oby-
čajná karanténna stanica, kde sú psy nonstop 
v koterci. Naše psy majú denno-dennú sta-
rostlivosť, kvalitné krmivo, pravidelné venče-
nie a výcvik. Do koterca chodia spokojné a 
unavené spať. Psíky majú základný výcvik a 
sú plne socializované a pripravené ísť do tých 
najlepších domovov. 

telefónny kontakt: 0902 105 101
email: sospsiky@gmail.com

Toto OZ vám pomôže aj pri umiestnení psí-
ka do rodiny, ak sa sami už oň nemôžete po-
starať. Psík musí byť očkovaný a  začipovaný. 
Jeho údaje a fotografiu zašlite na mail OZ a 
budú sa vám snažiť pomôcť s jeho umiestne-
ním. Je potrebné rátať s tým, že nájsť vhodnú 
rodinu trvá dlhší čas.

◆ OZ SOS PSÍKY Bardejov

◆ TIP na úsporu energie

V rámci celoeurópskej snahy o prechod na 
LED osvetlenie dochádza na Slovensku 

od septembra  postupné vyradenie halogé-
nových žiaroviek. Týka sa to halogénových 
lámp vrátane štandardných svetiel v tvare 
hrušky a sviečky. Halogénové žiarovky spo-
trebujú približne päťkrát viac energie ako 
LED svietidlá, čo znamená aj viac CO2 emi-
sií. EÚ sa rozhodla pre zákaz halogénových 
svetiel v snahe znížiť uhlíkovú stopu. LED 
žiarovky majú v porovnaní s halogénovými 
až sedemnásobne dlhšiu životnosť a spotre-
bujú o 80 % menej energie. V praxi to zna-
mená, že ak sa nahradí 1 halogénová 42 W 
žiarovka 9 W LED žiarovkou, ročne možno 
ušetriť viac ako 8 eur za náklady na energiu.

◆ Zákon proti byrokracii platí 
od 1.9.2018

Od 1. septembra 2018 platí tzv. zákon proti by-
rokracii. Podľa neho sú fyzické a právnické 

osoby v kontakte s úradnou mocou oslobodené od 
povinnosti predkladania výpisu z listu vlastníctva 
alebo výpisu z obchodného registra. Zavádza sa 
tak povinnosť orgánov verejnej moci získavať pri 
svojej úradnej činnosti informačné systémy verej-
nej správy. Od 1. januára 2019 to platí aj pre vý-
pisy a odpisy z registra trestov. Pre občanov obce 
to znamená, že pri akomkoľvek podaní, pri ktorom 
dochádza ku komunikácii občana so štátom,  napr. 
ohlásení drobnej stavby, žiadosti o stavebné povo-
lenie, kolaudačné povolenia ap. sa nebude požado-
vať výpis z listu vlastníctva.
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▶ ZIMNÁ ÚDRŽBA 2018/2019      

DECEMBER 2018
P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 03.12. – 09.12. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294
2. 10.12. – 16.12. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
3. 17.12. – 23.12. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294
4. 24.12. – 30.12. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026

JANUÁR 2019
P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 31.12. – 06.01. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294
2. 07.01. – 13.01. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
3. 14.01. – 20.01. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294
4. 21.01. – 27.01. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
5. 28.01. – 03.02. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294

FEBRUÁR 2019

P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 04.02. – 10.02. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
2. 11.02. – 17.02. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294
3. 18.02. – 24.02. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
4. 25.02. – 03.03. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294

MAREC 2018
P. č. Od - do Meno a priezvisko Adresa Tel. číslo
1. 04.03. – 10.03 Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
2. 11.03. – 17.03. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294
3. 18.03. – 24.03. Anton Palenčár Lenartov 0949 325 026
4. 25.03. – 31.03. Jozef Kolbasa Lenartov 0907 334 294

▶ VÝKUP A PREDAJ VLAŠSKÝCH ORECHOV
       Máte veľa jabĺk, orechov a chcete ich predať?
Spoločnosť Zagro Michalovce, s.r.o. vznikla v roku 1993. Medzi 
našu hlavnú činnosť patrí distribúcia mrazeného tovaru a výkup 
a zmrazovanie ovocia a lesných plodov.
Vykupujeme padané jablká, určené na výrobu koncentrátu 
a pektínu. Tiež vykupujeme a balíme vlašské orechy. Máme 
vlastné výkupne a niekoľko subdodávateľov suroviny, ktorú 
spracovávame v Mraziarni Trhovište, kde sa nachádzajú naše 
mraziarenské sklady. Ročne spracujeme približne 2 000 ton 
ovocia a lesných plodov, ktoré sú z 99% určené na export.

Kontakt:
Firma Zagro  s.r.o.

Farská 32
Michalovce

t.č. 056/6432486
email: zagro@zagro.sk
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◆ SUSEDSKÉ SPORY 
v obci

Na obecný úrad sa často obracajú obyvatelia so 
svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom 
a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôz-
nymi zásahmi, napr. obťažovanie zápachom, 
hlukom, rôznymi odpadmi a podobne. Alebo 
sa domáhajú zásahu obce pri potrebe vstupu 
na susednú nehnuteľnosť, napr. oprava komína 
alebo uloženia povinnosti, aby sused odstránil 
presahujúce konáre, korene, aby svoj pozemok 
oplotil, pretože jeho zvieratá voľne pobehujú a 
podobne.
Tieto podania sú často nesprávne označované 
ako "sťažnosti" v zmysle zákona o sťažnostiach, 
ale jedná sa o klasický susedský spor. Pritom 
môže ísť aj o dlhoročný, ktorý nezriedka súvisí 
aj s trestnoprávnou zodpovednosťou. Ochranu 
susedským právam tak poskytujú predovšet-
kým súdy. Základná úprava susedských vzťahov 
sa nachádza v Občianskom zákonníku - zákon 
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Dávame do pozornosti inštitút tzv. ochrany po-
kojného stavu podľa paragrafu 5 OZ - ak dôjde 
k zásahu do pokojného stavu, možno sa do-
máhať ochrany na obci. Obec v tomto prípade 
môže zásah predbežne zakázať alebo uložiť, aby 
bol obnovený predošlý stav. Je na dohode obi-
dvoch sporných strán, aby došlo k zmieru alebo 
dohode. Ak správanie suseda prekročí hranice 
právnych povinností stanovených zákonmi a 
vyhláškami, nastupuje pôsobnosť orgánov štát-
nej správy - regionálny úrad verejného zdra-
votníctva, okresný úrad a podobne. Je možnosť 
obrátiť sa aj na orgány činné v trestnom konaní. 
Ak nedôjde k náprave, tak ďalšiu právnu ochra-
nu poskytne jedine súd.

◆ Chránené vtáčie územie 
v Lenartove

Chránené vtáčie územie Čergov bolo vyhlá-
sené vyhláškou MŽP SR č. 28/2011 Z.z.. Jeho 
výmera je 35 849,71 ha a žijú na ňom biotopy 
druhov vtákov európskeho významu a biotopy 
sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, 
muchárika bielokrkého, muchárika červe-
nohrdlého, jariabka hôrneho, penice jarabej, 
ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, chriašteľa 
poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatľa 
trojprstého, kuvika kapcavého, lelka lesného, 
orla krikľavého, rybárika riečneho, včelára les-
ného, bociana čierneho, tetrova hôľniaka, orla 
skalného, muchára sivého, pŕhľaaviara čierno-
hlavého, kritihlava hnedého, žltochvosta les-
ného a prepelice poľnej.
Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasa-
hujú do Chráneného vtáčieho územia Čergov 
podľa evidencie registra E katastra nehnuteľ-
ností (stav k 29.6.2018)nájdete na stránke obce.

Sociálna poisťovňa vedie každému poistencovi 
individuálny účet poistenca, ktorý obsahuje 
dva druhy informácií – informáciu o stave 
jeho individuálneho účtu do 31. 12. 2003 a 
na ňu nadväzuje informácia o zmenách stavu 
IÚP od 1. 1. 2004. Poistenci z týchto informácií 
predovšetkým získajú prehľad o svojich 
bývalých zamestnaniach a tiež sa dozvedia, 
či za nich zamestnávateľ (resp. on sám ako 
SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba) včas 
a v správnej výške uhradil poistné na sociálne 
poistenie. Informáciu o zmenách stavu 
individuálneho účtu sa občan môže dozvedieť  
prostredníctvom elektronickej služby Sociálnej 
poisťovne, ak si k nej v pobočke bezplatne a na 
počkanie zriadi prístup a po vydaní tzv. GRID 
karty si potom bude môcť informácie na IÚP 
overovať aj sám z pohodlia domova.
O informácie je možné požiadať tiež osobne 
v ústredí Sociálnej poisťovne, telefonicky na 
bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky 
prostredníctvom kontaktného Formulára 
pre otázky Formulára pre otázky na webovej 
stránke poisťovne alebo písomne na adrese 
Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 
63 Bratislava. 

◆ Sociálna poisťovňa vám vedie 
účet poistenca
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■ LENARTOVSKÝ REBRIŇÁK 2018 ■
Aj v tomto roku sa podujatie konalo za náhleho ochladenia a tiež s 
častými dažďovými prehánkami. To sa odzrkadlilo aj na účasti. Ale aj 
napriek zlej predpovedi počasia sa ráno na motoreste Javorina stret-
lo 61 turistov hlavne zo Starej Ľubovne, Svidníka a mali sme dokonca 
aj účastníkov z Liptovského Mikuláša. Turisti prešli poľskými obcami 
Dubné a Wojkowa, kde si mohli prezrieť drevené kostolíky. Po príchode 
na Kráľovu studňu ich čakali folklórne vystúpenia, výborný guláš a tiež 
charitatívna tombola. V tombole mohli vyhrať zaujímavé ceny a tiež 
pomôcť chlapcom Kamilovi a Mirkovi z Gerlachova. Sme radi, že sme 
celkovo pre nich vyzbierali 1070 EUR. Súčasťou programu bol krst turistickej mapy Čergova a 
ručne maľovanej cyklomapy Horný Šariš – Bardejov deťom. Krstnými otcami sa stali predseda 
regionálnej rady Klubu slovenských turistov Prešov Juraj Fiľakovský a dlhoročný turista a značkár 
z Bardejova Ladislav Bilek.

■ 7.ROČNÍK BEHU DO KOPCA NA KRÁĽOVU STUDŇU ■ 
V spolupráci s obcou Lenartov sme 12.8.2018 usporiadali už siedmy ročník tohto behu. Je vidieť, 
že o tento beh je čoraz väčší záujem. Svedčí o tom aj rekordný počet 93 štartujúcich v hlavnej 
kategórii. Beh nám slávnostne odštartovala starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA a potom sa už 
bežci  vydali na trať. Tento rok si najlepšie v hlavnej kategórii počínal poliak Kamil Mazglewski, 
ktorý zabehol trať za 36:11 min. Druhý bol Dominik Jakubovič /Maras team Prešov/ a tretí Dano 
Vojtek /Buclovany trail 4ever/.  Medzi ženami sa najlepšie darilo Alene Farkašovej /AC Michalovce/, 
ktorá zabehla čas 47:24 min. Druhá bola Sandra Čižmárová / Bardejov/ a tretia skončila Maja 
Michaliková / Sabinov/. Už tradične máme aj kategóriu najlepší "Lenartovian", kde znova zvíťazil 
Peter Harňák pred  Miroslavom Lamancom a naším členom združenia Jozefom Cudrákom. Kým 
v hlavných kategóriách bežci pretekali do kopca, pre najmenších účastníkov sme mali v obci 
pripravené detské trate, kde tiež prebiehali tuhé súboje. Sme radi, že sa podujatie vydarilo a pevne 
veríme, že v budúcom roku prekročíme stovku štartujúcich.

■   Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulého leta   ■

■ PREMENY NAŠEJ ÚTULNE ■ 
Pôvodne stará izotermická skriňa z 
nákladného auta Ávia, ktorú sme objavili 
v roku 2011 na miestnom družstve už 
bola značne zničená. Aj napriek tomu sme 
sa rozhodli, že ju vyvezieme na Kráľovu 
studňu a spravíme si z nej maličkú chatku. 
V roku 2012 sme ju zastrešili, rozšírili a 
spravili z nej turistickú útulňu. Vtedy 
sme si mysleli, že sa na nej už nič nebude 
meniť. Ale časom sa zistilo, že tam chodí 
čoraz viac turistov a aj pre naše účely 
už kapacitne nepostačovala. A keď sa 
nám podarilo odkúpiť aj pozemok pod 
útulňou, rozhodli sme sa, že ju znova 
rozšírime. A tak sme tam od jari až jesene  
odpracovali množstvo dobrovoľníckych 
hodín. Postavili  tam pivnicu, vymurovali  
obvodové múry, krov a prikryli strechu. 
Následne osadili okná a dvere. Môžeme povedať, že tam stojí nová turistická útulňa. Aj keď ešte nie 
je úplne dokončená, verím, že sa nám podarí v budúcom roku útulňu dokončiť a privítať prvých 
turistov na zrekonštruovanej turistickej útulni na Kráľovej studni.

Útulňa 2011



Toto boli naše najväčšie 
podujatia, ale naši členovia 
sa po celý čas starali, aby 
turisti, ktorí k nám prichá-
dzajú na Kráľovu studňu 
tam vždy našli čisto, vyko-
sené a hlavne, aby sa tam 
cítili príjemne. A tak chcem 
týmto poďakovať všetkým 
našim členom, sponzorom, 
ale aj našim sympatizan-
tom za všetko, čo pre nás 
počas celého roka urobili 
a popriať nielen im, ale aj 
všetkým čitateľom týchto 
novín  veselé prežitie Via-
nočných sviatkov. Zároveň 
chcem pozvať všetkých na 
naše najbližšie podujatia:
✳ 9. ročník silvestrovského 

výstupu na Minčol – 
31.12.2018

✳ 8. ročník Zimného 
prechodu okolo Kráľovej 

studne – 20.01.2019

✳ 2. ročník Valentínského 
plesu – 16.02.2019.          
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Text: Marián Dudra 
predseda OZ Kráľova studňa

Foto: archív OZ

Útulňa 2012

Útulňa 2018

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.
V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným 
odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do ko-
munálneho odpadu a sú označené symbolom.                      →

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLO-
BOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom 
území Slovenska. Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré 
vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť 
kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrob-
ca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku 
za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 
zákona 79/2015.
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Ako dnes žijú SENIORI?

Pokojné a harmonické domáce prostredie vytvára seniorovi najlepšie podmienky na jeho život 
vo vyššom veku. V tomto období je pre starého človeka význam rodiny a domova nenahra-

diteľný. Žiadne sociálne zariadenie  a sociálne služby nedokážu plnohodnotne nahradiť rodinu a 
domov ani pri najväčšej a najúprimnejšej snahe. Tieto moje riadky nech sú výzvou pre rodiny a 
potomkov, aby na to nezabúdali. Menia sa však spoločenské pomery a mení sa aj tradičný spôsob 
života v rodinách. Kým v jednom dome v minulosti hlavne na dedinách bývalo niekoľko generácií 
a navzájom si pomáhali, nikto nemal pocit osamelosti. Každý cítil rodinné zázemie a blízkosť 
rodinných príslušníkov. Rozvoj spoločnosti a rastúca životná úroveň priniesli nový pohľad a 
realitu do jej života. Mladí ľudia odchádzajú z domu, osamostatňujú sa. Menia sa ich priority, musia 
pracovať, aby vychovali svoje rodiny a neostáva im čas ani priestor na starostlivosť o starých ľudí, 
ktorí stratili svoje prirodzené zázemie a prinieslo to do určitej miery stratu solidarity so starým 
človekom, ktorý sa dostáva do izolácie. Keď sa o starého človeka nemá kto postarať, nastupuje tu 
štát, miestna samospráva a sociálne služby. Sú to hlavne ošetrovateľské a opatrovateľské služby v 
domácom prostredí, sociálne poradenstvo či denný stacionár. Toto všetko sa viac či menej dotýka 
aj života v našej obci. 
Jednou z foriem na zlepšenie i spestrenie života seniorov je ich zapojenie sa do činnosti v rámci 
Jednoty dôchodcov Slovenska. Lenartovská základná organizácia má vo svojich radoch 55 členov, 
ktorí sa podľa svojich možností aktívne zapájajú do činnosti. Rok 2018 bol doteraz jedným z najčino-
rodejších v doterajšej histórii. Podujatia, ktoré boli v prvom polroku sme vyhodnotili v júnovom čísle 
Lenartovčana a k nim pribudli ďalšie. Na sviatok sv. Cyrila a Metóda 5. júla 2018 sa mnohí zúčast-
nili na stretnutí pri Kaplnke Panny Márie na Kráľovej studni, ktoré bolo spojené s modlitbami.  
Pri tejto príležitosti tam osadili obraz sv. Cyrila a Metóda, ktorý duchovný otec posvätil, aby nám 
pripomínal ich prínos pre našu dnešnú dobu. Vždy, keď tam prídete, položte kytičku a pri zapálenej 
sviečke zotrvajte v duchovnom rozjímaní. Veľkému záujmu sa tešia aj letné športové hry  seniorov, 
ktoré sa konali pod záštitou obce Lenartov. Kopala sa lopta do bránky, hádzali sa loptičky do koša, 
lietali „valky“, hádzal sa granát na cieľ a až búrka ukončila naše športové zápolenie. Dobrú náladu 
nám však vrátila pani starostka, ktorá ako svadobná mama priniesla výslužku z dcérinej sobotňa-
jšej svadby. V septembri sme pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie zorganizovali 
stretnutie spojené s oslavou novej úrody a „naľešňikovimi hodami“. Naši seniori ako inšpirátori 
mali svoj podiel aj na varení „šľivkoveho ľekvaru“. Nedá sa nespomenúť mesiac október, keď obec 
Lenartov zorganizova-
la pre seniorov tradičné 
stretnutie s poslanca-
mi obecného zastupi-
teľstva i pani starost-
kou. Boli to chvíle 
plné radosti, hojnosti, 
kde lásku i úctu bolo 
cítiť na každom kroku. 
Nechýbalo občerstve-
nie, hudba, spev i 
pozornosť na návštevu 
lekárne. Veru, patrí sa 
všetkým za tento čin 
poďakovať. 
Na základe plánu 
práce ZO JDS 
Lenartov sme sa snažili priblížiť občanom Lenartova život i odkaz svätého Leonarda nášho 
patróna, čoho svedkami sme boli na „kermešovskej“ odpustovej bohoslužbe dňa 11. novembra 
2018. Buďme verní jeho odkazu, myšlienkam, aby sme svojimi skutkami v každodennom živote 
boli hodní vzývať jeho meno spolu s ostatnými jeho nasledovníkmi na celom svete. 

Ján Bortník predseda ZO JDS

Stretnutie pri Kaplnke Panny Márie na Kráľovej studni
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■ Cestovné poriadky platné od 09.12.2018
LINKA 701419
- úprava jazdnej doby u spoja č. 65, 75, 89, 15, 21, 68, 78, 94, 86, 16, 92
LINKA 701420
- úprava jazdnej doby u spoja č. 25, 7, 23, 11, 13, 15, 8, 22, 12, 14,
- zavedenie spoja č. 17 zo zastávky Bardejovské kúpele o 14.00 hod. po zastávku Stará Ľubovňa a 
spoja č. 18 s odchodom zo zastávky Stará Ľubovňa o 18.35 hod. po zastávku Bardejov, AS. 

■
■
■ 
■
■

■
■
■ 
■
■
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ZAUJÍMAJÚ VÁS VAŠI PREDKOVIA?
Aj Lenartovčania cestovali loďami za lepším životom

Americká imigračná agentúra vlastní zoznamy cestujúcich, ktorí v rokoch 1820 – 1957 prišli do 
Ameriky ako prisťahovalci. V zozname sa okrem nich nachádzajú aj mená pasažierov a čle-

novia lodných posádok. Všetci prišli cez ostrov Ellis Island do prístavu New York. V období rokov 
1892 – 1924 bola na ostrove Ellis Island najväčšia ľudská migrácia všetkých čias. Vďaka spoloč-
nostiam, ktoré vlastnili lode a prepravovali cestujúcich z celého sveta, sa viedli podrobné zoznamy 
cestujúcich. Tieto zoznamy sa vďaka dobrovoľníkom z Cirkvi Ježiša Krista svätých posledných dní 
dostali do digitalizovaného archívu. Z tohto rozsiahleho archívu sa nám podarilo získať časť 
informácií aj o Lenartovčanoch, ktorí sa rozhodli odísť za lepším životom.

Priezvisko, meno Rok odchodu Bydlisko podľa záznamu Názov lode
Lamanec Michal 1898 Lenarto Friesland
Blanda Stefan 1921 Lenartow Rotterdam
Blanda Maria 1908 Lenarto Kronprinz Wilhelm
Blanda Mihaly 1908 Lenarto Main
Blanda Janos 1908 Lenarto Main
Blanda Kovaly Fonza 1898 Lenarto Friedrich der Grosse
Sandala Michaly 1909 Lenarto President Grant
Sandala Janos 1898 Lenarto Oldenburg
Sandala Anna 1899 Lenarto Bremen
Sandala Janos 1899 Lenarto Kensington
Sanda Jonos 1900 Lenarto Pretoria
Sandala Michal 1900 Lenarto Kensington
Sandala Stefan 1900 Lenarto Kensington
Bena Maria 1920 Lenartov Kroonland
Durik Mihol 1899 Lenarto Kensington
Durik Anna 1910 Lenarts Hungary Kaiser Wilhelm II
Kaputa Johan 1924 Lenarton Ohio
Kaputa Mihaly 1901 Lenarto Konigin Luise
Kaputa Anna 1921 Lenartov Adriatic
Kaputa Michael 1912 Lenarto Graf Waldersee
Kaputa Istwan 1908 Lenarto Gneisenau
Kaputa Maria 1905 Lenartz Neckar
Dudra Fatvor 1901 Lenarto Colombia
Dudra Istvan 1908 Lenarto Gneisenau
Dudra Janos 1909 Lenarto President Grant
Dudra Istvan 1901 Lenauta Barbarossa
Karol Susanna 1909 Lanarta Amerika
Karoly Jozsef 1898 Lenarto Friedrich der Grosse
Karoly Janos 1898 Lenarto Karlsruhe
Karoly Maria 1900 Lenarto Noordland
Karoly Janos 1909 Lenark Rhein

Zdroj:internet 
Zoznam nie je úplný a je prepísaný s chybami.



Apríl
✳ Natália Bilá

Máj
✳ Imrich Mišalko

Jún
✳ Timea Billá

Júl
✳ Tomáš Šimončič

August
✳ Kristián Červeňák
✳ Alex Bilý
✳ Eliška Mokrišová
✳ Mária Billá
✳ Magdaléna Billá
✳ Dominik Červeňák
✳ Adela Kuľpová
✳ Dominik Mirga

September
✳ Patrícia Bilá

Október
✳ Leonard Sivák
✳ Marianna Bilá
✳ Melánia Bilá
✳ Marcel Bilý

November
✳ Magdaléna SivákováJán Kačmár

Ján Tomčík
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✳

Anton Kostecký
Milan Sivák

Jozef Drutarovský
Alžbeta Chomjaková

Mária Kaputová
Jarmila Drutarovská

50

Anton Lamanec
František Bilý
Jozef Knedlik
Štefan Beňa

Janka Chomjaková
Verona Giňová

Margita Bilá

60

70

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 10.12.2018Jubilanti  
Novorodenci

Helena Kačmárová

85

Rozlúčili sme sa

Jún
†Ján Kaľata

Júl
† Dominik Bendik

November
† Ján Cundra
† Anna Bilá
† Ján Šandala

†

Srdečne blahoželáme!

„O
dpočívajte v pokoji“

Jolana Giňová

80

Jozef Drutarovský

75

Karoly Mihaly 1902 Lenart Deutschland
Karoly Mihaly 1905 Lenarto Grosser Kurfurst
Karoly Anna 1905 Lenarto Grosser Kurfurst
Karoly Jozef 1905 Lenarto Main
Bortnik Istvan 1901 Lenarto Kronpriz Wilhelm
Bortnik Mihaly 1903 Lenarto Kaiser Wilhelm II
Bortnik Janos 1909 Lenarto Amerika
Bortnik Anna 1910 Lenarts Kaiser Wilhelm II
Rodak Milonly 1898 Lonarto Friedrich der Grosse
Rodak Andras 1901 Lenarto Rhein
Rodak Nilcaly 1900 Lonarto Friedrich der Grosse
Rodak Andreas 1901 Lenazto Trier
Rodak Katarina 1909 Len..to Kaiser Wilhelm
Rodak Mihaly 1909 Len..to Kaiser Wilhelm

Michal Nemčik

90

Mária Kaputová

93

Michal Hric

94
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ CHCETE SA DOZVEDIEŤ NIEČO NOVÉ O PATRÓNOVI 
NÁŠHO CHRÁMU?

Vylúštite krížovku

1. 5.4.3.2. 6. Legenda:
1. význam mena Leonard - silný ako 
2. nositeľ vzdelanosti v stredoveku
3. pustovník ináč
4. často zobrazovaný s reťazami a 
5. St. Leonard de Noblat zapísaný vo svetom dedičstve
6. mesto, ktoré leží na trase ku hrobu sv. Jakuba
7. pozostatok svätca alebo jeho osobných predmetov
8. meno kláštora, ktoré založil sv. Leonard  

1.lev, 2. cirkev, 3. eremita, 4. okovami, 5. UNESCO, 6. Santiago, 7. relikvia, 8. Noblat

7. 8.

Sv. Leonard žil v stredoveku, založil kláštor v údolí rieky Vienne. Okolo kláštora sa rozrástla 
dedina, ktorá je jednou z najstarších vo Francúzsku a nachádza sa v regióne ....... (v krížovke).

Tento mních a opát je, okrem iných, aj patrónom zajatcov, väzňov a všetkých, ktorí sú spútaní re-
ťazami. Aj reťazami chorôb. Ženy sa k nemu utiekajú a prosia o šťastný pôrod, pomáha šestone-
dieľkam a tým, ktoré nemôžu otehotnieť. Často je zobrazovaný s domácimi zvieratami, ktorým 
je tiež patrónom. Už počas stredoveku sa k nemu utiekali aj sedliaci, pohoniči, debnári, baníci, 
ale aj kováči či zámočníci.

REŤAZ BETLEHEMSKÉHO SVETLA spojí celé Slovensko

Odpálený plamienok z miesta narodenia 
Ježiša Krista skauti slávnostne privítali na 
Slovensku a odovzdali ho do rúk sloven-
skej verejnosti v nedeľu 16.12.2018 vo Svi-
te. Až do Štedrého dňa  budú skauti roz-
nášať v jednotlivých mestách a obciach do 
tisícok kostolov a farností, nemocníc, azy-
lových domov, domovov sociálnej a opat-

rovateľskej starostlivosti, odpaľovať 
ho veriacim na predvianočných sv. 
omšiach a pobožnostiach. Do Lenartova 
privezú svetlo členovia DHZO. Roznese-
né bude do každej domácnosti, ktorá si 
ho odpáli na priedomí počas vianočnej 
akadémii v obecnom rozhlase. Presný čas 
bude oznámený obecným rozhlasom.

•
Vylúštenie krížovky:
Správne odpovede:

LIMOUSIN


