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KORONA – NEKORONA, ŽIVOT IDE ĎALEJ

Stále je na čo sa tešiť

Jak to ten čas 
chitro ľeci i v kaľendaru

 še už piše rok dvatišic dvacati. 
Šicke veľke plani sme prijaľi, 

že pridze korona sme nepredpokladaľi.
Od marca sme šicke v strachu naživaľi, 

na každej mašiňe ruška zošivaľi.
I dzedo zes babu tu pri školskej braňe, 

Veľku noc prežiľi sebe sami dvoje. 
Ľudze medzi sebu še bars nestretaju 

na dva metre od sebe še vam dohvaraju.
Davajce na sebe pozor veľiki, 

ňekichajce na ňikeho, ľen na rukavňiki. 
Ruško majce každi na svojej tvari, 

ruki umivajce a dezinfekciu na ňich strikajce.
Verime, že skoro korona pomiňe, 

žebi sme še stretľi šicke 
i dakdzi pri viňe. 

Vážení občania,

celý svet žije posledné mesiace v tieni koronavírusu. Náš pokojný a spo-
kojný život narušila pandémia Covidu-19. Strach z epidémie, uzavreté 
hranice, návraty repatriantov, každodenné hlásenia chorých a obetí sa 
dotýkajú aj nás. Ale – nemôže byť ešte horšie? Nevieme, čo nám život 
prinesie, preto hľaďme na veci okolo nás pokojne, s rozvahou. Viem, že 
sú medzi nami aj  takí, ktorí dostanú do vienka všetko a aj tak sú stále 
nespokojní. A niekto sa brodí nástrahami celý život a aj tak sa teší na 
nový deň. Asi je to o našom prístupe – niekedy nadávame viac, ako by 
sme mali a niekedy mlčíme vtedy, kedy by sme mali hovoriť. Viem, že často to závisí aj od našej 
pohody, citového rozpoloženia, ale aj výchovy. Aj slnko či dážď vplýva na to, či sršíme zlosťou 
alebo nadávkami, či sa usmievame a rozdávame radosť. Preto, hlavne v tomto čase, keď sa veľa 
hovorí o zdraví, tešme sa aj z maličkostí. Skladajme mozaiku nášho života z malých kúskov, ktoré 
utvárajú harmóniu, pokoj, dôstojnosť nášho bytia. Tešme sa zo života a nech nám slnko prežiari 
každý nasledujúci deň.

Krásne slnečné leto bez "obláčikov" Vám praje starostka.
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» KOMUNÁLNY ODPAD «
PRÁVNICKÉ OSOBY

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti
Určené: určené pre osoby zapísané v obchod-
nom registri, živnostenskom registri, inom re-
gistri, alebo zriadené na základe inej listiny a 
ktoré majú na území obce oprávnenie užívať ale-
bo užívajú nehnuteľnosť pre účely podnikania.
Lehoty na podanie: Najneskôr do 30 dní odo 
dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatková 
povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, v ktorom právnická osoba, podnikateľ 
je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na území obce pre účely podnikania.
Prílohy: Fotokópie dokladov (originál predlo-
žiť k nahliadnutiu) podľa potreby:
• doklad totožnosti napr. výpis živnosten-

ského registra alebo iného registra napr. 
zriaďovaciu listinu, OP, výpis obchodného 
registra; doklad predloží pri prvom podaní 
priznania, inak len pri zmene,

• nájomná zmluva,
• zoznam subjektov, ktoré môžu používať 

spoločnú zbernú nádobu,
• prihlásenie sa k odvozu KO.
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia, inak v 
zmysle zákona. 
Správny poplatok: Bez poplatku.
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v daňovom ko-
naní podľa daňového poriadku od 5 - 3 000 eur. 
Poznámka: Legislatíva: Zákon č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku v platnom znení, VZN o nakladaní s 
komunálnymi a drobnými odpadmi na území 
obce v platnom znení.

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti
Lehoty na podanie: Najneskôr do 30 dní odo 
dňa zmeny poplatkovej povinnosti alebo zme-
ny nahlásených údajov v oznamovacej povin-
nosti.
Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti
Lehoty na podanie: Najneskôr do 30 dní odo 

dňa zániku poplatkovej povinnosti. Poplatková 
povinnosť zaniká prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, v ktorom právnická osoba, podnikateľ 
je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
na území obce pre účely podnikania.

» KOMUNÁLNY ODPAD «
FYZICKÉ OSOBY

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti
Určené: určené pre fyzické osoby (ktoré nepod-
nikajú), a ktoré majú na území obce trvalý ale-
bo prechodný pobyt alebo ktoré užívajú alebo 
majú oprávnenie užívať (vlastnia) nehnuteľnosť 
na území obce.
Lehoty na podanie: Najneskôr do 30 dní odo 
dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatková 
povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho 
mesiaca, v ktorom fyzická osoba nadobudla v 
obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá 
je oprávnená na území obce užívať (vlastní) ne-
hnuteľnosť, alebo ktorá užíva nehnuteľnosť na 
území obce.
Prílohy: Fotokópie dokladov (originál predlo-
žiť k nahliadnutiu) podľa potreby:
• doklad totožnosti OP,
• zoznam osôb, za ktoré platiteľ plní poplat-

kovú povinnosť.
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia, inak v 
zmysle zákona. 
Správny poplatok: Bez poplatku.
Sankcia za nesplnenie: Pokuta v daňovom ko-
naní podľa daňového poriadku od 5 - 3 000 eur. 
Poznámka: Legislatíva: Zákon č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku v platnom znení, VZN o nakladaní s 
komunálnymi a drobnými odpadmi na území 
obce v platnom znení.

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti
Lehoty na podanie:
Najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny poplatko-
vej povinnosti alebo zmeny nahlásených úda-
jov v oznamovacej povinnosti.

PREHĽAD POVINNOSTÍ OBČANA

Komunálny  odpad
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Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti
Lehoty na podanie:
Najneskôr do 30 dní odo dňa zániku poplat-
kovej povinnosti. Poplatková povinnosť zaniká 
prvým dňom kalendárneho mesiaca platiteľ a 
poplatníci za ktorých plnil poplatkovú povin-
nosť nemajú už na území mesta trvalý pobyt 
alebo prechodný pobyt alebo nemajú oprávne-
nie užívať (nevlastnia) nehnuteľnosť na území 
mesta alebo neužívajú nehnuteľnosť na území 
mesta.

Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatkovej 
povinnosti
Tlačivo: Žiadosť o odpustenie alebo zníženie 
poplatku.
Určené: určené pre fyzické osoby (ktoré ne-
podnikajú) v zmysle platného VZN.
1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži 

poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorý je štu-
dentom ubytovaným v školskom internáte. 
Podkladom pre zníženie poplatku je potvr-
denie študentského domova alebo internátu 
o ubytovaní.

2. Správca poplatku poplatok odpustí zariade-
niam, ktorých je zriaďovateľom a ktoré vyko-
návajú originálne kompetencie (MŠ, ŠJ).

3. Správca poplatku poplatok odpustí, ak sa 
poplatník v celom zdaňovacom období ne-
zdržiava na adrese trvalého alebo prechod-
ného pobytu a ani na území obce, tzn. že 
žije a pracuje na území iného štátu, do obce 
prichádza iba na dovolenku. Podkladom je 
čestné prehlásenie rodinného príslušníka. 

4. Správca poplatku poplatok odpustí poplat-
níkovi, ktorý si odpykáva trest v ústave na 
výkon väzby. Podkladom je potvrdenie o 
umiestnení poplatníka v ústave na výkon 
trestu odňatia slobody. 

5. Zníženie a odpustenie poplatku sa nevzťa-
huje na turnusových pracovníkov. 

Lehoty na podanie: Každoročne do 31.1. prís-
lušného zdaňovacieho obdobia, inak nedopla-
tok môže správca dane vymáhať v rámci exe-
kučného konania.
Prílohy: Fotokópie dokladov (originál predlo-
žiť k nahliadnutiu) podľa potreby.
Lehoty na vybavenie: Lehota na vybavenie 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia, inak v 
zmysle zákona. 
Správny poplatok: Bez poplatku.
Sankcia za nesplnenie: Bez postihu.
Upozornenie: Daňový subjekt si nárok na od-
pustenie poplatku uplatňuje za každé zdaňova-
cie obdobie zvlášť v zmysle zákona a platného 
VZN. Podkladom na uplatnenie odpustenia 
poplatku, podľa platného VZN  je hodnoverný 
doklad,  z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt 
poplatníka v zdaňovacom období dlhodobo v 
zahraničí.
V prípade, ak doklad nie je v slovenskom alebo 
českom jazyku, je potrebné k dokladom pred-
ložiť aj preklad. Podľa daňového poriadku, pí-
somnosti vyhotovené v inom ako štátnom jazy-
ku musia byť na výzvu správcu dane predložené 
spolu s úradne overeným prekladom do štátne-
ho jazyka. Doklad je možné nahradiť čestným 
vyhlásením poplatníka. Na výzvu správcu dane 
daňový subjekt je povinný predložiť k nahliad-
nutiu originál dokladov. Správca dane môže, na 
základe výzvy, žiadať od poplatníka doplnenie 
aj iných dokladov ako sú uvedené v platnom 
VZN. Podľa daňového poriadku, ak sa žiadosť 
alebo doklady posielajú elektronickými pro-
striedkami napr. e-mailom, je potrebné doru-
čiť ich aj v listinnej forme a to do piatich pra-
covných dní od odoslania podania urobeného 
elektronickými prostriedkami inak sa považujú 
za nedoručené.

Mgr. Nováková Eva

■ PREHĽAD ZASADNUTÍ  
komisií obecného zastupiteľstva v Lenartove

KOMISIA životného prostredia a verejného poriadku
predseda Ján BEŇA
• zasadnutie dňa 30. januára 2020 – krízové riešenie obetí požiaru na rómskej osade. 

KOMISIA priestupková a verejného poriadku
predseda Jozef CUDRÁK
• zasadnutie dňa 15. apríla 2020 – riešenie priestupku čiernej skládky. 



OZ schválilo
UZNESENIE Č. 82/2020
K bodu 5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
- dotácie z rozpočtu obce na r. 2020 pre:
ZO JDS Lenartov: 
• 60 € zimné športové hry seniorov
• 100 € letné športové hry seniorov
• 60 € Majstrovstvá Lenartova v kosení
• 60 € stretnutie seniorov a občanov na Krá-

ľovej studni - sviatok sv. Cyrila a Metoda 
5.7.2020

• 350 € Autobusový zájazd seniorov – spo-
znávanie kultúrnych pamiatok.

OZ Kráľova studňa: 
• 500 € na akciu ,,Beh do kopca na Kráľovu 

studňu“.

UZNESENIE Č. 85/2020 
K bodu 8. Rôzne – harmonogram výziev, ško-
dová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vo-
dovodu
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok za účelom realizácie projektu ,,Re-
konštrukcia kotolne a vykurovania základnej 
školy a školskej knižnice v obci Lenartov“ re-
alizovaného v rámci Výzvy s kódom OPKZP-
PO1-SC141-2018-45 vyhlásenej Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou v rámci 
Operačného programu Kvalita životného pro-
stredia, ktorého ciele sú v súlade  s platným 
územným plánom obce a platným programom 
rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu;
- zabezpečenie financovania prípadných neo-
právnených výdavkov z rozpočtu obce.

UZNESENIE Č. 86/2020 
K bodu 8. Rôzne – harmonogram výziev, ško-
dová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vo-
dovodu 
- návrh zmluvy o zriadení Spoločného obecné-
ho úradu a organizačný poriadok spoločného 
obecného úradu.

UZNESENIE Č. 87/2020 
K bodu 8. Rôzne – harmonogram výziev, ško-

dová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vo-
dovodu 
- podanie žiadosti – Podpora budovania inte-
ligentných miest a regiónov s 5% spoluúčasťou 
obce.
  OZ neschválilo
UZNESENIE Č. 83/2020 
K bodu 6. Mesto Košice – uplatnenie si pred-
kupného práva
- odkúpenie akcií VVS, a.s. vo vlastníctve obce 
Lenartov mestu Košice.

OZ vzalo na vedomie, odporúča, 
konštatuje, ruší a žiada

UZNESENIE Č. 79/2020 
K bodu 2. Voľba pracovných komisií a urče-
nie zapisovateľa volí
- návrhovú komisiu v zložení: Dana Chomja-
ková
- overovateľov zápisnice: Milan Giňa, Rastislav 
Štibrich
berie na vedomie
- že starostka obce určila za zapisovateľa zápis-
nice: Jozef Cudrák.

UZNESENIE Č. 80/2020 
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

UZNESENIE Č. 81/2020 
K bodu 4. Aktuálny stav v obci počas vyhláse-
nia mimoriadnej situácie
berie na vedomie aktuálny stav v obci počas 
vyhlásenia mimoriadnej situácie.

UZNESENIE Č. 84/2020 
K bodu 7. Stav investičných aktivít obce – 
most, cesty, sála, oplotenie ZŠ
berie na vedomie stav investičných akcií obce 
– most, cesty, sála, oplotenie ZŠ.

UZNESENIE Č. 87/2020 
K bodu 8. Rôzne – harmonogram výziev, ško-
dová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vo-
dovodu 
berie na vedomie
- výzvu so zameraním na moderné technológie 
- implementácia informačných systémov inteli-
gentného mesta a regiónu (tzv. ,,smart cities“).
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▶ Z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Lenartov 
zo dňa 27.03.2020
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UZNESENIE Č. 88/2020 
K bodu 8. Rôzne – harmonogram výziev, ško-
dová udalosť, stav po požiari, kolaudácia vo-
dovodu 
berie na vedomie
- informácie k: stavu po požiari, o škodovej 

udalosti na unimobunke, spoločnej kanalizácie 
obcí Lenartov – Malcov, výstavbe bytovej jed-
notky na rómskej osade, žiadosti o odkúpenie 
pozemku
žiada doložiť k žiadostiam o odkúpenie po-
zemku projektovú dokumentáciu.

▶ Nenávratné finančné príspevky, dotácie a granty 
poskytnuté obci Lenartov v roku 2019

V roku 2019 zabezpečovala obec Lenartov 
financovanie samosprávnych kompetencií 

predovšetkým z vlastných daňových a neda-
ňových príjmov a taktiež z dotácií, grantov, 
podpôr a nenávratných finančných príspevkov 
(ďalej len „NFP). Z dotácií zo štátneho rozpoč-
tu z príslušných kapitol štátneho rozpočtu boli 
financované kompetencie preneseného výkonu 
štátnej správy a ďalšie úlohy spojené s regionál-
nym rozvojom, ochranou životného prostredia, 
ako aj realizáciou projektov spolufinancova-
ných z prostriedkov Európskej únie.
Dotácie, granty, podpory a príspevky poskyto-

vané zo štátneho rozpočtu, ako aj z prostriedkov 
Európskej únie alebo vyšších územných celkov, 
z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj 
finančné príspevky od iných subjektov predsta-
vujú špecifickú formu nenávratného financova-
nia činností obce. Na získanie dotácií, grantov, 
podpôr a NFP je potrebné na základe výziev, 
ktoré sú zverejnené na jednotlivých kapitolách 
ministerstiev, ÚPSVaR a ďalších organizáciách, 
podať príslušnú žiadosť. Tá následne podlieha 

schvaľovaciemu procesu, ktorý je v niektorých 
prípadoch obzvlášť zložitý.
Obec Lenartov v roku 2019 podala niekoľko 

žiadostí o dotácie, granty a NFP, z ktorých väč-
šina prešla procesom schvaľovania a obec si tak 
mohla dopomôcť „finančnou injekciou“ z iných 
zdrojov. 
V tabuľke uvádzame prehľad všetkých dotá-

cií, grantov, podpôr a NFP z rôznych kapitol 
ministerstiev, ÚPSVaR a ďalších organizácií, 
ktoré obec Lenartov čerpala v roku 2019. Jedná 
sa o bežné aj kapitálovo určené dotácie, granty, 
podpory a NFP. Všetky tieto finančné príspev-
ky boli použité v súlade s účelom, na ktorý boli 
určené. 
Pevne veríme, že aj tento rok budeme úspeš-

ní pri podávaní žiadostí o dotácie a NFP aspoň 
tak, ako doteraz. Dá sa predpokladať, že výška 
podielových daní bude nižšia ako predchádza-
júci rok a tieto finančné prostriedky napomôžu 
rozvoju obce a taktiež napomôžu zmierniť vplyv 
pandémie Covid-19 a to s hlavným cieľom ďal-
šieho napredovania obce.

Poskytovateľ 

   

        - 1 -

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť: školstvo, 
matrika, .... 
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov 

- 3 -

Suma 
skutočne 
použitých 
finančných 
prostriedkov  

- 4 -

Rozdiel
(stĺ.3- stĺ.4)

- 5 -
Krajský školský úrad Asistent učiteľa 22 176,00       22 176,00 0,00
MV SR DHZO 3 000,00 3 000,00 0,00
Krajský školský úrad Predškoláci 3 790,00 3 790,00 0,00
ÚPSVaR Osobitný príjemca 195 381,04 197 385,49 0,00
ÚPSVaR Osobitný príjemca 4 235,01 4 235,01 0,00
MV SR REGARD 19,60 19,60 0,00
MV SR REGOB 374,88 374,88 0,00
ÚPSVaR Školské pomôcky 3 486,00 3 486,00 0,00
Krajský školský úrad Sociálne znevýhodnení 6 950,00 6 950,00 0,00
Krajský školský úrad Vzdelávacie poukazy 1 414,00 1 414,00 0,00
MV SR Životné prostredie 106,19 106,19 0,00
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ÚPSVaR Projekty - mzdy 8 769,32 8 769,32 0,00
MŠVVaŠ SR Pedagogický asistent - ZŠ 7 828,95 7 828,95 0,00
MV SR Voľby 1 898,31 1 898,31 0,00
Krajský školský úrad Učebnice - ZŠ 338,00 338,00 0,00
Krajský školský úrad Normatíva - ZŠ 360 939,00 360 939,00 0,00
ÚSVpRK SR Komunitné centrum 35 881,50 35 881,50 0,00
MV SR MOPS 70 282,09 70 282,09 0,00
USVpROS NP PARTI 7 376,41 7 376,41 0,00
ÚSVpRK SR TSP 33 547,57 33 547,57 0,00
ÚPSVaR Strava 26 769,60 26 769,60 0,00
MV SR KC stavba 558,60 558,60 0,00
MV SR Stojiská - bežný 55 508,50 55 508,50 0,00
Implementačná agentúra Opatrovateľské služby 40 570,00 40570,00 0,00
VÚB banka Živá socha 1 000,00 1 000,00 0,00
Krajský školský úrad Rekreačné poukazy 131,00 131,00 0,00
Nadácia EPH EPH 2 000,00 2 000,00 0,00
Ministerstvo vnútra SR Komunitné centrum stavba 272 576,47 272 576,47 0,00
Nadácia allianz Merač rýchlosti 300,00 300,00 0,00
Ministerstvo vnútra SR Nový  7 000,00 7 000,00 0,00
Nadácia EPH Opatrovateľská služba 1 600,00 1 600,00 0,00
Ministerstvo vnútra SR Stojiská 6 924,07 6 924,07 0,00

ÚSVpRK Terénne úpravy a odvodnenie 
pozemku 7 000,00 0,00 7 000,00

Ministerstvo vnútra SR Vodovod 79 517,80 79 517,80 0,00
Ministerstvo financií SR Rekonštrukcia sály 8 000,00 0,00 8 000,00
SPOLU 1 277 249,91 1 262 249,91 15 000,00

Poznámka: Presun finančných prostriedkov do roku 2020.
Ing. Mgr. Miriama Leščišinová

Mimoriadna situácia, ktorá bola vyhlásená 
uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 

2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochra-
ne obyvateľstva z dôvodu ochorenia COVID-19 
na území Slovenskej republiky, a jej dôsled-
ky ovplyvnili aj financovanie a hospodárenie 
územnej samosprávy. Bolo potrebné hľadať 
disponibilné zdroje na riešenie problémov s fi-
nancovaním opatrení, ktorých cieľom bolo a je 
zmiernenie negatívnych následkov pandémie, 
ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. 
Život v obci sa nezastavil, práve naopak. Obec 

fungovala a plnila si svoje úlohy pri výkone sa-
mosprávy, ale aj preneseného výkonu štátnej 
správy. Začiatkom marca sme mali ukončené 

a zmluvou ošetrené 3 investičné projekty, kde 
verejné obstarávanie určilo víťaza a zmluvy 
boli účinné. Začala sa oprava sály kultúrneho 
domu, oprava havarijného stavu mosta v obci 
a výmena oplotenia okolo školy. Okrem toho 
obec implementuje niekoľko projektov, ktoré 
bolo potrebné zafinancovať, aby sme ich do-
stali refundované. Vyhlásená mimoriadna si-
tuácia úzko súvisí s výškou podielových daní. 
V mesiaci apríl sme mali dostať 30 000 eur, ale 
dostali sme 19 000 eur. Vyše 30% prepad výš-
ky daní ovplyvní plánované investičné aktivity. 
Budeme radi, ak sa nám podarí rozpracované 
aktivity dotiahnuť do úspešného konca. Chýba-
júce finančné prostriedky budú mať dosah aj na 
rozvojové projekty. 

▶ Mimoriadna situácia a podielové dane

Ing. Jana Bľandová, MBA



Lenartovčan 16/2020     7                www.lenartov.sk

Lenartovčan Koronavírus | 7

Naši zamestnanci sa k mimoriadnej situácii 
postavili ZODPOVEDNE

Pandemické ochorenie COVID-19 zasiahlo aj našu 
obec. Už od 12.marca 2020 sme začali uvažovať o 

pomoci pre všetkých našich občanov, lebo zakúpiť tvá-
rové ochranné masky nebolo možné. Využili sme situ-
áciu, keď sa v KC začal kurz šičky, ale pre koronavírus 
boli všetky vzdelávacie aktivity zastavené. Šijacie stroje 
však v KC ostali a podľa vyjadrenia riaditeľa vzdeláva-
cej agentúry sme dostali povolenie na šitie rúšok. Zá-
ujem našich zamestnancov bol veľký, a preto sa v KC 
striedali. Strihanie látok, šitie a zažehľovanie začalo od 
16. marca a za 2 týždne sme dokázali ušiť 1 200 bavlne-
ných rúšok. Tie sa postupne rozdali do každej domác-
nosti. Prvotne boli odovzdané seniorom nad 65 rokov, 
ZŤP občanom a onkologicky chorým. Snaha pomôcť 
sa ukázala u všetkých našich zamestnancov od šitia až 
po roznášku do domácností. Veľké poďakovanie patrí 
pracovníkom KC, ktorí to zastrešovali a pomáhali nie-
len so šitím, ale aj s materiálom či malým občerstve-

◆ Osamelí seniori, POZOR!

Aj keď koronakríza ustúpila, pomoc pre 
odkázaných pokračuje aj naďalej. Všet-

ci, ktorí potrebujú pomoc s nákupom, môžu 
kontaktovať obecný úrad alebo akéhokoľvek 
pracovníka obce, ktorý zabezpečí donášku ná-
kupu pre osamelého seniora. Nákup je možné 
objednať telefonicky a po dohode bude zabez-
pečená jeho donáška. Podobne je to aj s do-
náškou liekov – v prípade výberu lieku z le-

kárne pomôže opatrovateľka alebo terénna a 
sociálna pracovníčka. Zdravotné problémy se-
niorov obmedzujú niektorých aj vo voľnoča-
sových aktivitách, preto ponúkame možnosť 
donášky kníh z obecnej knižnice priamo do 
domácnosti seniorov. 

Všetky tieto služby ponúkame zadarmo!

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

ním. Dva týždne chodili šiť učiteľky a 
asistentky zo základnej školy, terénne a 
sociálne pracovníčky, administratívna 
pracovníčka, kuchárka. Kurič, údržbár 
a koordinátorka za pomoci starostky 
navštívili každú domácnosť a rozdávali 
našité rúška. Medzi tými, ktorí pomá-
hali pre obec boli aj učiteľky materskej 
školy, ktoré sa podujali na šitie rúšok 
doma, z vlastných materiálov. Ďakuje-
me aj ženám z obce – p. Eve Kaputovej, 
ktorá ušila rúška doma a ponúkla ich 
pre potreby obce a p. Márii Uhrinkovej, 
ktorá tiež ochotne prichádzala do KC a 
počas 2 týždňov šila rúška pre obec.
ĎAKUJEME!
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    ▶NADÁCIA TATRA BANKY 
nám schválila 3 000 eur na boj 

s KORONAVÍRUSOM

▶ NADÁCIA TA3 
pomohla Lenartovu

Nadácia TA3 zareagovala na aktuálnu situ-
áciu v oblasti pandémie COVID-19. Ob-

medzenie pohybu na verejnosti a minimalizá-
cia kontaktu s okolím výrazne zasiahla najmä 
seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou časťou po-
pulácie. Nadácia TA3 podala pomocnú ruku 
samosprávam, ktoré zabezpečovali nákupy 
svojim seniorom. Takýmto spôsobom sa aj oni 
podieľajú na pomoci. Naša žiadosť o finančnú 
podporu bola schválená sumou 500 eur na po-
honné hmoty a služobné vozidlo. 

ĎAKUJEME!

▶ Iniciatíva "KTO POMÔŽE SLOVENSKU" nás neobišla

Dobrí ľudia združení okolo iniciatívy "Kto 
pomôže Slovensku" sa rozhodli pomôcť aj 

nám. Ich iniciatíva funguje  vďaka podpore 
partnerov, ktorí im poskytujú svoje znalos-
ti, kontakty, čas alebo peniaze. Pre našu obec 
priviezli po Veľkej noci 700 bavlnených rú-
šok. Prečo práve nám? Lebo o nás vedia, páči 
sa im naša práca a snaha urobiť svet lepším. 
A aj preto, lebo všetkého je nedostatok. Vedia, 

že na celom Slovensku chýbajú zdravotníc-
ke pomôcky, ktoré často nemajú ani samotní 
zdravotníci, aby sa chránili. Svojou činnosťou 
chcú prepojiť všetkých, ktorí vedia a chcú po-
môcť Slovensku zvládnuť toto ťažké obdobie a 
prostredníctvom finančnej alebo materiálnej 
pomoci doplniť chýbajúci zdravotnícky mate-
riál tam, kde systém nestíha. Veríme, že aj s ich 
pomocou pandémiu zvládneme.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA

Na základe výzvy z nadácie Tatra banky bol 
starostkou napísaný projekt, ktorý po-

sudzovala správna rada Nadácie Tatra banky. 
Nosnou témou projektového zámeru bol boj s 
koronavírusom. 
Naša žiadosť bola v rámci otvorenej výzvy 
schválená a podporená sumou 3 000 eur. Fi-
nančné prostriedky boli použité na zakúpenie 
dezinfekčných prostriedkov a ochranných 
rúšok. Je chvályhodné, že táto nadácia zarea-
govala promtne a aj výzva a jej vyhodnotenie 
boli realizované v časom rozsahu 2 týždňov. 
Od schválenia žiadosti boli finančné pro-
striedky do 3 dní zaslané na náš účet pre našu 
potrebu. Bodaj by takýchto výziev bolo viac!

Ing. Jana Bľandová, MBA

▶ ŠKODA AUTO SLOVENSKO zapožičalo auto pre potreby obce

V čase pandémie sa veľké firmy a nadnárodné spoločnosti rozhodli pomáhať. 
Aj Škoda Auto Slovensko vypísalo výzvu na pomoc samosprávam, ktorí po-

skytujú sociálne služby. Do tejto výzvy sme sa zapojili aj my. A výsledok? Tele-
fonát z Bratislavy, aby sme si prišli pre auto, ktoré nám zapožičiavajú zadarmo 
na 1 mesiac pre potreby obce. Dňa 12. mája 2020 nás v autoservise čakala nová 
Škoda Kamiq. Za celý čas prenájmu ju využívali zamestnanci obce. Poslúžila aj 
na služobnú cestu starostky s poslancami obecného zastupiteľstva do Zvolena. 

Za takýto dar ďakujeme!
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Priaznivá epidemiologická situácia 
umožnila, za presne stanovených pod-

mienok, obnovenie školských zariadení. 
1. júna 2020 sa otvorila základná škola, 
materská škola a školská jedáleň. Záujem 
rodičov, detí a žiakov bol dostatočný. Do 
ZŠ nastúpilo 88 žiakov, 11 žiakov zo zdra-
votných dôvodov ostalo doma. Naplne-
nosť žiakov v školskom zariadení bola na 
90%. Do MŠ priviedli rodičia 18 detí, 12 
detí ostalo doma. Naplnenosť v prvý deň 
nástupu bola 60%. Rozhodnutie minis-
tra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a v súlade s opatrením Úradu verejného 
zdravotníctva bolo v dobrovoľnom návra-
te detí a žiakov do škôl.

■ Obnovenie školských 
prevádzok rodičia privítali

■ Správne triedenie odpadu 
nám šetrí peniaze

Od januára 2020 nám tuhý domový odpad a se-
parovaný zber zabezpečuje firma KOSIT Koši-

ce. Podmienky vývozu ostali nezmenené. Harmo-
nogram vývozov sa upravil podľa požiadaviek obce. 
Tuhý domový odpad je vyvážaný v 110 l alebo 120 l 
kuka nádobách – plastových alebo kovových. Firma 
KOSIT upozorňuje, že farebné vrecia alebo igelitové 
tašky naplnené odpadom pri vývoze TDO nebude 
vyvážať. Zbierať budú iba vrecia s označením KO-
SIT, ktoré je možné zakúpiť si na obecnom úrade. 
Pri separovanom zbere – t.j. pri zbere plastov alebo 
skla, je možné dať odpad do plastových vriec alebo 
igelitových tašiek. Tento odpad vám bude vyvezený. 
To znamená, že ak pri zbere plastov, ktoré umiest-
nite do žltej odpadovej nádoby a priložíte aj farebné 
vrece s plastovým odpadom, bude vám vysypaná 
nádoba a zoberú aj vrece. Podobne je to aj so sklom, 
na ktoré je určená zelená nádoba.

Zmapovanie situácie v rómskych 
komunitách prebiehalo pod zášti-
tou Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity, organizáciou 
Zdravé regióny a Ozbrojenými silami 
SR. Zdravotné sestry Ozbrojených síl 
začali odoberať vzorky o 8.30 hod. na 
miestnom ihrisku za súčinnosti pra-
covníkov TSP, MOPS, KC. Testované 
boli osoby, ktoré sa vrátili zo zahra-
ničia, asistentka zdravia a členovia 
MOPS. Celkovo odobrali 20 vzoriek. 
Výsledky vzoriek boli oznámené do 
dvoch dní. Na priebeh dohliadali prí-
slušníci OO PZ Kurov. Všetko pre-
behlo v pokojnej atmosfére.

 

TESTY na COVID-19 
boli realizované aj na

RÓMSKEJ OSADE 
v Lenartove

Schválené testovanie obyvateľov v róm-
skych komunitách na COVID -19 sa 9. 
apríla 2020 realizovalo aj v Lenartove 
na rómskej osade.

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

Ing. Jana Bľandová, MBA
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MILÍ PRIATELIA 
z Lenartova

V máji bude tomu už rok, keď ste na-
vštívili Saint Léonard de Noblat. 

Odvtedy sme ostali v priateľskom kon-
takte, v myšlienkach i prostredníctvom 
korešpondencie.
Strom, ktorý ste so sebou priniesli a kto-

rý sme spolu zasadili sa práve zobúdza 
po zimnom spánku. Nové listy na ňom 
oživujú príjemné spomienky na zblíže-
nie našich obcí. Veríme, že úspešne čelí-
te epidémii covid-19, a že ste zdraví.
Nech žije priateľstvo medzi Lenarto-

vom a Saint Léonard de Noblat.
Jean-Marin Longin, 

kňaz zo Saint Léonard en Limousin,

Alain Darbon, 
starosta mesta Saint-Léonard de Noblat,

Domáci obyvatelia, ktorých ste počas Vašej návštevy 
stretli (a ktorí sa starajú o strom priateľstva),

Jean-Louis David, Michel Defaye, Alexandre Mazin,
Stéphane Parenteau, Bernard Rouilhac 

a Michel Braem

Yaroslava Bitu a Michaela Carpenet

Slovenská lipa v parku Saint Léonard de Noblat

▶ ĎALŠÍ POŽIAR na rómskej osade

V pondelok 20. apríla 2020 na rómskej osade opäť 
zaúradoval oheň. Drevená chatrč sa ráno o 08.20 

hod. ocitla v plameňoch. Začala horieť strecha a krov. 
Hustý dym valiaci sa z obytnej časti zaznamenali členo-
via MOPS. Ich duchaprítomnosť a zmysel pre povinnosť 
zachránili ľudí v horiacom dome, povyháňali ich vonku 
a zmobilizovali okolie k haseniu. Každý zobral do ruky 
vedro a z blízkeho potoka nosili vodu. Požiar bol nahlá-
sený operačnému dôstojníkovi na 112. Ten požiadal o 
súčinnosť aj DHZO Lenartov. Kým prišli hasiči z Bar-
dejova – členovia MOPS a obyvatelia okolitých domov 
požiar uhasili. Operačný dôstojník preto odvolal le-
nartovských dobrovoľníkov. Prehliadka miesta požiaru 
termokamerou potvrdila uhasenie plameňov. Prvotnou 
príčinou požiaru bol skrat na elektrickom kábli.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Rozbehla sa výstavba 
rodinných domov◆

V tomto roku sa v našej obci roz-
behla výstavba rodinných do-

mov. Teší nás, že naši obyvatelia sa 
rozhodli rozšíriť bytový fond výstav-
bou rodinných domov. V tomto roku 
vydal stavebný úrad 3 stavebné povo-
lenia na nové domy. Dva murované 
rodinné domy na rómskej osade zís-
kali kolaudačné rozhodnutie.
Teší nás aj fakt, že dochádza k obno-
ve bytového fondu opravou a rekon-
štrukciou starších domov. Aj v tomto 
prípade je potrebné stavebné povole-
nie so stavebným dozorom.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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VYNOVENÁ SÁLA KULTÚRNEHO DOMU

Verejné priestory na kultúrny a spoločen-
ský život v obci získali na atraktivite. Sála 

kultúrneho domu sa začala stavať v roku 1966 a 
slávnostne daná do užívania bola v roku 1967. 
Kronika obce o tom spomína ako veľkej sláv-
nosti viď. foto zápisu z kroniky. Niekoľkokrát 
bola sála opravovaná a podľa možností aj vy-
novená. Vyblednutá maľba, popraskané steny, 
miestami odymené časti múrov 
či nevyhovujúca elektroinštalá-
cia a ventilácia vzduchu prinú-
tili samosprávu k rekonštrukcii 
týchto priestorov. Verejné ob-
starávanie na tieto práce vyhrala 
firma Dareco z Bardejova s vý-

slednou sumou za práce 32 000 eur. Na prelome 
apríla a mája začala firma s renováciou týchto 
verejných priestorov. Prác sa ujali elektrikári, 
stavbári, kúrenári a maliari. Rekonštrukčnými 
prácami v sále sa vymenila celá elektroinštalá-
cia, zateplil sa strop, znížili sa podhľady, vyme-
nili rúry ústredného kúrenia, zmodernizovala 
ventilácia vzduchu. 

Aj pódium dostalo nový nádych. Vy-
maľované steny s kazetovým stropom a 
novým osvetlením zmodernizovali celú 
spoločenskú miestnosť. Veríme, že všetci 
návštevníci sa budú v týchto vynovených 
priestoroch cítiť príjemne. 

Využívanie elektrickej energie na 
údržbu hrobového miesta je pre 

všetkých občanov obce zadarmo. V prí-
pade potreby napojenia sa na elektrický 
odber pri kosení hrobu alebo jeho oprave 
je potrebné nahlásiť na obecný úrad. Za-
mestnanec obce vám elektrickú energiu 
na požiadanie zapojí. K vypnutiu elektri-
ky na rozvodných stĺpoch došlo z dôvo-
du využívania el. energie podnikaľskými 
subjektami, ktorí na cintoríne robia hrob-
ky alebo opravujú hroby a za spotrebova-
nú energiu neplatia.

■ Elektrika na cintoríne je 
na údržbu ZADARMO Obec Lenartov upozorňuje, že každý obyvateľ 

obce je povinný ochraňovať majetok obce, po-
dieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, na-
pomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa 
tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurá-
žal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú 
povinní pozemky udržiavať v čistote, a to najmä ko-
sením svojich pozemkov. Vlastníci neudržiavaných 
a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou 
ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákon-
ník v §127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo 
pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad 
mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo 
čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

■ Povinnosť vlastníka pozemku
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Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Mgr. Jana Frandoferová

▶ Zápis z kroniky r. 1966



V okienku naších rodákov, v rubrike cti vám 
dnes chceme mnohým predstaviť a priblí-

žiť nášho rodáka p. Jána Cundru. Pán Ján ako 
ho my Lenartovčania poznáme, „Janík Cun-
dra“, je jednoduchým človekom, ktorý má cit 
pre druhého, čo sa odráža v jeho skromnom ži-
vote, v jeho majstrovstve nielen k živému tvors-
tvu, ale aj k drevu, k lesu, k prírode. 
Narodil sa 14.08.1960 rodičom Jánovi a Fran-

tiške ako druhé zo štyroch detí. Po skončení zá-
kladnej školy nastúpil na OU v Košiciach ako 
tesár. Za výborný prospech bol vybraný na stav-
bu plynovodu do Orenburgu v bývalom ZSSR. 
Ako každý zdravý mladík aj on absolvoval ZVS 
v Hlohovci a neskôr v Ostrove nad Ohří. Po 
jej skončení pracoval ako tesár v Košiciach. V 
r. 1983 sa oženil a dnes s manželkou a dvoma 
dospelými synmi žijú v spoločnej domácnosti 
v Kružlove. Láska k prírode a k drevu sa v ňom 
umocňovala a vzrastala čoraz viac a od r. 1984 
zmenil svoje povolanie a stal sa pilčíkom v štát-
nych lesoch, ktoré vykonával 21 rokov. Istý čas 
pracoval v Českej republike na stavbách, ale to 
neuspokojovalo jeho sen, jeho túžbu. V r. 2012 
prišli zdravotné problémy a začal kolotoč lekár-
skych vyšetrení, čoho následkom bol nástup na 
invalidný dôchodok. Vtedy už pán Ján vlast-
nil so svojou rodinou malý rodinný domček s 
hospodárskou prístavbou v Kružlove. A tu sa 
začína cesta ako prejaviť svoj talent, svoje maj-
strovstvo a vložiť doň celé svoje vnútro, so všet-
kým, čo v danom okamihu prežíva, čo k práci 
a k výtvoru cíti. Pracuje s tým, čo si sám v lese 
nájde, pracuje dlátkom, jednoduchým rezbár-
skym náradím a náčiním, vlastnými rukami, ale 
hlavne s otvoreným srdcom. Jeho majstrovstvo 
môžete vidieť všade, v kuchyni v podobe dre-
venej varešky, korýtka na bryndzové halušky, 
lyžice, krčahu na mlieko, cukorničky či v sade 
obrazov s prírodnými a zvieracími motívmi, s 
náboženskými motívmi, s motívom drevených 
domčekov z jeho rodného Lenartova či v šper-
kovnici, v mise na ovocie či v plote okolo domu, 
v lavičke pred domom, jednoducho všade, čo 
mu vnukne jeho vnútro, a čo vytvoria jeho vy-
robené, ale šikovné ruky. 
Myslím si, že sa ani nedá všetko vymenovať, tre-

ba to jednoducho vidieť, treba to počuť. Pán Ján 
to nerobí kvôli zárobku. Je to balzam pre jeho 
dušu, uzdravuje ho to, dodáva mu silu, radosť 
z každého nového dňa, keď môže znova vstúpiť 

do svojej skromnej, ale útulnej dielničky, v kto-
rej spod rúk vyrastá obdivuhodné majstrovstvo, 
cez ktoré ako hovorí on sám „dotýka sa samého 
Boha“. Že je našim rodákom, potvrdil to aj pri-
jatím pozvania na Hornotopľanský jarmok, kde 
svojimi dielami reprezentoval našu obec. Jeho 
diela sú známe aj na našom obecnom úrade, 
zdobia schodište nového komunitného centra, 
možno aj stenu niektorého vášho príbytku. Pán 
Ján nemá možnosť reprezentovať sa niekde na 
výstave, na ľudových akciách, preto vám ponú-
kame vidieť jeho diela v našom Lenartovčane. 
2.10.2019 v časopise Slovenka, č. 39/2019 mu 
bola venovaná dvojstránka v rubrike „Ľudia 
medzi nami“, ktorú s ním spracovala p. Viera 
Mašlejová. Na p. Jána Cundru sme hrdí, že je 
našim rodákom so svojou skromnosťou, láska-
vosťou, dobrosrdečnosťou a s veľkým a otvo-
reným srdcom pre každého. O 
pár dní bude sláviť svoje 60. na-
rodeniny, preto mu touto ces-
tou chce-
me popriať 
z d r a v i e , 
radosť, silu, 
lásku, veľa 
trpezlivosti 
a nápadov v 
ďalších ro-
koch živo-
ta i v jeho 
tvorbe. 

Lenartovčan  Galéria | 13

Lenartovčan 16/2020                13                www.lenartov.sk

JÁN CUNDRA – tak ako ho mnohí nepoznáme

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Mgr. Jana Frandoferová
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▶ Zo zbierky nášho rodáka Jána Cundru
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▶ LISTUJEME V SPOMIENKACH

Dnešnú spomienku venujeme vdp. Jáno-
vi Alojzovi GAVLÁKOVI, SchP, ktorého 

mnohí z nás poznajú, ktorí ste 11 rokov s ním žili 
v jednej dedine v jednej farnosti, denne ste sa s 
ním stretávali, ktorý vás viedol k budovaniu viery, 
ktorý nás všetkých mal rovnako rád.
Vdp. J.A. GAVLÁK bol trpiteľom za vieru. Dostal 
ju od svojich rodičov a budoval na jej základoch. 
Narodil sa 29. 2. 1905 v Dobšinej. Po ukonče-
ní štúdia teológie bol 26. júna 1938 vysvätený za 
kňaza. V rokoch 1940 – 1945 pôsobil vo Svätom 
Jure, v rokoch 1945 – 1949 bol administrátorom v 
Mikulove na Morave, potom rok v Sedleci pri Mi-
kulove. V r. 1950 bol uväznený, po prepustení bol 
v rokoch 1951 – 1954 kaplánom vo farnosti Košice 
– Juh, a v rokoch 1954 – 1956 tamojším dočasným 
administrátorom. Potom pôsobil v bardejovskom 
okrese, v rokoch 1956 – 1962 bol administrátorom 
v Hertníku. V roku 1962 nastúpil ako správca našej 
farnosti. Tešil sa a obdivoval našu prírodu a svojou 
skromnosťou a láskou k Bohu zahŕňal všetkých 
svojich farníkov. On sám so svojou farskou „gaz-
dinou“ p. Máriou sa tešili našim deťom a často im 
venovali svoj čas priamo na fare. Vdp. GAVLÁK 
sa cestou po dedine pristavil pri každom, koho 
stretol a prehodil pár slov, nechýbal vždy milý a 
dôstojný pohľad, povzbudenie a posunutie ďalej. 
Mal veľmi dobrý vzťah s vedením obce (tajomník 
a predseda MNV), učiteľmi v miestnej škole, a ke-
ďže toho času bol jedným z nás, pomáhal nám ako 
najlepšie vedel. Zále-
žalo mu na viere nás a 
našich detí. Správcom 
našej farnosti bol do 
1.9.1973, kedy odišiel 
na dôchodok do Bar-
dejova. Dňa 6.10.1978 
ho Pán povolal na 
večnosť. Pochovaný je 
v Nitre. Všetci, ktorí 
ste ho poznali, a ktorí 
dodnes naňho spomí-
nate, venujte mu tichú 
spomienku. 

Spracovala: 
Mgr. Mária Frandoferová

Krst Zdenka Mrázika - 
syna nebohej Helenky rod. 

Cundrovej
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Lenartov

Základná škola

DRUHÝ POLROK V ZŠ

Pred niekoľkými mesiacmi sme ani len netušili, čo všetko nás v najbliž-
šom období čaká, čo budeme musieť prežívať a riešiť. Úplne sa zmenil 

chod školy i spôsob vyučovania. Predkladáme vám prehľad aktivít i spôsob 
riešenia novovzniknutej situácie za obdobie február - jún 2020.

▶  Nové knihy v knižnici 
Tohtoročná zima akoby sa ne-
vedela rozhodnúť, či chce zi-
mou vôbec byť. Nevyužili sme 
ani šmýkajúce sa taniere, veď 
snehu bolo len ako šafranu.
Nezaháľali sme však a každý 
deň sme sa svedomito učili. 
Dňa 21.02.2020 sme si pri-
pomenuli Medzinárodný deň 
materinského jazyka a prie-
bežne realizovali množstvo 
aktivít. Možno si myslíme, že 
materinský jazyk je samozrej-
mosť, že ho netreba oslavovať. 
Ale opak je pravdou. Keďže 
naši žiaci pochádzajú z dvoj-
jazyčného prostredia, sloven-
čina ako keby bola pre nich 
cudzím jazykom. Jazyk, ktorý 
ich naučila mama a rozume-
jú mu, je rómsky jazyk v ná-
rečovej podobe. Okrem toho, 
že pri hraní pexesa tí mladší 
lovili v pamäti slovenské po-
menovania predmetov, tvr-
dým orieškom bolo pre nich aj 
porozumenie jednoduchého 
pokynu, čítanie s porozume-
ním a vypĺňanie gramatických 
cvičení, reprodukcia textov 
piesní a  recitácia v spisovnom 
jazyku. Štátnym jazykom je 
slovenčina a my sme základná 
škola s vyučovacím jazykom 
slovenským. Vyučujeme teda 
písanie, čítanie a porozumenie 
slovenského jazyka a všetky 
učebnice, šlabikáre, čítanky a 
pracovné zošity sú tiež v štát-
nom jazyku. Starší žiaci čítali 
na pokračovanie a boli nadše-
ní, pretože každý mal v lavici 
novučičkú knihu Slovenských 
rozprávok od Pavla Dobšin-
ského zo školskej knižnice. 

Štvrtáci s druhákmi v spoje-
nom ročníku však nezabudli 
ani na Rómske rozprávky od 
Eleny Lackovej.

▶  Situácia, akú školstvo 
ešte nezažilo

Na základe nariadenia Ústred-
ného krízového štábu SR a 
ministerky školstva, vedy, 
výskumu a športu SR zo dňa 
12.marca 2020 je v súvislosti s 
výskytom vírusového ochore-
nia COVID-19 vyhlásená mi-
moriadna situácia. Vzhľadom 
k tomu je v ZŠ Lenartov pre-
rušené vyučovanie od 16.mar-
ca 2020 do 29.marca 2020 a od 
30.marca 2020 do odvolania. 
Zápis žiakov na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky je 
preložený na 15.apríl 2020 bez 
prítomnosti detí za dodržania 
prísnych hygienických opat-
rení. Utíchli školské triedy, 
vytratila sa vrava žiakov. Prie-
beh vyučovania v jednotlivých 
triedach a predmetoch sa zo 
dňa deň zmenil. Nezvyčajná 

situácia si vyžaduje aj nezvy-
čajné riešenia. Jedným z nich 
je aj spolupráca žiakov a pani 
učiteliek. Každý pondelok za-
dávame  úlohy na celý týždeň. 
Odporúčame žiakom, aby si 
vo vlastnom záujme každý 
deň prečítali určené texty a 
vypracovali písomné zadania, 
následne si každý triedny uči-
teľ vypracované pracovné listy 
opraví a vyhodnotí.
Milí žiaci, veľmi nám chýba-
te! My veľmi dobre vieme, že 
nič nenahradí osobný kontakt 
žiaka a učiteľa pri vyučovaní, 
zvlášť u žiakov na 1. stupni 
ZŠ. Musíte si však uvedomiť, 
že sa neučíte pre známky, ani 
pre učiteľov, ale pre seba. Vá-
žení rodičia, vás prosíme, aby 
ste dohliadli na každodenné 
plnenie si povinností a zodpo-
vednú prípravu svojich detí. 
Situácia, v ktorej sa momen-
tálne nachádzame, nie je pre 
nikoho ľahká, pre všetkých je 
obdobím veľkej skúšky. Buď-
me všetci vnímaví, zodpo-



vední, ohľaduplní a discipli-
novaní. Mediálne správy sú z 
hodiny na hodinu neaktuálne, 
ale zákaz hromadných podu-
jatí a stretnutí s väčším poč-
tom ľudí i naďalej platí. Dodr-
žiavajme nariadenia vlády SR, 
nosme ochranné rúška, ruka-
vice, dôkladne si umývajme 

ruky teplou vodou a mydlom, 
kto môže, nech zostane doma. 
Len tak to spoločne zvládne-
me!

▶ Deň Zeme - ako ho 
nepoznáme

Tento rok je všetko iné ako po 
minulé roky. Za normálnych 
okolností by sme o tomto čase 
so žiakmi vyhrabávali škol-
ský dvor i záhradu, upratovali 
okolie školy, zbierali odpadky 
a tak skrášľovali prostredie na-
šej obce. Všetko je síce urobe-
né, dokonca sme vyzdobili aj 
veľkonočné kraslice na výsta-
vu, ale kvôli pandémii nového 
koronavírusu sa náš život spo-
malil, v období sucha má všet-
ko ešte vážnejší a naliehavejší 
význam. Prerušenie vyučova-
nia i naďalej trvá, naši žiaci sú 
uzavretí doma a nikto si nedo-
volí povedať, či do konca škol-
ského roka ešte zasadnú do 
školských lavíc. Netrúfneme 
si ani odhadnúť, aký dlhý čas 
budeme prekonávať hrozivé 

dôsledky prerušenia osobné-
ho kontaktu so žiakmi, straty 
každodenného návyku učenia 
sa aj napriek tomu, že za po-
moci pomáhajúcich profesií 
- pedagogických asistentov, 
terénnych sociálnych pracov-
níkov a pracovníkov komu-
nitného centra fungujeme v 
režime off-line. Je veľký pred-
poklad, že ak hrozba korona-
vírusu pominie, všetko sa vráti 
do starých koľají. Preto možno 
aj sviatok Dňa Zeme bol prí-
ležitosťou pre uvedomenie si 
zodpovednejšieho správania 
a prehodnotenie svojho po-
stoja k životnému prostrediu, 

k ochrane prírody a k sebe sa-
mému. Veď zem, vzduch, voda 
a obloha fungujú aj bez nás. 
Keď sa opäť vrátime do bež-
ného života, musíme si uvedo-
miť, že príroda pokračuje vo 
svojom kolobehu, je nádherná 
i naďalej a my sme jej hosťami.

▶ Poďme naspäť do školy
Cítime zmenu vo vzduchu a 
posledných pár dní sa nám 
zdá všetko krajšie. Možno je to 
vôňou rozkvitnutých kvetov a 
dotykom slnečných lúčov. Ur-
čite to bude aj tým, že sa po-
stupne vraciame do normálu.  
Posledné obdobie bolo pre nás 
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všetkých nezvyčajné. Uvedo-
mili sme si, ako veľmi nám 
chýba komunikácia a vzá-
jomný kontakt. Žiaci vypadli 
z pravidelného režimu, stra-
tili alebo výrazne sa zmenili 
ich pracovné návyky. Úplne 
sa zmenil ich spôsob učenia 
sa. Zvládnuť sociálnu izolá-
ciu, novú záťaž a adaptáciu na 
nové podmienky nedokázal 
každý. Ukázalo sa, že škola 
nie je ani zďaleka len miestom 
odovzdávania informácií, ale 
má nenahraditeľný sociálny 
význam. Brány škôl sa už v 
júni otvoria a nás čaká nároč-
ný proces socializácie. Všetci 
sa potrebujeme zorientovať v 
prežívaní, potrebách i očaká-
vaniach žiakov a začať tam, 
kde sme prestali. Nabehnúť 
na pravidelný režim, nastaviť 
podmienky tak, aby sa obno-
vili vzájomné vzťahy, pracov-
né návyky a urýchlila sa adap-
tácia na školské prostredie 
po dlhšom odlúčení nebude 
vôbec jednoduché. Pokračo-
vanie vzdelávania a podpora 
žiakov, ktorí sa nevedia samo-
statne učiť, je pre nás v tom-
to období najdôležitejšia. Ak 
chceme všetko dobre zvlád-
nuť a dokonca to využiť na 
posilnenie a rozvoj, nesmie-
me zabudnúť na komuniká-

ciu, empatiu a spoluprácu.Aj 
napriek pandémii sme sa po 
čiastočnom uvoľnení obme-
dzení a za dodržania hygie-
nických  opatrení zapojili do 
výtvarnej súťaže Veľká noc na 
vidieku vyhlásenej MAS Hor-
ná Topľa. Nezabudli sme ani 
na vás, drahé naše mamky. Pri 
príležitosti Dňa matiek mi do-
voľte popriať vám veľa radosti 
z vašich detí, aby vám raz hoj-
ne vrátili všetko to, čo do nich 
teraz s láskou vštepujete.

▶ Také malé otvorenie 
školského roka

Nadšenie z návratu do školy 
po jedenástich týždňoch od-
lúčenia tak trocha zatienilo 
sviatok MDD. Nové pravidlá 
– rozostupy pred hlavným 
vchodom, dezinfekcia rúk a 
meranie teploty boli tak tro-
chu nezvyčajné, ale každý 
ich prijal s rešpektom a zod-
povednosťou. Novinkou sú 
i zásobníky jednorazových 
utierok a 500 ušitých rúšok 
v zásobe. V skupinách s poč-
tom do 20 detí boli prvojúno-
vým prekvapením sokoliari 
OZ Majstra Vagana so svojou 
lesnou škôlkou. Prostredníc-
tvom zážitkového vyučovania 
sprostredkovali žiakom fun-
govanie života v lese, dovolili 

im ohmatať si kožušinu líšky, 
kuny, parohy jeleňa či rôzne 
druhy dreva. Oboznámili ich 
s výstrojom sokoliara i spôso-
bom obživy dravcov. Ešte im 
nikdy po šiltovkách neskac-
kali dravé vtáky – sokol rároh 
Bolek, sokol pestrý Hádaj, 
výr africký Vojto, plamien-
ka driemavá Feri, či kráľ slo-
venskej oblohy, sokol skalný 
Džingischán. Postupne, deň 
za dňom, zvládame opätovné 
nastavenie výchovno-vzde-
lávacieho procesu, v pokoji a 
bez zvonenia zaradzujeme vý-
chovné a hravé aktivity nielen 
v triede, ale i v prírode. Opa-
kujeme doma prebraté učivo a 
zapájame sa do medzinárod-
nej súťaže v kreslení pre deti 
s názvom Ja a koronavírus. V 
spoločných rozhovoroch pre-
hodnocujeme negatívne i po-
zitívne stránky koronakrízy. 
Zamýšľame sa nad mnohými 
vecami, čo všetko sme brali 
ako samozrejmosť, no nie je 
to až tak samozrejmé. Najviac 
nás potešilo, na čo sa deti do 
školy tak veľmi tešili. Na ná-
vrat k pravidelnému čítaniu, 
písaniu i počítaniu, lebo to im 
doma chýbalo. Vidíme, ako sa 
túžia hrať, byť spolu a rozprá-
vať sa s kamarátmi i učiteľmi, 
ale rešpektujeme ich osobné 
skúsenosti, pocity i rozličnosť.
Aj keď návrat žiakov do ško-
ly bol zo strany rodičov dob-
rovoľný, sme radi, že väčšina 
túto možnosť využila. Ďaku-
jeme tým zodpovedným ro-
dičom, ktorí doma prevzali 
rolu učiteľa a ukázali odvahu 
dať deti na vyučovanie. Poďa-
kovanie patrí i Obci Lenartov 
za starostlivosť a zabezpečenie 
podmienok pre znovuotvore-
nie zariadenia. Veď celý svet 
zvládol návrat do škôl, prečo 
by sme ho nezvládli spoločný-
mi silami i my.

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠMDD
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Onedlho sa skončí škol-
ský rok 2019/2020, ktorý 

v druhom polroku priniesol 
výrazné zmeny nielen deťom, 
učiteľom, ale i rodičom a  celej 
spoločnosti. Pandémia ocho-
renia COVID-19 ovplyvni-
la životy ľudí na celom svete. 
Denné stereotypy – pracovné 
aj školské utíchli a utiahli sme 
sa do svojich domovov s jas-
ným cieľom, ochrániť zdravie 
našich blízkych. Zo dňa na 
deň sme sa ocitli v situácii, akú 
nikto z nás nezažil... To ticho, 
ktoré nastalo v uliciach nám 
naznačilo, že človek si uvedo-
mil, čo je v živote podstatné, 
dôležité a vzácne. 
Počas zrušenej prevádzky v 

materskej škole z dôvodu ko-
ronavírusu podali pomocnú 
ruku aj zamestnanci MŠ a za-
pojili sa do šitia ochranných 

rúšok pre našich občanov. 
Vzhľadom k novej a neľah-
kej situácii v našej materskej 
škole sme si uvedomili nevy-
hnutnosť hľadania, čo možno 
najefektívnejšej spolupráce s 
deťmi a rodičmi. Pedagogickí 
zamestnanci a špeciálny pe-
dagóg vychádzali rodičom a 
deťom v ústrety aj počas domá-
cej izolácie. Prostredníctvom 
internetovej stránky pridávali 
rozmanité materiály, ktoré boli 
zamerané na rozvoj motoric-
kých či pohybových zručnos-
tí, jemnej motoriky, postreh 
alebo sústredenosť. Okrem 
toho osobne roznášali do ro-
dín pracovné listy pre budú-
cich školákov a omaľovanky 
pre najmenších. Školský dvor 
nám skrášlili šikovná asistent-
ka učiteľa a špeciálna pedago-
gička. Pestrými farbami oživili 

preliezky, hojdačky a šmýkač-
ky. Pridali sa k nim aj pani 
učiteľky a spoločne zhotovi-
li pre deti učebné pomôcky, 
ktoré poslúžia pri stimulácii a 
depistáži. 
Do konca školského roka sme 

mali s deťmi naplánované rôz-
ne spoločné aktivity, ktoré sa 
nám žiaľ nepodarilo uskutoč-
niť. No keďže sa situácia na 
Slovensku našťastie pomaly 
upokojuje, brány našej ma-
terskej školy sa opäť otvoria 1. 
júna a niektoré akcie s deťmi 
určite zrealizujeme. Nebude to 
však ľahké, pretože je potreb-
né dodržiavať prísne hygienic-
ké požiadavky. Pevne však ve-
ríme, že spolu to zvládneme a 
deti prežijú ešte veľa krásnych 
a úsmevných chvíľ so svojimi 
kamarátmi v našej materskej 
škole.

Čo sa udialo v druhom polroku v materskej škole 

Hry v materskej 
škole

Dieťa a hra sú pojmy, 
ktoré neodmysliteľne 
patria k sebe. V živote 
dieťaťa je hra odrazom 
jeho vedomostí, zážit-
kov a skúseností zís-
kaných z poznávania 
okolitej spoločnosti. 
Pri hre a pri vzdelávaní 
detí sme využili v rám-
ci recyklácie vrchnáky 
z PET fliaš. Obyčajné 
pestrofarebné vrchná-
ky deti premenili na 
kvetinu, jabĺčko, autíč-
ko alebo iné obrázky 
z nášho okolia. Je to 
všestranne využiteľný 
materiál a výborným 
prostriedkom na roz-
voj kreativity.
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Karneval
Naša škôlka sa premenila na 
krásny rozprávkový svet plný 
rozprávkových bytostí. Posta-
vičky ako superman, včielka, 
princezná, čarovná víla, kroko-
díl spolu veselo tancovali, všade 
okolo sa ozývala hudba, radosť a 
detský smiech. Po tanci a súťa-
žení sa deti občerstvili sladkými 
dobrotami, ktoré im pripravili 
pani učiteľky. Každá maska bola 
odmenená a poďakovanie patrí 
aj rodičom, ktorí sa postarali 
o vkusné a nápadité masky pre 
deti. 

OZNAM
Prevádzka MŠ otvorená aj cez prázdniny

Obec Lenartov ako zriaďovateľ Materskej školy oznamuje rodičom detí, že prevádzka MŠ bude 
otvorená počas letných prázdnin do 14. augusta 2020. V júli budú otvorené obidve triedy pre 
všetky deti. Z dôvodu sanitácie a dezinfekcie všetkých priestorov bude v auguste v prevádzke iba 

jedna trieda. Uprednostňovať sa budú deti pracujúcich rodičov.

Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ
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Knižnice neodmysliteľne patria ku koloritu mesta či obce. Sú miestom stretávania, vzdeláva-
nia, buduje sa v nich láska k literatúre a puto medzi čitateľom a knihou. Voňajú príbehmi, 

ktoré ukrývajú svet a slúžia všetkým. Uvedomme si, že vklad do vzdelania a duchovného rozvoja 
občanov sa tejto spoločnosti vždy vráti. 

Školská knižnica ponúka 
okrem knižných fondov aj 
celý rad vzdelávacích a kultúr-
no-spoločenských podujatí. Po-
čas mesiacov január a február sa 
knižnica snažila na aktivitách 
na podporu čítania a zmyslupl-
ného využívania voľného času 
naďalej plniť svoje úlohy. Pre 
našich čitateľov sme pripravili 
čítanie o zime s porozumením, 
rozprávkové popoludnie – číta-
nie slovenských rozprávok, vý-
tvarnú súťaž k 75. výročiu oslo-
bodenia obce. V nadväznosti 
na deň oslobodenia uskutočni-
la besedu s prezentáciou knihy 
Š. Kruška „Nezabúdajme“ za 
účasti našich čitateľov, žiakov 
základnej školy, pedagógov, 
pracovníkov KC a ŠK. Pripra-
vovali sme aj program na otvo-
renie KC, vyrábali sme masky 
na maškarný ples, ktorý sme 
pripravovali už v novom KC 
a vyšantili sme sa aj pri stava-
ní snehuliakov a sánkovaní na 
kopci pri rómskej osade. 
Marec je tradične mesiacom 

kníh. Do našej knižnice práve 
ten mesiac pribudlo 148 ks no-
vých kníh pre deti a mládež, 
ktoré zakúpila obec. Sú to kni-
hy prevažne na povinné číta-
nie. Pripravili sme aj výstavu 
všetkých nových kníh, ktorú 
si čitatelia mohli prezrieť v 
čitárni ŠK. No epidemiologic-
ká situácia s ochorením CO-
VID-19 mala dosah aj na našu 
ŠK. V dôsledku mimoriadnej 
situácie, zákazu zhromažďova-
nia sa sme nemohli vykonávať 
aktivity s našimi čitateľmi. No 
aj napriek tomu, že náš život sa 
veľmi rýchlo zmenil a čas Veľkej 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA 

Stavanie snehuliakov a sánkovanie na kopci pri rómskej osade

Maškarný ples

noci sa neúprosne blížil. Naša ŠK, zamestnanci KC, ZŠ a muži 
zamestnanci obce, spoločnými silami pripravili pred budovou 
ŠK „Veľkonočnú scenériu“. Veríme, že táto idylka Veľkej noci a 
sviatkov jari zapôsobila na Vás a bola balzamom pre každého z 
nás v týchto rušných časoch. 
Oslavy víťazstva nad fašizmom si zamestnanci ŠK, ZŠ, OÚ pri-

pomenuli pracovnou brigádou pri pamätníku skupiny Lipa, kde 
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Mária Leškovská, knihovníčka

"llllllllsssiiiiiiii„Veľkonočná scenéria“

Revitalizácia okolia pri 
pamätníku partizánskej 
skupiny LIPA

Výstava nových kníh  

*  *  *

revitalizovali celé jeho okolie. Nová výsadba dodáva pamät-
níku dôstojnejší a slávnostnejší ráz. Za realizáciu všetkých 
týchto prác chcem poďakovať pani starostke za finančnú 
podporu obce, lebo len tak sme to mohli zrealizovať. Verím, 
že tieto mimoriadne opatrenia v dôsledku pandémie koro-
navírusu sa čoskoro skončia a my budeme môcť žiť svoj bež-
ný normálny a pracovný život. 



Významný deň pre nás bol 29. 
január, kedy sa uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie novopostave-
ného „Komunitného centra Le-
nartov“. Otvorenia sa zúčastnil 
splnomocnenec vlády SR pre 
rómske komunity Mgr. Ábel 
Rávasz, MA, riaditeľ ÚPSVaR 
Bardejov JUDr. PhDr. Michal 
Goriščák PhD., starostka obce 
Lenartov Ing. Jana Bľandová, 
MBA, poslanci OcZ, miestny 
kňaz Mgr. Marcel Štalmach a 
obyvatelia obce. Cieľom KC je 
zvýšiť kvalitu životných podmie-
nok obyvateľov obce Lenartov, 
prístup k sociálnym službám, 
podporiť rozvoj, samostatnosť 
svojich obyvateľov a ich sociálnej 
situácie. Prijímatelia sociálnych 
služieb očakávali otvorenie s veľ-
kou radosťou, my zamestnanci 
s o to väčšou zodpovednosťou, 
a tak trochu aj obavami. Všetci 
dobre vieme, že začiatky sú ťaž-
ké, ale spoločnými silami, správ-
ne stanovenými podmienkami a 
ich dodržiavaním sme to zvládli. 
Už vo februári, krátko po otvo-
rení nového KC mali obyvatelia 
obce možnosť navštíviť a vidieť 
výstavnú sieň Karin Kaľatovej. 
V mesiaci marec sa v priestoroch 
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KOMUNITNÉ CENTRUM Lenartov

Z ačiatok roka 2020 bol pre nás všetkých plný očakávaní a zároveň aj pokračovaním doteraj-
šej práce. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného poraden-

stva, právom chránených záujmov, komunitnej rehabilitácie pre dospelých. Záujmové činnos-
ti, preventívne aktivity i pomoc pri príprave na školské vyučovanie pre deti.  

Opakovanie učiva za pomoci asistenta KC a asistenta ZŠ

Šitie ochranných rúšok

KC začal akreditovaný vzdelávací program – šička. V polovi-
ci marca z dôvodu nepredvídateľnej pandémie COVID-19 bol 
program zastavený. Ani nás neobišli opatrenia a nariadenia vlá-
dy a Úradu verejného zdravotníctva SR. Aj napriek tomu sme 
za prísnych podmienok pokračovali v poskytovaní sociálnych 
služieb. KC bolo v prípade potreby k dispozícii ako krízové 
centrum. Z dôvodu prerušenia vzdelávacieho programu šička 
ostali v KC šijacie stroje, ktoré nám zamestnancom obce, ZŠ, 
MŠ a dobrovoľníkom obce boli k dispozícii na svojpomocné 
šitie ochranných rúšok. V čase pandémie boli ochranné rúška 
povinnosťou a zároveň nedostatkový tovar. Pre pandémiu CO-
VID-19 boli zatvorené aj predškolské a školské zariadenia, čím 
bol prerušený sociálny kontakt a vzdelávanie detí aj z MRK. Aj 
v tomto prípade sme sa snažili byť podľa možnosti nápomoc-
ní. Po vzájomnej dohode asistent KC v prirodzenom prostredí 
MRK improvizoval, pripravil priestor pre deti, kde prebiehalo 
prostredníctvom pracovných listov opakovanie učiva v spolu-



▶ Aktivity Komunitného centra Lenartov

práci s asistentom ZŠ. Blížiacimi sa sviatkami 
Veľkej noci sme v spolupráci s p. Máriou Leš-
kovskou naplánovali a pripravili veľkonočnú 
výzdobu v obci, taktiež v závere s pomocou p. 
Jozefa Kolbasu a p. Antona Palenčára. Tesne 
pred sviatkami sme sa zúčastnili aj pri testovaní 
na COVID-19 obyvateľov MRK, ktorí sa vráti-
li zo zahraničia. Výsledky testov určite všetkých 
potešili. Priebežne sme poskytovali informácie 
a usmerňovali pri dodržiavaní nariadení vlády 
SR. Súčasťou našich aktivít boli aj naďalej pre-
ventívne aktivity zamerané na prevenciu pred 
závislosťami, ako sa chrániť pred prenosnými a vírusovými 
ochoreniami a dodržiavanie hygienických návykov. Záuj-
mové činnosti zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motori-
ky. Na efektívne trávenie voľného času s cieľom predchádzať 
delikvencií, sociálno-patologickým prejavom správania sa. 
Realizovali individuálnu a skupinovú rehabilitáciu zamera-
nú na nadobudnutie pracovných návykov, ľahšie uplatnenie 
a vstup na trh práce, podpora prijímateľov sociálnych slu-
žieb k samostatnosti, s cieľom zvýšiť ich kvalitu života. Po-
sledné týždne sme sa aktívne venovali úprave okolia komu-
nitného centra. Vyrovnávanie terénu hlinou, vysadenie tují, 
dekorácie z dunajského štrku, píniovej kôry, sadenie okras-
ných rastlín, svojpomocný oporný múr, vykladanie chodní-
ka z plochých kameňov. Všetko realizované svojpomocne 
obyvateľmi MRK, MOPS a prijímateľmi sociálnych služieb 
komunitného centra, či už zo zakúpeného materiálu alebo 
prírodného materiálu. Ani sme sa nenazdali a polovica roka 2020 je za nami. Prvá polovica roka 
naozaj požehnaná na aktivity a prácu s prijímateľmi sociálnych služieb a veríme, že aj naďalej 
budeme takto spolupracovať. Všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom poradili, pomohli, 
priložili ruku k dielu a spolupracovali s nami, srdečne ĎAKUJEME a prajeme Vám veľa zdravia a 
úspechov. Fotky a aktivity z našich denných činnosti nájdete zverejnené na obecnej stránke.
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Mgr. Ivana Balogová, odb. garant KC

Január – Novoročné predsavzatia, Koledovanie pri jasličkách, Háčkovanie, Šantenie v snehu,   
Oslobodenie obce – maľba, Guľovačka, Spoločenské hry, Papierový snehuliak, Ľudová medicína, 
Spoločenské účesy, Diktát, Grafomotorika, Riešenie konfliktov s rodičmi, Povolania...
Február  – Tvorivé ručičky, Hudobná výchova, SD proti rakovine, SD bez mobilu, Postup pri oblie-
kaní a vyzliekaní, Papierová vtáčia búdka, Vyšívané srdce, Kvietok, Prikrmovanie zveri v prírode...
Marec – Prázdninové šantenie, Bezpečnosť na ceste, Výroba darčekov na MDŽ, Úrazy cez prázdni-
ny, Báseň k MDŽ, Šitie a vyšívanie, Klub žien, Nažehľovačky, Osemsmerovka, Pohľadnica k MDŽ, 
Kurz šitia pre ženy, SD obličiek, Spotrebiteľské práva...
Apríl – Vyloženie veľkonočnej výzdoby, Hry s loptou na osade, Opakovanie učiva v prirodzenom 
prostredí PSS, Presádzanie kvetov do črepníkov, Sadenie drevín, trvaliek....
Máj – MD hasičov, SD hygieny rúk, Sadenie tují okolo plota a dekorácia s kamienkami a píniovou 
kôrou, MD matiek, Maľovanie pneumatík, Rozvoz hliny na úpravu terénu, Hry v prírode, Maľova-
nie v exteriéri, Pohybom k zdraviu, Deň tulipánov, Sadenie okrasných kríkov a tráv, Svojpomocné 
vykladanie chodníka z kameňa, SD mlieka, Dodržiavanie hygieny, Deň otvárania studničiek....
Jún – MDD na osade, Deň priateľov na dopisovanie, Prírodný strom, Prevencia pred výskytom vší, 
Opakovanie učiva - čítanie, písanie, počítanie, Zber kvetín a listov – lisovanie, SD životného pro-
stredia, Deň behu, Ľudová pranostika – Medard, Maľovaná básnička, Ako správne umývať ruky...
Komunitné aktivity: Výročie oslobodenia obce, Karneval, Jarné prázdniny v komunite, MDŽ na 
osade. Mgr. Jana Kačmárová, odb. pracovník KC



Pred vstupom do komunit-
ného centra bolo potrebné 
mať zakryté horné dýchacie 
cesty, pri vstupe do vchodu 
už každého čakal pracovník z 
KC a poskytol asistenciu pri 
nanášaní dezinfekčného gélu 
na ruky. Do miestnosti boli 
klienti vpúšťaní postupne a 
usádzaní v rozstupoch. Oboz-
námenie klientov s témou, 
poukázanie na dodržiavanie 
opatrení a to, že vďaka opatre-
niam je zaznamenaný pokles 
aj iných chorôb – súvislosť s 
dodržiavaním hygienických 
návykov, ktoré je potrebné si 
udržať. Prebiehala názorná 
ukážka správneho umývania 
rúk, klientom boli rozdané 
aj letáky s podrobným popi-
som a nákresom. Rozhovor s 
klientmi, kedy je potrebné si 
ruky umývať najčastejšie. Vy-
svetlenie ako sa šíria vírusy a 
baktérie, poprípade kožné in-
fekcie, tu poukázala asistentka 
osvety zdravia na nedostatky z 
ich domáceho prostredia, ako 

by mali v určitých situáciách 
postupovať – choré deti nech 
sú doma až do času vyliečenia, 
po príchode domov je potreb-
né vykonať potrebné hygie-
nické úkony. Pri spozorovaní 
prvých príznakoch ochorenia 
(kožného alebo respiračné-
ho) je potrebné už kontakto-
vať lekára a správnym užíva-
ním lieku zabrániť rozšíreniu 
ochorenia. S klientmi sme 

diskutovali o tom, ako sami 
môžu prispievať k zodpoved-
nému prístupu k zdraviu seba 
a svojich blízkych. Rozprávali 
sme sa o možnosti znížiť rizi-
ko prenosu infekcií. 
Účastníkom preventívnej ak-

tivity sme na záver odovzdali 
„balíček pomocníkov“ a viedli 
rozhovor o správnom využití 
– antibakteriálne mydlo (pou-
žívať doma po príchode, pred 
jedlom, keď sú ruky zjavne 
znečistené) vlhčené obrúsky 
(použiť ak sme na mieste, 
ktorým prešlo viacero ľudí a 
chceme sa bezpečne dotknúť 
predmetu) ochranné rúško 
(poučenie o nosení a zložení 
z tváre, poučenie o nutnosti 
prania).
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■ Dodržiavanie hygienických zásad 
ako prevencia pred rôznymi ochoreniami

Po uvoľnení opatrení súvisiacich s COVID-19 sme kancelária TSP a TP uskutočnili v komu-
nitnom centre aktivitu zameranú na šírenie osvety o dodržiavaní hygienických zásad, ktorá 

má byť prospešná pre našich obyvateľov a slúži ako prevencia pred šírením rôznych chorôb.

Mgr. Katarína Štibrichová

Správne umývanie rúk - koluje aj informačný leták

Dopad zlých hygienických návykov
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  ▶ Štúdium úspešne ukončené

Dievča, o ktorom dnes 
budem písať, má meno 

Martina Bilá. S rodinou žijú 
na rómskej osade v novo po-
stavenom rodinnom domče-
ku. Martina, na prvý pohľad 
veľmi pekné dievča s výrazný-
mi očami pôsobiaca sebaisto, 
je pravým opakom tohto ob-
razu. Keď sme sa stretli prvý-
krát rozprávala málo a vždy 
s tým pocitom, aby jej odpo-
vede na moje otázky, boli tie 
správne. Po pár rokoch, čo 
Martinu poznám, viem, že už 
teraz je skvelým príkladom 
pre dievčatá z jej okolia. Mar-
tina úspešne ukončila štvor-
ročný odbor sociálno-vý-
chovný pracovník, nepatrila 
medzi hviezdy triedy, no má 
z maturitného vysvedčenia 
väčšiu radosť ako doktorand. 
Je prvým dievčaťom s matu-
ritným vysvedčením vo svojej 
komunite.
V otázke, čo ju motivovalo k 

dosiahnutiu vzdelania bolo, 
že sa túžila stať učiteľkou v 
materskej škôlke. Už počas 
navštevovania ZŠ v Malcove 
všetkých žiakov motivovali k 
štúdiu, v čom Martina vide-
la veľké možnosti a učitelia 
boli tí, ktorí ju posúvali ďalej 
k ďalšiemu štúdiu. Rodičia jej 
od mala vštepovali, že zákla-
dom k šťastnému životu je jej 
rodina a vzdelanie, ktoré oni 
nemali, pretože ich nikto ne-
podporoval. V prvom rade 
to bola rodičovská podpora 
v jej silu, že dokáže všetko, 
len si musí veriť. S malou du-
šičkou nastúpila na strednú 
školu. Keď som sa jej pýtala, 

kto jej pomáhal, jednoznačne 
povedala, že to boli učitelia 
z Malcova a aj vďaka nim sa 
nevzdávala, pretože jej pomá-
hali pochopiť predmety, kto-
rým dobre nerozumela a tu jej 
rodičia nedokázali pomôcť. 
Počas štúdia získavala prax v 
zariadení sociálnych služieb 
a aj v materskej škôlke, kde 
sa len utvrdila v tom, že to je 
to miesto, kde by raz chcela 
pracovať. Teraz má podanú 
prihlášku na Prešovskú uni-
verzitu pre štúdium rómske-
ho jazyka a literatúry, k čomu 
ju viedol učiteľ na strednej 
škole. V tejto časti rozhovoru 
sa zapájala aj matka so starou 
matkou, ktoré majú obavy 
pustiť dievča z dohľadu, pre-
tože, ako tvrdia, dnešný svet 
je zlý a mohol by jej niekto 
ublížiť. S kolegyňou sme sa 
snažili poukázať na jej dobrú 
výchovu a možností, ktoré jej 

ďalšie vzdelanie ponúka, po 
ktorom Martina tak túži. Pev-
ne veríme, že Martina bude 
pokračovať ďalej a bude pr-
vou vysokoškolsky vzdelanou 
Rómkou u nás. Ako sama 
uviedla, vidí veľký potenciál v 
mladých ľuďoch, no chcelo by 
to menej hádok v komunite a 
viac porozumenia. Je potreb-
né, aby vlastný rodič videl na-
danie vo svojom dieťati, veno-
val sa mu a rozvíjal ho ďalej.
Záver patrí Martine, tá chce 

poďakovať pani učiteľke Hri-
cekovej a pánovi učiteľovi 
Molčanovi, ktorí jej neustá-
le pomáhali a motivovali ju. 
Najväčšie ĎAKUJEM patrí 
rodičom za ich lásku, starostli-
vosť a za to, že ju od mala vied-
li k učeniu a podporovali ju. 

Mgr. Katarína Štibrichová

Martina Bilá (druhá sprava)

Aj dievčatá z rómskej komunity majú svoje veľké sny, jeden z nich sa jej z veľkej 
časti vyplnil – sen o vzdelaní.
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V mesiaci marec 2020 začal u nás 
v obci opäť rekvalifikačný kurz 

Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
Bardejov určený pre uchádzačov o za-
mestnanie. Tentokrát je to kurz šičky 
cez projekt REPAS+ v rozsahu 168 
vyučovacích hodín, z toho 72 hodín 
príprava výroby a 96 hodín strojové 
šitie. Kurz prebieha v priestoroch no-
vovybudovaného Komunitného cen-
tra v obci Lenartov, kde vzdelávacia 
agentúra NOVA TRAINING, s. r. o., 
Košice zabezpečila 16 šijacích strojov, 
na ktorých sa šili aj rúška pre obec v 
čase pandémie COVID-19. Agentúra 
im taktiež zabezpečila látky a všetok 
materiál potrebný k rôznym výrob-
kom, ktoré vyrábajú (zástery, čiapky, 
ruksaky, rúška...). Kurzu sa zúčastňuje 
14 žien a 1 muž.

Mgr. Michaela Mokrišová

  ▶ Rekvalifikačný kurz – ŠIČKA

▶ Projekt  DOM.ov – KOLAUDÁCIA

Mgr. Michaela Mokrišová

Mgr. Michaela Mokrišová

Pokračovanie výstavby svojpomoc-
ných domčekov prostredníctvom 

projektu DOM.ov je úspešne ukončený 
prvými kolaudačnými rozhodnutiami. 
Domy sú pripojené na vodu, jeden je už 
obývaný a druhý v štádiu dokončovania, 
zariaďovania. V súčasnosti sú do pro-
jektu zapojené ďalšie dve rodiny a ďal-
šie dve rodiny chcú začať stavať rodinné 
domy legálnou cestou individuálne. 



Uplynulá zima bola veľmi skúpa na sneh. Už-už sme si mysleli, že  tento ročník sa pôjde peši. Ale 
na poslednú chvíľu nás príroda obdarovala trochou snehu, a tak sme turistom ponúkli dve mož-
nosti. Aj peši, aj na bežkách. A tak v sobotu 25.1.2020, keď sme organizovali už v poradí  9. roč-
ník prechodu okolo Kráľovej 
studne, ktorý sme venovali  
pamiatke oslobodenia na-
šej obce, bol krásny deň. Aj 
keď snehu bolo pomenej, ale 
nálada medzi turistami bola 
naozaj perfektná, priateľská, 
krásna. Všetci si vychut-
návali krásu prírody, ticho 
a pokoj. Najviac boli milo 
prekvapení našou novo-pre-
robenou chatou, v ktorej 
sme ako vždy ponúkali náš 
známy slovenský hamburger  
(chľib zo šmaľcom). A aj keď 
bolo menej turistov ako sme 
zvyknutí, všetci odchádzali 
domov s krásnymi zážitkami.

Čas nikto nezastaví.... Aj keď sa to nezdá, ale posledný silvestrovský deň  roku 
2019 sme absolvovali už 10. silvestrovský  výstup na Minčol. Som veľmi rád, že 
z tejto našej prvej spoločnej akcie OZ Kráľova studňa, na ktorej nás bolo v roku 
2010 asi 20 odvážlivcov sa stalo dnes už tradičné podujatie. Prvý ročník bol veľ-
mi náročný. Silný mráz, veľa snehu a aj samotná trasa nám nielen dospelým, ale 
aj našim deťom dala naozaj poriadne zabrať. Tento prvý ročník nám vtedy štar-
toval, dnes už nebohý bývalý starosta obce Ján Jajko, ktorý na štarte povedal, že začíname písať veľ-
kým písmom novú tradíciu v obci. A naozaj. V súčasnosti si už veľa ľudí v našom okolí  nevie pred-
staviť zakončenie roka ináč, ako výstupom na Minčol. A tak, ako pred desiatimi rokmi, tak aj na 
poslednom ročníku sme tradične vypustili pred motorestom Javorina symbolický balón šťastia, ako 
spomienku na nášho vtedajšieho starostu a vydali sa na 10. ročník výstupu. Už dávno sme prestali 
počítať množstvo účastníkov 
výstupu... Nie je podstatné, 
koľko ľudí bolo s nami, ale 
hlavné je, že ľudia sa znova 
začínajú vracať do prírody 
aj v tejto uponáhľanej dobe. 
Mnohí, ktorí nás poznajú, sa 
tešia nielen na samotný vý-
stup, ale aj na našu silvestrov-
skú kapustnicu, šišky, sil-
vestrovský punč a hlavne na 
výbornú náladu, ktorá vždy 
vládne počas výstupu. Želám 
si, aby toto podujatie zostalo 
v obci a organizovalo sa ešte 
mnoho a mnoho rokov.
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▶ 9. ROČNÍK ZIMNÉHO PRECHODU OKOLO KRÁĽOVEJ STUDNE 

■   Akcie OZ Kráľova studňa počas uplynulej zimy   ■
▶ 10. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA MINČOL (1 157,2 m.n.m.)
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Naši seniori

Lenartovskí seniori ho tiež začínali s optimiz-
mom. Spoločne sme ho v januári privítali pri 
Trojkráľovej kapustnici, s použitím kapusty, 
ktorú sme si sami naložili, s vďakou a uznaním 
sme ocenili pozdrav jasličkárov a s radosťou sme 
vykročili do prvých novoročných dní. V mesiaci 
február sme mali výročnú členskú schôdzu 
Jednoty dôchodcov Slovenska, zhodnotili sme 
uplynulý rok 2019 a vytýčili sme si ciele na 

rok 2020. Prišla nás pozdraviť pani starostka s 
tradičnými koláčikmi a poľovníci nám zorgani-
zovali výstavku trofejí z našich lesov a aj guľáš 
zo srnca bol ich dielom. Pripomenuli sme si 
10.výročie založenia ZO JDS v Lenartove a 
odovzdali ďakovné listy osobám, ktoré si najviac 
zaslúžili o jej fungovanie a pomoc seniorom. 
Toto všetko sa odohrávalo v období, keď kdesi 
ďaleko od nás v Číne začal šarapatiť akýsi vírus 
zvaný Korona. V tom čase sme si mysleli, že 
je to ďaleko od nás a nás sa to netýka. Nikdy 
som si nepomyslel, že by moja veta: “Stretávaj-
me sa čo najčastejšie, využime každú možnosť 
sa vidieť a  porozprávať, lebo navždy to tak 

Nuž milí priatelia, ešte len nedávno sme oslavovali príchod nového roka 2020, vinšovali 
sme si navzájom všetko najlepšie, v očakávaní že bude naozaj dobrý a milosrdný k nám 
všetkým. Aj tak začal. 

Výročná členská schôdza

▶  NAŠE BRIGÁDY NIELEN POČAS KORONY
Aj keď počas zimy sme málo chodili na Kráľovu studňu, neznamená to, že sme oddychovali... 
Hlavne náš stavbyvedúci Stano. Počas zimy nám zhotovil dve krásne drevené „kadibúdky“, ktoré 
sme vyviezli a osadili hore na studni. A aj počas obdobia COVID-19 sme s dodržaním nariade-
ných opatrení postupne prebudovali pivnicu, obložili chatu kameňom a realizovali rôzne práce 
na skrášlení okolia. Turisti, ktorí k nám prichádzali aj v tomto období, zostali častokrát zaskočení 
ako sa mení chata a okolie Kráľovej studne. Je nám veľmi ľúto, že sme z dôvodu súčasného stavu 
museli zrušiť naše známe podujatie Lenartovský  rebriňák. Veríme, že plánovaný Beh do kopca na 
Kráľovu studňu, ktorý plánujeme usporiadať 9.8.2020 nám nič neprekazí a budeme môcť privítať 
bežcov na už 9.ročníku tohto behu. Text: Marián Dudra, predseda OZ Kráľova studňa

Foto: archív OZ
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nemusí byť“, zo správy na výročnej schôdzi tak 
skoro nadobudla aktuálnosť u nás. Veru, prišlo 
to rýchlo a nešťastie prišlo aj na Slovensko aj do 
Lenartova. Zatvorili sa školy, reštaurácie i krčmy, 
niektoré podniky, zastavila sa doprava, ľudia zo 
zahraničia museli ísť do karantény a mnoho 
iného. Vážnosť situácie potvrdila skutočnosť, že 
boli zatvorené aj kostoly.
Toto všetko a ešte aj iné veci a javy priniesli 

pre nás niečo nové, niečo, čo sme nepozna-
li a mnohokrát sme nevedeli, čo máme robiť. 
Dôležité bolo, a je aj v súčasnosti uvedomenie si 
vážnosti nebezpečenstva a uvedomelá disciplí-
na všetkých občanov. Všetci máme v čerstvej 
pamäti snahu zodpovedných orgánov o ochranu 
najzraniteľnejšej skupiny občanov, ktorou sú 
deti a seniori, ktorým hrozí v tejto kríze najväč-
šie nebezpečenstvo. Myslím si, že v Lenartove 
sme to za pomoci vedenia obce zvládli veľmi 
dobre. Rešpektovali sme karanténu, obmedze-
nie času na nákupy, nosenie ochranných rúšok 
sa stalo samozrejmosťou. Zdá sa, že sme to 
zvládli. Hovorí sa, že nič netrvá večne, a tak aj 
krízový stav sa pomaly dostáva do normálu a 
postupným uvoľňovaním obmedzení sa voľnej-
šie dýcha aj seniorom. Členovia JDS v Lenartove 
už v mesiacoch apríl a máj individuálne skrášľo-
vali svoje okolie, s vďakou sme prijali pomocnú 
ruku od Poľnohospodárskeho družstva Javorina 
v podobe dvoch baránkov, ktoré chováme na 
Hricovej záhrade, zasadili sme kapustu, ktorú 
veríme, že pri dobrom zdraví naložíme do suda 
na zimu, na Rusadle sme postavili máj i briezky, 
aby sme pripomenuli tradíciu našich predkov, 
položili sme veniec k pamätnej tabuli pri príleži-
tosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny 
a pripravujeme sa na majstrovstvá Lenartova v 
kosení.
Neviem či je toho veľa, alebo málo, ale isto je to 

na pol roka dosť. Každá kríza, ktorú prežijeme 
nás prinúti na chvíľu sa zastaviť, porozmýšľať o 
živote a poučiť sa. Všetci sme zistili, že naša honba 
za blahobytom je vlastne iba niečo pominuteľné, 
nepodstatné a najväčšiu hodnotu má náš život 
a životy našich blízkych. Priznajme si, že už po 
pár dňoch karantény sme jeden druhému začali 
chýbať, naše dni strácali zmysel, obklopoval nás 
strach a neistota. Ale asi to tak v živote chodí. 
Najsamprv musíme odísť veľmi ďaleko, aby sme 
nakoniec našli sami seba. Pri tom musíme veľa 
premýšľať a veľa stratiť, aby sme sa dokázali tešiť 
z toho, čo nám ostalo. 
Na našej životnej ceste musíme vypočuť veľa 
klamstiev, aby sme zistili, kto hovorí pravdu, v 

Rusadle – stavanie mája

Ján Bortník predseda ZO JDS

neposlednom rade zbaviť sa pozlátka neúprim-
nosti, aby sme našli skutočnú lásku. Preto nech 
je pokoj a bratská láska stále medzi nami a 
seniori nech sú jej nositeľmi.
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◆ Potrebujete príspevok na 
kompenzáciu ZŤP?

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného po-

stihnutia sa podáva na úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Bardejove, ul. Dlhý rad 16. For-
mulár žiadosti je pre všetky príspevky rovnaký, 
žiadateľ o príspevok na kúpu pomôcky v ňom 
označí príslušné políčko.
K žiadosti je potrebné priložiť tlačivo lekársky 
nález vyplnené všeobecným lekárom, aj lekár-
ske správy špecialistov s podrobným popisom 
všetkých zdravotných komplikácií žiadateľa. 
Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár 
pôsobiaci na úrade práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, ktorý bez prítomnosti žiadateľa preskúma le-
kársky nález a správy doložené k žiadosti. Kom-
plexný posudok by mal byť v súlade s lekárskymi 
správami. Ak sa posudkový lekár nestotožnil so 
závermi alebo odporúčaniami ošetrujúcich leká-
rov, v posudku by malo byť vysvetlené, prečo ich 
nepovažoval za podstatné.
Lehota na vydanie rozhodnutia je 90 dní od za-
čatia konania. Proti rozhodnutiu úradu je možné 
podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vy-
hlásilo výzvu na zateplenie rodinných 

domov. V rámci výzvy môže príspevok získať 
200 vlastníkov nových rodinných domov s 
takmer nulovou potrebou energie. Záujem-
covia majú od vyhlásenia výzvy viac ako me-
siac na prípravu žiadostí o príspevok vo výške 
8-tisíc eur, podávať ich môžu od 1. júla 2020. 
 Elektronický formulár žiadosti bude dostup-
ný od 1. júla na webovom portáli www.byvaj-
teusporne.sk, termín ukončenia podávania 
žiadostí je 30. septembra alebo do naplnenia 
200 elektronicky zaevidovaných žiadostí.
Príspevok na rodinný dom s takmer nulo-
vou potrebou energie je možné poskytnúť na 
nové rodinné domy s podlahovou plochou 
do 200 m2, na ktoré bolo vydané právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie najskôr v roku 2018. 
Rodinný dom musí spĺňať požiadavky na 
energetickú hospodárnosť budov pre budovy 
s takmer nulovou potrebou energie.

◆ Môžete získať príspevok 
na zateplenie

◆ Ohrozujú vás dreviny na 
živote alebo majetku?

Majitelia pozemkov sú často ohrozovaní 
drevinami, ktoré za niekoľko desiatok 

rokov zmenili svoj tvar, výšku či šírku ko-
runy. Svojimi rozmermi môžu ohrozovať 
nielen majetok majiteľa, ale aj jeho zdravie. 
Pri výrube takýchto drevín je potrebné mys-
lieť na oznámenie o výrube drevín, ktoré sa 
podáva na obecnom úrade. Formulár je mož-
né získať na úrade alebo stiahnuť zo stránky. 
K oznámeniu musíte doložiť list vlastníctva, 
mapku a na nej zakreslené dreviny. Záro-
veň urobte fotodokumentáciu predmetných 
drevín. Úplný spisový materiál obec odstu-
puje na stavebný úrad do Bardejova, odbor 

životného pros-
tredia. Prípadne 
ďalšie informá-
cie a kontakt na 
odborne spôso-
bilú osobu zís-
kate na obec-
nom úrade.

◆ Asociácia na ochranu práv 
pacientov môže pomôcť aj vám

Každý jeden z nás sa v určitom okamihu môže 
stať pacientom. Nie vždy sme však spokojní s 

poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Niekto-
rých z nás zaskočia neoprávnené poplatky. Iných 
zase (ne)ľudský prístup ošetrujúceho personálu. 
Stáva sa aj, že zdravotníkom dávame za vinu zhor-
šenie zdravotného stavu nášho blízkeho, či jeho 
smrť. Aj v takýchto prípadoch podáva Asociácia na 
ochranu práv pacientov  pacientom pomocnú ruku. 
Pomáha im napísať podnet na Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, komunikovať s úradmi. 
Radí im, na akú starostlivosť majú pacienti nárok 
a ako ju majú požadovať. Keď sa ocitnú v zlej so-
ciálnej situácii, zorientujú ich, za kým ísť a o akú 
dávku požiadať. Každý jeden podnet, otázku, kon-
zultujú s poradcami v oblasti zdravotnej starostli-
vosti, zdravotného poistenia a sociálnych služieb.
AOPP je občianske združenie, ktoré bolo založené 
2001. Pacientom poskytuje zdravotnícke, sociálne a 
právne poradenstvo. Informuje verejnosť o právach 
a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní sys-
tému zdravotnej starostlivosti.
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◆ SUSEDSKÉ SPORY

So zlým susedom jednajte vždy cez úrady a 
nenechajte sa vtiahnuť do nekonečných há-

dok. Užívať si  pokoj vlastného  domova môže 
niekedy narušiť  nepríjemná realita v podobe 
neprispôsobivých susedov. Ak si s nimi nesad-
nete a musíte trpieť výčiny nejakých neprispô-
sobivých typov, stojíte pred procesom dlhého 
dohadovania a bojov na ostré lakte. 
Keď sa už dostanete do nejakých nedorozu-
mení, nekonajte unáhlene a  nesnažte sa hneď 
všetko riešiť cez úrady. Práve takto môžete od-
štartovať žabomyšie vojny, ktoré nikam nepo-
vedú. Ak sa vám niečo nepáči, zájdite za tým 
susedom a snažte sa dohodnúť na nejakom 
kompromise. Často ide iba o malé nedorozu-
menia, ale ak nebudete spolu komunikovať, 
nikdy sa vám to nepodarí vyriešiť zmierlivou 
cestou. Ak sa situácia časom neupokojí a prob-
lémy so susedmi budú naďalej narastať, ďalším 
krokom bude kontaktovanie  polície. Tých mu-
síte zavolať presne v čase, keď vznikol problém 
a nie dodatočne.
Problémy so susedmi môžete ohlásiť tiež na 

obecnom úrade. Ak ste v práve, úradníci ná-
sledne pozvú problematických občanov na 
dohovor a v prípade problémov s odpadkami 
aj povinnú nápravu situácie do vopred urče-
ného času. Nikdy nenechávajte situáciu na ná-

hodu a evidujte tieto problémy aj oficiálnym 
spôsobom, aby ste získali výhodu v prípade 
súdnych sporov. Ak vás sused napáda fyzic-
ky alebo ohrozuje váš život a zdravie, musíte 
osloviť orgány činné v trestnom konaní, teda 
štátnu políciu. 
Posledným krokom je riešenie súdnou cestou. 

Majte na pamäti, že toto sa môže ťahať aj pár 
rokov a vy musíte po celý čas nejako spoluna-
žívať. Vždy je dobré brať to ako najkrajnejšiu 
možnosť a radšej hľadať cestu, ako to vyriešiť 
iným a pokojnejším spôsobom. Hľadajte si k 
sebe cestu, navrhnite zakopanie bojovej seke-
ry a neničte si tak vzájomne život. Keď to však 
inak nepôjde, musíte sa vyzbrojiť trpezlivosťou 
a dosiahnuť spravodlivosť touto formou.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ľudská bezohľadnosť a ľahostajnosť voči 
životnému prostrediu a nášmu okoliu je 

badateľná aj medzi nami, aj v našej obci. Na 
každom mieste, ktoré je ukryté pred zrakmi 
verejnosti, sa hromadí odpad z našich do-
mácností. Kopí sa aj napriek tomu, že odpad 
sa pravidelne vyváža a obec má zabezpečený 
aj separovaný zber. Čo si myslieť o jednotliv-
covi, ktorý odpad z vlastnej domácnosti vy-
vezie do kontajnera na cintorín? Čo si myslieť 
o občanovi, ktorý si dá námahu a odpad zo 
svojej špajze – sklo a zatváracie viečka vysype 
ku potoku okolo cesty?
Niektorí z nás si myslia, akí sú "múdri a prešli 

niekomu cez rozum", keď pri vývoze pokose-
nej trávy vyvezú na skládku aj množstvo ple-
choviek od nápojov či piva. Zamaskujú to trá-
vou a všetko je, podľa nich, "OK". Na skládke 
sa to leskne jedna radosť. Pýtam sa, či má 
tento človek dostatočné rozumové vlastnosti, 
keď práve v týždni, keď to vyviezol,  sa robil 
separovaný zber plastov a kovových obalov. 
Asi ho nenapadne, že každá pokuta, ktorú 
obec zaplatí za čierne skládky sa počíta do 
nákladov za odpad. Teraz platíme 10 eur za 
osobu, no výška pokuty to môže navyšovať. 
A zaplatí to každý z nás.  Možno ten dotyčný 
chcel urobiť niekomu napriek? Možno...

■ Čo sme to za ľudia?
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Druhá svetová vojna zmenila životy milió-
nom ľudí. Státisíce mŕtvych na bojisku a 

obrovské množstvo v koncentračných táboroch 
menili dejiny sveta, ale aj zákonov v povojno-
vom svete.
Dňa 24. marca 1942 zasadala slovenská vláda 

a v bode 19 jej uznesenia sa konštatovalo: „Vlá-
da schválila návrh ústavného zákona o odstrá-
není Židov z územia Slovenskej republiky“. Na 
druhý deň vypravili vlak, v ktorom bolo 1 000 
židovských dievčat. A deportácie pokračovali. 
Celkom ich bolo 57 transportov a bolo v nich 
57 628 transportovaných. Majetky tých, kto-
rí boli nasilu vyvezení na smrť, museli zmeniť 
vlastníka, a na to slúžila arizácia. Arizácia zna-
menala ukradnutie majetku patriaceho Židom. 
Arizátori sa ho nechceli vzdať v prospech sku-
točných vlastníkov. Veľa Slovákov preto nebolo 
nadšených z návratu Židov. Je potrebné si uve-
domiť, že neexistovala ani jedna židovská rodi-
na, z ktorej by niekto nezahynul v koncentráku, 
pričom často boli zavraždení takmer všetci z nej. 
V Lenartove žilo na začiatku vojny 21 Židov. 

Deportovaných do koncentračných táborov 
bolo 7 občanov. Ani jeden sa do obce nevrátil.

Prvý oslobodený tábor smrti bol Auschwitz na 
poľskom území okupovanom nacistami. Keď 
do neho 27. januára 1945 vstúpila Červená ar-
máda, našla približne 7-tisíc až 8-tisíc väzňov 
v katastrofálnom zdravotnom stave. Predtým 
Nemci vyhnali z táborov ďalších 58-tisíc na 
pochod smrti. Oslobodení väzni v Auschwitzi 
vlastne zostali napospas svetu. A kam Židia 
odišli? Väčšina z nich sa túžila vrátiť do miest, 
odkiaľ ich deportovali, aby zistili, kto by mohol 
z ich rodiny zostať nažive. O ich osude neve-
deli vôbec nič už veľmi dlhý čas. Nezabudnime 
ani na tých, čo sa počas holokaustu skrývali v 
lesoch – aj oni zamierili späť do svojich strate-
ných domovov. Podobne Židia z partizánskych 
oddielov a z vojenských jednotiek.
 Návraty boli neľahké. Naopak. Židia čelili rôz-
nym spoločenským a administratívnym problé-
mom. Československé úrady sa venovali iným 
záležitostiam, ktoré považovali za dôležitejšie 
po skočení vojny a správali sa ľahostajne k Ži-
dom. Neriešilo sa to. Realita bola taká, že Židia 
sa dostali k tomu, čo si iba sami vymohli. Nikdy 
však nezískali nazad všetko, čo im ukradli.

Zdroj: Miroslav Čaplovič 
Pravda 

Do Lenartova sa nevrátil ani jeden Žid

Príspevok venovaný 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.

S KANALIZÁCIOU V LENARTOVE SA NIČ NEDEJE

Do dnešného dňa neboli obci podané žiad-
ne informácie o začatí stavebných prác. Je-

dinou informáciou, ktorá súvisí s kanalizáciou 
je tá, že v obci Malcov došlo k zmene umiest-
nenia čističky v ich katastri. Túto informáciu 
sme obdŕžali z Okresného úradu Bardejov. 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
ako investor stavby nemá pre nás žiadne nové 
informácie. Ministerstvo životného prostredia 
SR zverejnilo na svojej stránke strategický do-
kument „Plán rozvoja verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií pre územie Prešovského 
kraja na roky 2021 – 2027“.
Dočítate sa: „... ciele rozvoja verejných kanali-
zácií do roku 2027 sú prioritne zamerané na vý-
stavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových 
sietí a čistiarní odpadových vôd vrátane ich re-

konštrukcie. Priority sa pritom odvíjajú od veľ-
kostných kategórií obcí (počtu ekvivalentných 
obyvateľov) ako aj od situovania aglomerácií v 
chránených vodohospodárskych oblastiach. V 
rámci definovaných cieľov sa uvažuje tiež s prie-
bežnou realizáciou, budovaním, rozširovaním a 
zvyšovaním kapacity stokových sietí a čistiarní 
odpadových vôd vo všetkých ostatných obciach 
SR, t.j. obciach nezaradených medzi prioritné.“
 Doteraz bola argumentácia VVS a.s. taká, že 
do roku 2023 musí byť 
kanalizácia v každej 
obci. V strategickom 
dokumente sa spomí-
na rok 2027. Dokedy 
budeme čakať na sto-
kovú sieť? 

Projekt výstavby čističky odpadových vôd Lenartov – Malcov stagnuje

Ing. Jana Bľandová, MBA



Františka Cundrová 
Ján Jadloš 
Anna Šoltysová 
Mária Šoltysová

December 2019
✳ Rastislav Giňa
✳ Lenka Oslacká
✳ Sofia Červeňáková

Február 2020
✳ Pavol Giňa
✳ Dominik Kolbasa
✳ Zdenka Bilá
✳ Matias Bilý

Apríl 2020
✳ Dalibor Sivák

Máj 2020
✳ Jaroslav Sivák

✳

Eva Bilá 
Jozef Bľanda 
Jaroslav Bilý 
Anton Bilý 
Viera Bilá

50

Anna Homjaková 
Ján Frandofer 
Božena Bilá 
Helena Gmitterová

60

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 05.06.2020Jubileá našich občanov  
Novorodenci

80 Rozlúčili sme sa

    December 2019
† Mária Kačmárová

            2020 
† Vlastimil Kačmár 
† František Kostecký 
† Ján Tomčík

†

Mária Bilá 
Michal Dubňanský 
Jaroslav Štibrich

55

Mária Fabianová 
Ján Fabian 
Jozef Bľanda

65 75

„Odpočívajte v pokoji“

Helena Beňová 
Ján Šoltýs
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František Sivák 
Anna Drutarovská

70

Srdečne blahoželáme!

7. ROČNÍK LENARTOVSKEJ KVAPKY KRVI

Najcennejšiu životodarnú tekutinu, za ktorú niet náhrady, darovali za-
mestnanci obce aj v tomto roku. Dobrovoľní darcovia krvi z Lenartova po-
chopili, že ak chcú urobiť dobrú vec, stačí darovať krv a tým darujú život. Dňa 19. februára 2020 
sa 6 zamestnanci obce rozhodli darovať krv. Za zvýšených epidemiologických opatrení sa odber 
uskutočnil v NsP v Bardejove. Čas strávený na odbernom lôžku a s kanylou v ruke bol určite 
chvíľou, ktorá svojím dosahom zachránila ľudské životy.

Ďakujeme zamestnancom základnej školy a komunitného centra, že svojím 
rozhodnutím a vlastnou krvou zachránili životy iným.

Životodarnú tekutinu sme darovali aj v tomto roku
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  ◆ Chráňte si pozemky pred 
                           INVÁZNYMI DRUHMI

Na Slovensku je platný zákon, ktorý má svoju vy-
hlášku a v nej je uvedených  desať druhov rastlín, 

ktoré sú vyhlásené za nepôvodné a invázne. Minulý rok 
sa pravidlá ešte sprísnili. Majitelia, správcovia alebo ná-
jomcovia pozemkov by mali zo svojich pozemkov tieto 
druhy odstraňovať. Ak tak neurobia, hrozí im pokuta. Je 
zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, roz-
množovať, obchodovať s nimi. Európska únia, aj každý 
jej štát prijíma legislatívne kroky v boji s inváznymi rast-
linami. Takéto invázne rastliny majú vysoký reprodukč-
ný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôso-
bom alebo vytvárajú veľké množstvo semien s vysokou 
klíčivosťou. V prípade ich masového rozšírenia význam-
ne menia charakter biotopov a ohrozujú pôvodné druhy 
rastlín. Najznámejšie sú: Zlatobyľ kanadská a obrovská, 
Ambrózia palinolistá, Pohánkovec (krídlatka), Netý-
kavka žliazkatá, Boľševník obrovský, Glejovka americ-
ká. Prinášajú so sebou nielen ekologické, ale aj zdravotné 
a hospodárske problémy. Niektoré sú známe ako silné 
alergény, iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia.
 Likvidácia inváznych rastlín má svoje metodiky. Sú tri 
spôsoby, buď je to mechanicky – vytrhávanie, vykosenie, 
alebo sa používajú povolené chemické látky, prípadne sa 
obe metódy skombinujú. Najprv sa rastlina skosí, zreže, 
odpíli a potom buď lokálne alebo celoplošne aplikuje po-
strek. Invázne rastliny sa nesmú kompostovať, mnohé je 
po pokosení najideálnejšie spáliť. Pozor, sú jedovaté!

Boľševník obrovský

◆ V našej obci sa nachádza CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE

Chránené vtáčie územie predstavuje úze-
mie pohoria Čergov v blízkosti štátnej 

hranice s Poľskom. Je situované cca 1 km se-
verovýchodne od mesta Sabinov a cca 6 km ju-
hovýchodne od mesta Bardejov, po obvode ho 
približne vymedzujú obce Šarišské Jastrabie, 
Kyjov, Kamenica, Ľutina, Drienica, Jakubova-
ny, Bodovce, Malý Slivník, Závadka, Fričkov-
ce, Hervartov, Richvald, Kružlov, Gerlachov, 
Lukov, Malcov, Lenartov, Dubné, Čirč. Z úze-
mia CHVÚ sú vyňaté zastavané územia obcí 
a rekreačných stredísk. Predmetom ochrany 
CHVÚ Čergov je zachovanie biotopov dru-
hov vtákov európskeho významu a zabezpe-
čenie ich prežitia a rozmnožovania druhov 
vtákov európskeho významu: sovy dlhochvos-
tej (Strix uralensis), muchárika bielokrkého 
(Ficedula albicollis), muchárika malého (Fi-
cedula parva), jariabka hôrneho (Bonasa bo-

nasia), penice jarabej (Sylvia nisoria), ďatľa 
bielochrbtého (Dendrocopos leucotos), tesá-
ra čierneho (Dryocopus martius), chrapkáča 
poľného (Crex crex), žlny sivej (Picus canus), 
kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum), 
ďubníka trojprstého (Picoides tridactylus), 
pôtika kapcavého (Aegolius funereus), leleka 
lesného (Caprimulgus europaeus), orla kri-
kľavého (Aquila pomarina), rybárika riečneho 
(Alcedo atthis), včelára lesného (Pernis apivo-
rus), bociana čierneho (Ciconia nigra), tetrova 
hoľniaka (Tetrao tetrix), orla skalného (Aquila 
chrysaetos), muchára sivého (Muscicapa stria-
ta), pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola torqu-
ata), krutohlava hnedého 
(Jynx torquilla), žltochvosta 
hôrneho (Phoenicurus pho-
enicurus) a prepelice poľnej 
(Coturnix coturnix).



Laboratórium Košice
Zdravotné stredisko TIP-TOP 
Československej armády 18, 040 
01 Košice 
Tel: +421 55 72 90 966 

www.schneider-laboratoria.sk

Laboratórium Košice
Zdravotné stredisko Ťahanovce 
Budapeštianska 42-44, 
040 01 Košice 
Tel: +421 55 67 11 226

Laboratórium Rožňava
Poliklinika Janka Kráľa 
Janka Kráľa 12, 
048 01 Rožňava 
Tel: +421 58 44 31 801

Laboratórium Liptovský Mikuláš
Poliklinika Jánošíkovo Nábrežie 
Jánošíkovo Nábrežie 1212/2, 
031 01 Liptovský Mikuláš 
Tel: +421 902 954 910 

Laboratórium Medzilaborce
Poliklinika 
Komenského 134, 
068 01 Medzilaborce 
Tel: +421 57 44 50 771

Laboratórium Michalovce
Mestská poliklinika 
Námestie Osloboditeľov 25, 071 
01 Michalovce
Tel: +421 902 954 975 

Laboratórium Prešov
Zdravotné stredisko Centrum
Prostejovská 33,
080 01 Prešov
Tel:+421 51 77 11 053

Laboratórium Prešov
Poliklinika Levočská 
Levočská 18, 
080 01 Prešov 
Tel: +421 51 45 23 088

OTESTOVAŤ SA MÔŽTE V TÝCHTO LABORATÓRIÁCH
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ DŽATKY
 Tento  pokrm bol typickým jedlom chudobných.  Dnes sa už robievajú so slaninkou, poriadne 

omastené, no v minulosti bola slanina skôr vzácnosť. Ženy v domácnosti si museli vystačiť len 
s múkou (väčšinou vyrobenej z pomletého ovsa aj s otrubami) a zemiakmi a možno s troškou 
opraženej cibuľky.

SUROVINY: 
10 stredne veľkých zemiakov
150 g slaniny
2 hrnčeky hrubej múky
maslo
cibuľa
soľ

POSTUP:
Zemiaky očistíme, pokrájame na kocky a dáme variť do osolenej vody. Pred dovarením zlejeme 
tak, aby časť vody zostala v hrnci. Pridáme hrubú múku a necháme približne päť minút prevrieť. 
Masu rozmixujeme do hladka a z cesta rukami formujeme väčšie guľky. Na záver podávame 
poliate roztopeným maslom a s opraženou cibuľkou a slaninou. DOBRÚ CHUŤ!

KOMINÁR BARDEJOV
Profesionálne kominárske služby v Bardejove 

a priľahlých obciach

Mgr. Martin KRUKÁR          Mgr. Pavol DEMJANOVIČ
           0902 222 621                             0903 914 827

E-mail: kominarbj@gmail.com 
www.kominarbardejov.webnode.sk

• kolaudáciu komínov novostavieb 
• kontrola a čistenie komínov
• frézovanie komínového dechtu

Firma LUKY Osikov 
        

ponúka
 

 

Lukáš Maník, 0918 329 992

• orezávanie vysokých stromov
• práce s plošinou


