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Vaša starostka

„Z prílezitosti slávenia narodenia Bozieho syna Vám prajem, 
aby Vase srdcia naplnila vianocná radost a pokoj, aby sme okoliu 

preukazovali lásku a dobrotu Betlehemského dietata.“

    Drahí spoluobčania,
príroda sa ukladá na odpočinok a zimná perina prekrýva všetko 

navôkol. Pochmúrnejšia jar, relatívne pokojné leto a horúca jeseň 
nám dala všetkým poriadne zabrať. Život naberá na obrátkach - po-

litici vedú zvyčajné spory a ľudia riešia prácu, deti a v posledných 
mesiacoch hlavne koronavírus. Niektorí sa síce tvária, že ho tu niet, ale 

zdanie klame. Vedeli by o tom porozprávať mnohí, ktorých telo napadol 
tento zákerný vírus. Ľudia chcú žiť tak ako predtým, chcú svoje "koľaje", 

svoj stereotyp. Aj dnes by sa možno hodilo uzavrieť hranice Slovenska. No 
nie pre koronavírus, ale pre nás samých. Mnohí potrebujeme reštart, potre-

bujeme sa zastaviť, zamyslieť. Zacítiť ticho nielen v obci, ale aj v našich komu-
nitách a spoločenstvách. Hovorí sa, že všetko zlé, je na niečo dobré. Platí to aj v 

tejto situácii. To naše zastavenie, náš reštart potrebujú všetci v tejto, koronavírusom 
napadnutej spoločnosti. Je šancou na zmenu − vo vlastných životoch, v prístupe k 

ľuďom, k hodnotám. Práve táto choroba by nás mala naučiť rozlišovať medzi podstat-
ným a zbytočným. Ako sme na jar svedomite dodržiavali všetky hygienické opatrenia, 

tak práve tento zimný čas by mal byť obdobím, v ktorom sme oveľa múdrejší, skúsenejší a 
silnejší. Ako sme na jar objavovali vzácne chvíle s rodinou a blízkymi, obnovme ich aj teraz, 

počas dlhých zimných večerov. Vyhraďme si čas aj pre seba na utriedenie vlastných myšlienok, 
na rozjímanie a snívanie.

 Nech sú pre Vás tieto predvianočné sviatočné dni plné krásnych momentov 
a nezabudnuteľných chvíľ. 

Požehnane šveta i cali novi rok

I pred rokem v takim čaše sme novinki pisaľi, 
žebi šicke našo ľudze znaľi, jak sme i teho roku gazdovaľi.

Roboti še zrobilo ňemalo, ľen sce o ňej možno znaľi bars malo. 
Bo korona spoza mora prišla i do našho kraja, 
šarapati narobila a cali naš region zaplavila. 

Pan Boh nam požehnal i gruľoch i zarna, 
bo pri tich dižďoch vižiralo, že uroda budze mizerna. 

I huboch i šľivkoch sme nasušiľi i kapustu do sudka naložiľi.
Choc sme še malo navšťevovaľi, verime, 
že jeden na druheho sme nazapomňeľi.

Kebi sce dačemu v novinkoch ňerozumeľi, abo dajaki napad maľi, 
price ku uradu, zazvoňce, a ked vam otvora, v kancelarňi to potom povice.
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Oplotenie je podľa zákona definované ako 
drobná stavba, a preto na jeho výstavbu nie 

je potrebné stavebné povolenie, je však nutné 
túto stavbu ohlásiť stavebnému úradu (v obciach 
obecnému úradu). Je teda potrebné splniť si tzv. 
ohlasovaciu povinnosť. Stavebný úrad vám do 15 
dní zašle stanovisko. V prípade, že sa jedná iba o 
rekonštrukciu starého plota, nie je potrebné ani 
oznámenie. Napriek tomu existuje hneď niekoľ-
ko výnimiek, kedy nestačí len ohlásenie drobnej 
stavby, ale bude potrebné stavebné povolenie. 
Ak je celková výška plota vyššia ako 2 met-

re, môže stavebný úrad rozhodnúť (po ohláse-
ní drobnej stavby), že bude vyžadovať stavebné 
povolenie. V prípade stavby betónového plota sa 
odporúča konzultácia na stavebnom úrade.
Ak sa pozemok nachádza v nezastavanom 

území, je majiteľ povinný od stavebného úradu 
získať stavebné povolenie.
Ak stavba plota si vyžaduje zemné práce alebo 

terénne úpravy, tak stavebník je vždy povinný 
zistiť si informácie o existencii podzemných sta-
vieb technickej infraštruktúry a zabezpečiť ich 
ochranu. Ak pred stavbou plota zistíte v mieste 
prítomnosť inžinierskych sietí, musíte stavebné-
mu úradu okrem oznámenia dodať jednoduchý 
popis plota s príslušnými výkresmi. Potrebné sú 
tiež stanoviská dotknutých vlastníkov technickej 
infraštruktúry.
Ak sa na vás vzťahuje niektorá z vyššie uvede-

ných výnimiek, stavebnému konaniu sa nevy-
hnete. Nezabúdajte však, že ohlasovaciu povin-
nosť máte vždy, a to bez výnimiek.
Potom už stačí oficiálne požiadať stavebný úrad 

o povolenie a okrem iného k žiadosti priložiť 
list vlastníctva (v prípade, že žiadosť nepodáva 
majiteľ - plnú moc), jednoduchý situačný výkres 
a popis plotu. Ak je to potrebné, tak aj záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov.

OPLOTENIE POZEMKU Z POHĽADU ZÁKONA

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno 
z najvýznamnejších štatistických zisťovaní 

nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsaho-
vo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s naj-
dlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike 
upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a 
realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým 
zisťovaniam. 
• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je 

integrovaným a plne elektronickým sčíta-
ním.

• Rozsah a spôsob vykonania sčítania na 
Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z.            
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 
2021.

• Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slo-
venskej republiky a domoch a bytoch na 
území Slovenskej republiky.

• Rozhodujúcim okamihom sčítania je pol-
noc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 
2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať 

údaje zisťo-
vané počas 
doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, 
teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie 
v sčítacom formulári.

• Sčítanie obyvateľov domov a bytov je reali-
zované v dvoch etapách, sčítanie domov  a 
bytov a sčítanie obyvateľov.

• Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe 
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Pred-
metom sčítania domov a bytov sú všetky 
domy, všetky byty v budovách bez ohľadu 
na to, či sú obývané alebo neobývané a iné 
obydlia obývané k rozhodujúcemu okami-
hu sčítania nachádzajúce sa na území SR. 
Sčítaním domov a bytov sú poverené obce 
SR.

• Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 
15. februára 2021 do 31. marca 2021. Po-
vinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho for-
mulára majú všetci obyvatelia Slovenskej 

▶ AJ NAŠA OBEC ÚSPEŠNE POKRAČUJE 
V SČÍTAVANÍ DOMOV A BYTOV 

Aktuálne začína pracovať na príprave sčítavania obyvateľov

SODB 2021 v skratke
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republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom 
rozumie každý, kto má v Slovenskej republi-
ke trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. 
Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan 
Európskej únie, ktorý má na území Sloven-
skej republiky obvyklý pobyt. Za neplnole-
tého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je 
spôsobilý na právne úkony má povinnosť 
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zá-
stupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám 
alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Obec pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania 
zabezpečuje túto činnosť ako prenesený výkon 
štátnej správy. Najnáročnejšou úlohou pri sčí-
tavaní domov a bytov bez účasti obyvateľov sa 
javí skutočnosť, že obce nemajú vytvorené také 
databázy, z ktorých by mohli príslušné údaje 
nekomplikovane čerpať. Preto obec v lete tohto 
roku rozposlala občanom dotazníky, ktoré sú 
dosť podstatné a potrebné k tomuto sčítavaniu. 
Nie všetky dotazníky sa nám ale vrátili. Chceli 
by sme touto cestou požiadať tých občanov, 
ktorí ich doposiaľ nedoručili na obecný úrad, 
aby tak ešte urobili a najneskôr do 15. decem-
bra 2020 ich doručili k nám na obecný úrad! 
Každá obec má v rámci tohto sčítavania určenú 
kontaktnú osobu, ktorá koordinuje toto sčíta-
vanie a spolupracuje so Štatistickým úradom na 
priebehu tohto sčítavania.
Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Obec 

na zabezpečenie plnenia úloh pri príprave na 
sčítanie obyvateľov v roku 2021 podľa zákona o 
sčítaní v rámci svojej pôsobnosti vytvára všet-

ky predpoklady na dosiahnutie úplného sčíta-
nia obyvateľov na jej území. Všetci obyvatelia 
Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením 
elektronického formulára. Obyvateľ sa sčíta 
sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľ-
vek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, 
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný 
rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí 
aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa 
sami. V tom prípade môžu využiť službu asisto-
vaného sčítania.
Chceme Vás teda informovať o možnosti, ktorá 

bude pre tých občanov, ktorí sa nebudú môcť 
sčítať sami, alebo nemajú možnosť elektronicky 
sa sčítať, prípadne o to požiadajú z dôvodu imo-
bility,  že obec bude mať zriadených "sčítacích 
asistentov" a to ako stacionárnych, tak aj mobil-
ných. V obci bude zriadené kontaktné miesto, 
kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asis-
tent. Stacionárny asistent bude vykonávať svo-
ju prácu výlučne v kontaktnom mieste a to na 
Obecnom úrade Lenartov.
Mobilný asistent bude svoju prácu vykonávať 

v teréne, návštevou obyvateľa, ktorý požiadal o 
asistované sčítanie. Bude vybavený tabletom so 
SIM kartou na hlasové a dátové služby. Každý 
zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčíta-
nia, je poučený o ochrane osobných údajov. Na 
účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie 
vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt.
Občania tak budú môcť požiadať o pomoc a 
asistenciu pri sčítavaní a to telefonicky. 

Bližšie informácie budú včas oznámené občanom miestnym rozhlasom 
a na webovej stránke obce.

Cieľom sčítavania je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a infor-
mácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 
o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Veríme, že s Vašou pomocou a spoluprácou 
toto sčítavanie zvládneme čo najlepšie.

SENIORI už nebudú musieť každý rok žiadať obec 
o odpustenie dane, OSLOBODENÍ BUDÚ AUTOMATICKY

Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť kaž-
doročne žiadať obec o odpustenie alebo 

zníženie dane. Vyplýva to z novely zákona o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ktorú definitívne schválil parlament. Senio-
ri by tak mali byť automaticky oslobodení od 

platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. 
Novela sa týka tých obcí a miest, v ktorých pla-
tí všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o od-
pustení dane. Daňovník musí obci preukázať 
splnenie podmienok. Novela nadobudne účin-
nosť od 1. januára 2021.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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▶ Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2021 
s výhľadom na roky 2022 a 2023

Rozpočet obce je základný nástroj finančné-
ho hospodárenia v príslušnom rozpočto-

vom  roku, ktorým sa riadi financovanie úloh 
a funkcií obce. Rozpočet obce je súčasťou roz-
počtu sektora verejnej správy. Obec má povin-
nosť podľa zákona č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy zostaviť viacročný 

rozpočet. Viacročný rozpočet  je strednodobý 
ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v 
ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené 
zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov 
najmenej na tri rozpočtové roky. V nasledujú-
cej tabuľke je uvedený rozpočet obce Lenartov 
na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Číslo Text 2021 2022 2023
Hlavná 
kategória Bežné príjmy 1296000,00 1296000,00 1296000,00

100 Daňové príjmy 420000,00 420000,00 420000,00
200 Nedaňové príjmy 25000,00 25000,00 25000,00
300 Granty a transfery 851000,00 851000,00 851000,00

Kapitálové príjmy 589 360,00 100 000,00 100 000,00
300 Granty a transfery 589 360,00 100 000,00 100 000,00
500 Finančné operácie príjmové 194 500,00 0,00 0,00

Príjmy bežného a kapitálového hospodárenia 1885360,00 1396000,00 1396000,00
Príjmy celkom 2079860,00 1396000,00 1396000,00

600 Bežné výdavky 1 150 000,00 1 115 000,00 1 115 000,00
700 Kapitálové výdavky 900 000,00 100 000,00 100 000,00
800 Finančné operácie výdavkové 27 000,00 27 400,00 27 400,00

Výdavky bežného a kapitálového hospodárenia 2050000,00 1215000,00 1215000,00
Výdavky celkom 2077000,00 1242400,00 1242400,00
Výsledok hospodárenia z bežného hospodárenia 146000,00 181000,00 181000,00
Výsledok z kapitálového hospodárenia -310640,00 0,00 0,00
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia -164640,00 181000,00 181000,00
Výsledok hospodárenia z finančných operácii 167500,00 -27400,00 -27400,00
Výsledok hospodárenia celkom 2860,00 153600,00 153600,00

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2021
1. Kontrola zameraná na poskytovanie opat-

rovateľskej služby v obci so zreteľom na 
čerpanie finančných prostriedkov z obec-
ného rozpočtu.

2. Tvorba rezervného fondu v obci a jeho čer-
panie.

3. Kontrola vymáhania pohľadávok obce, najmä 
daňových nedoplatkov a poplatkov za TDO.

4. Kontrola nabíjania čipových kariet na pit-
nú vodu.

5. Kontrola plnenia uznesení OZ.
6. Kontrola dodržiavania VZN o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce.
7. Vypracovanie správy k záverečnému účtu obce.
8. Kontrola vykonávania základnej finančnej 

kontroly na dodávateľských faktúrach a 

    ▶
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Mená poslancov 27.03. 26.06. 09.10.
Ján Bortník O O O
Milan Giňa O O O
Slávko Bilý O O O
Simona Bilá O O O
Ján Beňa X O O
Dana Chomjaková O O O
Jozef Cudrák O O O
Rastislav Štibrich O O X
Peter Harňák O X O

Účasť poslancov na zastupiteľstvách: 

Mária Lamancová

pokladničných dokladoch za 1. polrok 
2021 v Základnej škole Lenartov.

9. Ostatná kontrolná činnosť.

Pri plnení plánu kontrolnej činnosti ne-
musí byť dodržané poradie jednotlivých 
kontrol. Do plánu kontrolnej činnosti 
môžu byť zahrnuté aj ďalšie kontroly podľa 
požiadaviek OZ a objektívnych požiada-
viek na kontrolu, vyvolaných kontrolnou 
činnosťou, čo môže spôsobiť posunutie 
jednotlivých kontrol.

▶ Elektronické rokovanie zastupiteľstva

ZMOS koncom marca pred-
ložilo návrh novely zákona o 
obecnom zriadení na rozšíre-
nie možností rokovania zastu-
piteľstiev. Parlament násled-
ne prijal v upravenej forme 
zmenu v zákone a vzhľadom k 
aktuálnej situácii je opätovne 
možné využiť neosobné formy 
rokovania epidemiologickej 
situácie aj avizované opatrenia 
sú kľúčovými dôvodmi na to, 
aby zastupiteľstva mohli roko-
vať využitím nových spôso-
bov rokovania. Od 1. októbra 
2020 platí na Slovensku opäť 
núdzový stav. Dôvodom na 
opätovné vyhlásenie núdzové-
ho stavu je neutíchajúca pan-
démia koronavírusu. V zmys-
le § 1 ods. 4 ústavného zákona 
224/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu krízová situ-

ácia je obdobie, počas ktoré-
ho je bezprostredne ohrozená 
alebo narušená bezpečnosť 
štátu a ústavné orgány môžu 
po splnení podmienok usta-
novených v tomto ústavnom 
zákone na jej riešenie vypo-
vedať vojnu, vyhlásiť vojnový 
stav alebo výnimočný stav, 
alebo núdzový stav. V núdzo-
vom stave možno rokovanie 
obecného zastupiteľstva počas 
krízovej situácie uskutočniť 
prostredníctvom videokonfe-
rencie alebo inými prostried-
kami komunikačnej techno-
lógie. Z rokovania obecného 
zastupiteľstva obec vyhoto-
ví obrazovo-zvukový alebo 
zvukový záznam, ktorý do 
48 hodín po ukončení roko-
vania zverejní na webovom 
sídle obce, ak ho má zriadené, 
a do piatich dní po ukončení 
rokovania v podobe zápisni-

ce na úradnej tabuli obce a na 
webovom sídle obce, ak ho má 
zriadené. Súčasne je možné 
v čase krízovej situácie usku-
točniť hlasovanie obecného 
zastupiteľstva aj bez konania 
jeho zasadnutia a rokovania. 
Hlasovať možno korešpon-
denčnou formou bez zvolania 
zasadnutia obecného zastupi-
teľstva „per rollam“, a to v lis-
tinnej podobe alebo elektro-
nicky.  
Tento inštitút hlasovania mož-

no uskutočniť iba vo výni-
močných prípadoch, a to vo 
veciach, ktoré bezprostredne 
súvisia s realizáciou opatrení 
a úkonov na riešenie krízo-
vej situácie a vo veciach, kto-
ré neznesú odklad, a ktorých 
neuskutočnenie by mohlo mať 
pre obec za následok vznik 
škody.

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ ZASADNUTIA KOMISIÍ
Komisia územného rozvoja a plánovania:  
Komisia pre prideľovanie nájomných bytov:
Komisia priestupková a verejného poriadku:            j   
Komisia životného prostredia a verejného poriadku:

17.7.2020
17.7.2020, 17.9.2020
15.4.2020, 24.7.2020, 28.8.2020
30.1.2020
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■ COVID 19 zistený 
u zamestnancov školy

Nepriaznivá epidemiologic-
ká situácia zasiahla aj našu 

školu. Potvrdený COVID 19 bol 
u 5 zamestnancoch. Pozitívne 
testovaní zamestnanci nastú-
pili na karanténnu PN a začalo 
sa rokovanie – kto, kedy a kde 
budú vyšetrení žiaci školy. Týž-
deň trvajúce hľadanie riešení 
sa napokon našlo aj s pomocou 
kompetentných úradov. Celá  
škola bola vydezinfikovaná a 
zároveň bol sprísnený dozor na 
používanie rúšok.

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Mobilný odber u žiakov ZŠ 
na rómskej osade

Aktuálna epidemiologická situácia sa dotkla aj našej 
školy. Postupovali sme presne podľa pokynov RÚVZ 

Bardejov.
3. októbra 2020 sa na rómskej osade realizoval odber biolo-

gického materiálu od žiakov ZŠ, ktorí boli v priamom kon-
takte s pozitívne testovanými učiteľkami. Vzorky odoberala 
jednotka KR HAZZ Prešov. Materiál sa odobral od 92 žia-
kov a 9 dospelých osôb. Podľa vyjadrenia Dr. Zbyňovského 
z RÚVZ Bardejov boli výsledky testovania pre našu školu 
celkom úspešne v porovnaní s inými školami. Jedna pozi-
tívne testovaná žiačka bola riešená karanténne aj so svojimi 
rodinnými príslušníkmi. Poriadok na rómskej osade zabez-
pečovali členovia MOPS a pracovníčky TSP. Na odber do-
hliadala hliadka OO PZ Kurov a počas odberov prišiel na 
kontrolu aj prednosta OÚ Bardejov, Mgr. Ján Paľa.

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA

Už pilotné testovanie v dňoch 23.10.-
25.10.2020 pred nás postavilo neľahké za-

dania. Aj napriek tomu, že do poslednej chvíle 
boli nejasnosti a chýbali aj základné informá-
cie, všetko prebehlo hladko a bez problémov. 
Až v predvečer testovania sme sa z tel. hovoru s 
plk. Borsukom dozvedeli, že pre našu obec ne-
schválili druhú odberovú jednotku, ktorú sme 
žiadali. Po dohode s velením akcie sme sa do-
hodli, že v piatok doobeda sa otestujú dobro-
voľníci, ktorí vypomáhali pri odberoch, policajt 
a zdravotníci. Nastúpili odbery pre seniorov so 
sociálnymi kontaktmi a podľa záujmu aj imo-
bilných občanov, ktorým bola vzorka odobraná 
z auta. Nasledovali zamestnanci obce a ostat-
ní občania. V sobotu sa celý deň testovalo na 

rómskej osade. V nedeľu mali možnosť dať sa 
otestovať od 08.00 do 20.00 hod.Účasť v našej 
obci bola vysoká. Priebeh celého testovania 
bol pokojný a bez problémov. Zaslúžil sa o to 
aj veliteľ celej akcie npor. Šulík so svojimi dvo-
ma kolegami a dvaja zdravotníci. Z našej obce 
vypomáhali administratívne pracovníčky, eko-
nómka, pracovníci TSP, koordinátorka, členo-
via MOPS, mali sme aj jednu dobrovoľníčku. 
Veľmi ochotní boli aj kurič s údržbárom, ktorí 
boli odberovej jednotke nápomocní so stava-
ním stanov, zabezpečením osvetlenia, vynáša-
ním odpadu. Podobne prebiehali aj celoplošné 
testovania v dňoch 31.10.-01.11.2020, 7.11.-
8.11.2020 a 21.11.-22.11.2020.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI

Náročné úlohy a zabezpečenie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 
zvládla aj naša obec bez veľkých problémov.

Ing. Jana Bľandová, MBA

23.10.-25.10.2020
31.10.-01.11.2020
07.11.-08.11.2020
21.11.-22.11.2020  

Pilotné testovanie                účasť/počet               pozitivita/počet      

851                                     70
706                                     19
679                                       7
152                                       2

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh všetkých testovaní.



▶ Koľko STRATILA naša obec NA KORONAKRÍZE?
           Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre obce

Od 29. septembra 2020 bola na obecnom 
úrade mimoriadna situácia. Pozitívne tes-

tovaný zamestnanec obecného úradu rozhodol 
o mimoriadnych opatreniach na celom obec-
nom úrade. Starostka obce nariadila vykonanie 
testov na koronavírus všetkým zamestnancom. 
Týkalo sa to aj školskej jedálne a materskej 
školy. Podľa príkazu RÚVZ v Bardejove bola 
budova obecného úradu zatvorená a všetci 
zamestnanci, ktorí boli v priamom kontakte s 

pozitívne testovanou osobou, absolvovali testy. 
Všetky priestory boli dôkladne vydezinfiko-
vané odbornou firmou. Pri všetkých vstupoch 
do budov bola nainštalovaná dezinfekcia rúk. 
Všetci zamestnanci, ktorí absolvovali testova-
nie, mali negatívne výsledky. Obecný úrad fun-
goval od 5. októbra 2020 za dodržiavania prís-
nych hygienicko-epidemiologických opatrení.
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■ Pozitívne testovaný zamestnanec zmenil režim 
aj na obecnom úrade

  ■ Geomagnetické merania 
v Lenartove

■ Bociania rodina sa každým 
rokom rozrastá

Začiatkom apríla priletel pár a koncom au-
gusta odleteli štyria. Hovorím o bocianej 

rodine, ktorá sa usadila na stĺpe v strede obce. 
Mali na výber niekoľko hniezd, ale ostali verní 
starému príbytku. Počas leta si chceli vybudovať 
nové hniezdo. Ich rozhodnutie bolo na nestabil-
nom stĺpe, kde nebola konzola a opora. Hrozilo 
ohrozenie elektrickým prúdom. Oznámenie zo 
strany obce na VSD bolo promtne poriešené. 
Pracovníci VSD prišli aj s plošinou a osadili zá-
branu na NN sieť. Aby sa bociany nevrátili na 
miesto, kde im hrozí smrť. Záchrana mladej ro-
dinky bocianov sa podarila. Rozmysleli si nové 
bývanie a po chvíli krúženia sa vrátili do svojho 
pôvodného hniezda.

Ing. Jana Bľandová, MBA

V období od 29.9.2020 do 30.09.2020 sa 
v Lenartove uskutočnilo geomagnetic-

ké meranie, resp. magnetotelurické meranie 
v časti obce Uličné. Meracie body v teréne 
a následné merania, ktoré sú založené na 
registrácii prírodného elektromagnetické-
ho poľa Zeme pomocou prenosných mera-
cích prístrojov nepredstavujú žiaden zásah 
do prírodného prostredia a nemajú žiaden 
ekologický dopad. Toto meranie realizovala 
Slovenská akadémia vied, Ústav vied o Zemi 
Bratislava. Výsledky meraní budú slúžiť pre 
výskum geologickej stavby v oblasti Čergo-
va, Levočských vrchov a Spišsko – šarišského 
medzihoria. Ing. Jana Bľandová, MBAText: Ing. Jana Bľandová, MBA

■ ZMOS upozorňuje

Pri tvorbe budúcoročného rozpočtu by 
mestá a obce mali počítať so zníženými 

príjmami. Mestá a obce vstupujú do obdo-
bia tvorby rozpočtov na rok 2021 s výhľadom 
na roky 2022 a 2023 ako základného nástro-
ja finančného riadenia miest a obcí. Mestá a 
obce nemajú zabúdať na dôsledky choroby 
COVID-19. Združenie miest a obcí Sloven-
ska na základe vyššie uvedených skutočnos-

tí odporúča zvoliť konzervatívny prístup pri 
tvorbe rozpočtu, pričom súčasne odporúčame 
predpokladané zníženie DPFO premietnuť 
do zostavovania príjmovej časti rozpočtu pre 
rok 2021, prípadne, aby ste zohľadnili aj ďal-
šie možné ekonomické výkyvy, predovšetkým 
v súvislosti s vývojom zamestnanosti, ktorá je 
rozhodujúcim parametrom pri výbere DPFO. 

Zdroj: ZMOS 

Obec Lenartov 21 786 €
Spolu 121 527 000 €
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V roku 2018 žiadala naša obec Slovenský 
pozemkový fond o bezodplatný prevod 

pozemkov v k. ú. Lenartov, časť Kráľova stud-
ňa. Bezodplatný prevod sa týkal plánovaného 
verejného areálu športu a oddychu.
V novembri 2020 bola podpísaná zmluva o 
bezodplatnom prevode pozemkov na obec. 
Predmetom zmluvy bola parcela C KN 3565/9, 
druh pozemku TTP vo výmere 2 9780 m². Pre-
vádzaný pozemok sa do vlastníctva obce Le-
nartov prevádza bezodplatne. Obec je povinná 
po dobu 10 rokov zachovať svoje vlastníctvo 
k prevádzanému pozemku a dodržať verejno-
prospešný charakter.

■ SSC plánuje opraviť most nad obcou
SSC predložila v októbri  zámer navrhovanej čin-
nosti. Oprava mosta sa má realizovať mimo za-
stavaného územia obce, v časti nad motorestom 
Javorina. Účelom navrhovanej činnosti je reali-
zácia prestavby mosta na ceste I/77 cez Židovský 
potok a priľahlého úseku cesty s cieľom zabez-
pečiť, aby mostný objekt spoľahlivo a bezpečne 
plnil svoju funkciu.
Stavba bude odovzdaná do užívania naraz ako 
jeden celok. Postup výstavby sa bude riadiť har-

monogramom postupu výstavby, ktorý spracuje 
budúci zhotoviteľ stavebných prác a odsúhlasí 
stavebník. Predpokladaný termín začatia výstav-
by bude po vydaní príslušných právoplatných 
povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov a úspešnom výbere zhotoviteľa. Pred-
pokladaná doba výstavby bude do 1 roka. Pred-
pokladaný termín ukončenia prevádzky nie je 
určený.

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ OBEC získala pozemky 
zo SPF ZADARMO

Zmena zákona ohľadom vykonania STK 
pre poľnohospodársku techniku sa dotýka 

všetkých, ktorí používajú tieto stroje na poľ-
nohospodárske účely. Samospráva našej obce 
sa snažila pomôcť občanom, aby so svojimi po 
domácky vyrobenými traktormi a vlečkami ne-
museli merať cestu do Bardejova a späť. Často aj 
za cenu zabezpečenia dovozu a naloženia tých-
to strojov, čo nebola lacná záležitosť. Preto sa 
začala tortúra vybavovania a boli oslovené všet-
ky STK v prešovskom kraji. Iba jediná bola na 
to technicky vybavená a bola aj ochotná prísť 
do Lenartova vykonať mobilnú STK pre trak-
tory a vlečky. V sobotu 17.10.2020 bola v našej 

obci najväčšia koncentrácia traktorov a vlečiek. 
Všetci zúčastnení začali proces vybavovania "F" 
čísel. Tieto vozidlá, ktoré prejdú vnútroštátnym 
schválením s obmedzenou prevádzkou – jed-
ná sa o domácky vyrobené alebo továrensky 
vyrobené vozidlá pred 1. júlom 2009 – budú 
mať pridelené evidenčné číslo s písmenom "F". 
Znamená to, že získajú farmárske značky, ktoré 
budú mať platnosť 10 rokov. Týmto vozidlám 
bude umožnená aj jazda po cestách I. a II. trie-
dy, pokiaľ sa budú využívať na pôdohospodár-
ske práce. V Lenartove sa mobilnej STK zúčast-
nilo 24 majiteľov traktorov a 22 vlečiek.

 

■ MOBILNÁ STK pre našich občanov

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ OZNAM pre majiteľov 
nelegálnych strelných zbraní

NR SR schválila ďalšie kolo zbraňovej am-
nestie, ktorá platí od novembra 2020 do 30. 
apríla 2021.
Občania môžu beztrestne odovzdať do úscho-
vy nelegálne držané strelné zbrane a strelivo na 
ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, kto-
rý im o prevzatí vydá potvrdenie. Odovzdané 
strelné zbrane a strelivo bude skúmať Krimi-
nalistický a expertízny ústav Policajného zbo-
ru. Občania budú mať možnosť si túto zbraň 
zaevidovať pod podmienkou, že ňou nebol 
spáchaný trestný čin a spĺňajú podmienky na 
držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne budú 
môcť previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu 
spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobia, zbraň 
sa stane vlastníctvom štátu. Podobný postup je 
aj pri strelive.
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▶ Nový REGISTER mimovládnych 
organizácií

Nový register mimovládnych neziskových organizácií 
ministerstvo vnútra spustí 1. januára 2021 na základe 

ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 346/2018 o registri mimo-
vládnych neziskových organizácií. 
Pôjde o aktuálny a jednotný zdrojový register o
• občianskych združeniach,
• odborových organizáciách,
• organizáciách s medzinárodným prvkom,
• neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby, nadáciách a neinvestičných fondoch.
V súčasnosti samostatne existujúce registre, evidencia a 
zoznamy vymenovaných mimovládnych neziskových or-
ganizácií k 31. decembru 2020 zanikajú a doterajšie údaje 
o nich budú automaticky presunuté do nového registra.  

Zdroj: minv.sk

▶ Čistenie štátnej 
hranice◆

Správu štátnych hraníc vyko-
náva MV SR. V rámci svojich 

kompetencií zabezpečuje aj pra-
videlné čistenie hraničného pruhu 
a kruhových plôch okolo hranič-
ných znakov. V našom katastri, na 
prihraničných pozemkoch, túto 
činnosť vykonala subdodávateľská 
firma SSI SK s.r.o. Práce sa reali-
zovali v novembri 2020. Každý 
vlastník prihraničného pozemku 
bol povinný strpieť vstup, vjazd a 
vykonávanie prác pri správe štát-
nych hraníc.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA

▶ Zavedenie vážiaceho a čipového systému pri zbere TDO

Modernizácia odpadového hospodárstva úzko súvisí s finančným dopadom pre samosprávu a 
jej občanov. Aj vinou legislatívnych zmien rastú náklady na odpadové hospodárstvo. Značnú 

finančnú záťaž predstavuje zavedený poplatok za skládkovanie odpadu. Produkcia odpadu aj v 
našej obci pravidelne stúpa, preto obec využila ponuku spoločnosti KOSIT na férové váženie ko-
munálneho odpadu.
Dynamické váženie a čipovanie nádob na komunálny odpad v celej obci znamená:
- nádoby na odpad budú označené jedinečným čipom,
- údaje na čipe budú pridelené konkrétnemu tvorcovi odpadu a platcovi za odpad,
- presná evidencia typu a počtu zmanipulovaných nádob,
- presná celková váha odpadu vyzbieraná v obci v deň zberu,
- presná váha odpadu každej manipulovanej nádoby,
- prehľad o produkcii odpadu v každej domácnosti. 
 Zároveň sa získa prehľad o odpade v každej nádobe, kde sa vizuálnou kontrolou zistí, kto odpad 
separuje. Bežná cena čipového systému je 3,30/nádobu. Naši občania to budú mať zadarmo.

▶ TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO ODPADU z domácností

Schválený zákon vyžaduje od obyvateľov 
obcí a miest triedený zber biologicky rozlo-

žiteľných kuchynských odpadov z domácností. 
Novela zákona o odpadoch je platná od janu-
ára 2021. Podľa tohto zákona by každá domác-
nosť mala mať zákonom predpísanú nádobu 
a mal by byť zabezpečený zber tohto odpadu. 
Zaťaží sa tým nielen peňaženka občana, ale aj 
obecný rozpočet. Aj napriek protestom obcí a 
miest k tejto novele zákona nedošlo k posunu 
povinností k tomuto triedeniu odpadu. Pre-

to obce, nateraz využívajú možnosť realizovať 
toto triedenie do vlastných kompostovísk, kto-
ré má každá domácnosť doma – na záhrade, 
za domom, na vlastnom pozemku. Preto aj 
naša samospráva vyzvala občanov, aby každá 
domácnosť preukázala čestným vyhlásením, 
že na kuchynský odpad využíva vlastné kom-
postovisko. K tomuto kroku pristúpila väčšina 
obcí. Je otázne, či aj toto nebude zákonodarca-
mi zrušené.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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MOST, ktorý spája 
LENARTOV A SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

Všetci sme od det-
stva vedeli, že naša 

obec i kostol majú svoj-
ho patróna, ktorý sa volá 
Svätý Leonard, a to bolo 
asi tak všetko. Bolo by 
preto veľmi správne, priblížiť tohto svätca nám 
všetkým, osvojiť si jeho odkaz a naučiť sa podľa 
toho žiť v súčasnej neľahkej dobe a nezabudnúť 
pritom na zachovanie kresťansko-kultúrneho 
dedičstva pre naše budúce pokolenia. Nuž veľa 
veci sa podarilo, mnohé úlohy nás však ešte ča-
kajú. Po nadviazaní kontaktov s Bratstvom Sv. 
Leonarda v Saint Léonard de Noblat vo Fran-
cúzsku, sa obec Lenartov stala členom Medzi-
národného združenia sv. Leonarda Fil-Leo, kde 
je vyše 1200 obcí, miest a inštitúcií nesúcich 
meno sv. Leonarda, kde má svojho delegova-
ného zástupcu vo výkonnom výbore. Tieto dve 
inštitúcie sa pričinili o to, že sme v roku 2019 
mohli uskutočniť  našu púť k hrobu nášho pat-
róna, kde sa nám dostalo naozaj milého a pria-
teľského prijatia. Na znak priateľstva i vážnosti 
nášho nového priateľstva, mesto Saint Léonard 
de Noblat Lenartovčanom vyčlenilo samostat-
ný priestor v miestnom parku oproti budo-
vy mestského úradu, 
kde sme zasadili lipu, 
ktorá našu obec bude 
všetkým okoloidúcim 
a miestnym občanom 
pripomínať. Na zák-
lade uvedeného, vzni-
kol nápad, recipročne 
venovať niečo našim 
partnerom – miesto, 
kde chodí veľa ľudí a 
budeme na nich stále 
myslieť. Návrh padol 
na pomenovanie naj-
väčšieho mosta v Le-
nartove menom mes-
ta Saint Léonard de 
Noblat. Prečo mosta? 
Nuž preto, lebo mosty, 
ktoré spájajú dva bre-

hy ponad potoky, rieky, 
údolia, spájajú aj ľudí, a 
tento náš sa napojil na 
cestu vedúcu ku kos-
tolu svätého Leonarda. 
Náš lenartovský most 

nás vedie k patrónovmu chrámu a spája nás s 
ľuďmi v meste, ktoré založil, spája našu lipu s 
lipou v parku, ktorý  priatelia dali k dispozícii 
Lenartovčanom. Vždy, keď na neho vstúpime, 
cíťme sa, že sme na ceste vedúcej k svätému Le-
onardovi.
Náš život je tiež cestou a všetci prechádzame 

aj cez most života, ktorý nás vedie od prvého 
nadýchnutia sa na tomto svete, cez detstvo do 
dospelosti, až po náš posledný výdych. Pozeraj-
me vždy na rieku života, ktorá plynie pod nami. 
Niekedy preteká ticho, kľudne, inokedy buráca 
a robí víry. Vtedy postojme a pozerajme sa, kde 
kráčame, lebo ráz po tejto ceste pôjdeme napo-
sledy a nebudeme sa už môcť vrátiť. 
Nestavajme medzi sebou neprekonateľné 

múry, stavajme mosty. Každý z nás, každý člo-
vek je samostatným svetom a nevedie do neho 
iná cesta, ako cesta cez most lásky. A taký most 
nemôže postaviť nikto iný, iba My sami. 

Milí priatelia,
dovoľte mi v tomto predvianočnom čase malú úvahu o našej histórii, ale hlavne o krokoch, ktoré 
sme ako spoločenstvo v našej obce v roku 2020 urobili, alebo sme boli aktívnymi účastníkmi.

„Nech je svätý Leonard najkratšou ces-
tou  medzi nami, nech je mostom i stre-
dobodom našich sŕdc i bytostí a v ňom 
nech sa spájajú všetky veci a javy, ktoré 

nás z Božej vôle obklopujú.“
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Text: Ján Bortník, člen výboru FIL-LEO
Foto: Mgr. Jana Frandoferová

POZDRAV LENARTOVČANOV francúzskym priateľom

Drahí spoluctitelia sv. Leonarda, ctihodní členovia Fil Leo!
 
16. august  2020 prežíval Lenartov  v duchu úcty a piety k velikánovi kresťanského sveta  a svät-

covi z Noblatu. Svätý Leonard poznačil životy nás všetkých a prepojil duchovný život  so spolo-
čenským.
Je nám cťou Vám oznámiť, že v Lenartove máme od 16. augusta 2020 Most Saint Léonard de 

Noblat.
Mosty spájajú, zbližujú. Aj národy, kultúry, náboženstvá. Sme presvedčení, že aj tento most bude 

prejavom našej hlbokej viery a spolupatričnosti s Vami, našimi francúzskymi priateľmi.
S nesmiernou úctou  sme privítali nášho francúzskeho priateľa p. Frederika Jacka, ktorý svojou 

prítomnosťou a osobným šarmom predniesol kus francúzskej kultúry. Teší nás, že horlivý ctiteľ 
sv. Leonarda svojím kresťanským postojom je aj Vaším dôstojným zástupcom FILLEO na Sloven-
sku.Sme presvedčení, že hodnoty, ktoré vyznával sv. Leonard  budú pre nás inšpiráciou aj v tejto 
neľahkej, krízou poznačenej dobe.
Buďme dostatočne silní, aby úcta k sv. Leonardovi rozvíjala našu kresťanskú vieru a umocňovala 

tak vzťahy medzi Lenartovom a Saint Léonard de Noblat.
S úctou

V Lenartove, 17. augusta 2020

členovia obce vo FILLEO
starostka obce
duchovný otec

poslanec obecného zastupiteľstva
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POZDRAV Z FRANCÚZSKA      

Som nesmierne rád, že mi život pridelil úlohu 
byť spolutvorcom Vašej snahy, priblížiť sa ku 
koreňom kresťanstva a Vášmu patrónovi Sväté-
mu Leonardovi, ktorého slávu i svätý odkaz reš-
pektujete a s dôverou sa k nemu obraciate ako k 
svojmu ochrancovi,  orodovníkovi a priateľovi.
S pokorou som prijal možnosť byť vyslancom 

farnosti St. Léonard de Noblat pri prvom na-
šom „Kermešovskom“ stretnutí a duchovnom 
spojení u Vás v Lenartove mojím vystúpením 
na chrámovom koncerte pri príležitosti 1 460. 
výročia úmrtia Sv. Leonarda v roku 2019, ako aj 
pri požehnaní Vášho mosta, ktorý nesie meno 
mesta Saint Léonard de Noblat ako prejav Vašej 
úcty a vďaky jeho obyvateľom.
Opatrenia prijaté v súvislosti s druhou vlnou 

pandémie nám nedovolili stretnúť sa na ker-
mešovskej slávnosti, ale verte mi, myšlienkami 
som stále pri Vás tak, ako som stále myšlienka-
mi v mojom rodnom Bretónsku vo Francúzsku, 
kde som sa narodil, kde žijú moji  drahí rodičia, 
moja milovaná sestra i brat s rodinou v Írsku.
Po skončení vysokej školy vo Francúzsku som 

prišiel pracovať na Slovensko a tu som ostal. V 
tejto krásnej krajine, ktorej súčasťou je aj Váš 
milovaný Lenartov, som stretol lásku môjho 
života, moju drahú Luciu, 
s ktorou som sa oženil, 
máme dve nádherné deti 
Maela a Sofiu, ktoré nám 
popri práci naplňujú náš 
život šťastím. Som pre-
svedčený, že toto všetko 
nebola náhoda a Svätý Le-
onard tak chcel, aby som 
na medzinárodnom kon-
certe gajdošov v poľských 
Wadowiciach pri soche 
Jána Pavla II., spoznal 
Vášho rodáka Janka, kde 
tiež vystupoval, s ktorým 
sme sa spriatelili a na jeho 
podnet spoločne rozvíjali 
lenartovskú Leonardovu 
tradíciu. Preto túto úlohu 

berieme obaja ako životné poslanie a veríme, 
že s Vašou pomocou bude meno Sv. Leonarda, 
jeho odkaz budúcim generáciám udržiavané a 
rozvíjané pre všeobecné blaho obidvoch náro-
dov, môjho francúzskeho a Vášho slovenského 
a Vás milí moji Lenartovčania.

Dovoľte mi preto v závere roka 2020 zaželať 
Vám šťastné a veselé prežitie vianočných sviat-
kov, veľa radostí z narodenia Ježiša Krista v 
kruhu Vašich rodín a veľa štastia a božieho po-
žehnania v novom roku 2021. 

Milí Lenartovčania,
všetci spoločne prežívame dobu, ktorú nikto z nás nečakal a ani si ju nevedel predstaviť. Všetci 
svojim spôsobom ťažko znášame následky protipandemických opatrení v snahe zabrániť šíre-
niu Covid-19, ktorý nás všetkých ohrozuje.

Nech šťastie, pohoda a kresťanská lás-
ka sprevádza naše kroky počas celého 
budúceho roka a vyslovujem želanie, 

aby sme sa vždy s radosťou mohli 
stretávať u Vás v Lenartove a v mojom 

rodnom Francúzsku. 
Nech žije Svätý Leonard.

Frederic Jacq

„
„



V rubrike cti, v rubrike našich rodákov, Vám 
chceme priblížiť jedného z nich, jeho život, die-
lo, talent a nadanie, jeho lásku k rodisku a k 
svojim rodákom.
Dnes na sklonku roka 2020 tieto riadky patria 

p. Jánovi Kolbasovi. Náš Janík Kolbasa, ako je u 
nás v Lenartove zvykom volať Jánov, a ako ho 
my všetci poznáme, sa narodil 07.07.1964, ro-
dičom Jánovi a t. č. nebohej Helene Kolbaso-
vým ako ich prvé dieťa. Má dvoch súrodencov, 
bratov Jozefa a Miroslava. Po skončení ZŠ jeho 
cesta smerovala na Strednú umeleckú priemy-
selnú školu v Košiciach, odbor keramika, aby 
náš rodák naplnil svoje sny, aby rozvíjal svoje 
koníčky, ktoré sa už pohýnali počas ZŠ na ZUŠ 
v Bardejove vo výtvarnom odbore. Počas praxe 
na stredoškolskom štúdiu pracoval u hrnčiara 
p. Jána Frankoviča a p. Ladislava Švantnera, kde 
si rozvíjal umeleckú keramiku. Po stredoškol-
skom štúdiu nastúpil do výrobného družstva – 
Športvýroba v Bardejove na prevádzku kerami-
ky, kde sa opätovne vrátil po absolvovaní ZVS 
už nie ako robotník, ale ako vedúci prevádzky 
– keramika. Po zániku VD Športvýroba si náš 
Janík otvoril živnosť na výrobu ľudovoumelec-
kej keramiky. A práve týmto obdobím začína 
jeho cesta tvorby, vlastnej prezentácie, výroby, 
rozvoja záľub, koníčkov, cesta jeho živobytia 
a živobytia jeho rodiny, cesta lásky – vložiť do 
svojho majstrovstva kus vlastného ,,SEBA“. Vo 
svojej dielni vo svojom rodinnom dome vyrába 
predmety úžitkovej, dekoratívnej a umeleckej 
keramiky. Určite mnohí z nás vlastnia Janíkov 
hrnček, džbán, misku či vázu alebo keramický 
obrázok, ktorí zdobí našu policu, a za ktorým 
vidíme svojho rodáka, jeho šikovné ruky, dobrý 
nápad a kus jeho srdca. 
Aj keď je dnes občanom Osikova, kde od r. 1994 

žije so svojou manželkou Danou a synmi Mare-
kom a Patrikom, nikdy sa nehanbil priznať, že 
je rodákom z Lenartova, že je jedným z nás, rád 
sa pri náhodnom stretnutí zastaví, pozdraví, 
prehodí pár slov a pospomína. Ako keramický 
majster reprezentoval svoju rodnú obec na ak-
cii ,,Lenartov sa predstavuje“ v Bardejovských 
kúpeľoch, v rodisku mal v r. 1999 výstavu ,,Krá-
sa v hline zakliata“. Jeho výrobky slúžili a roky 
slúžia obci ako reprezentačné suveníry, čím je 
práca a dielo nášho majstra známa široko-ďale-
ko. Svoje výrobky predáva v predajniach suve-

nírov a ľudovo-umeleckej tvorby na Slovensku 
a prezentuje ich aj na jarmokoch. Jeho suveníry 
nesú nádych s architektúrou zámkov, hradov a 
pamiatok miest na Slovensku. Svoje majstrov-
stvo predvádza priamo v skanzemoch, kde na 
hrnčiarskom kruhu z trocha hliny vyčaruje 
okúzľujúce diela, nielen u nás, ale aj v poľskej 
Kryniczi a na Zamagurských slávnostiach v 
Červenom Kláštore. Dielo a majstrovstvo náš-
ho Janíka je obrovské. Veď posúďte sami:

Súťaž 
• ,,BARDAV“, ,,VÝTVARNÝ SALÓN“
• Výtvarný Poprad 1989
• Tvorivé záujmy človeka – Liptovský Miku-

láš (1993)
• Krajská súťaž v Starej Ľubovni (1998)
• INSITA 2010 – Medzinárodný výtvarný 

plenér.
Výstavy
,,Láska k hline“, ,,Spoločná krása z hliny zro-

dená“, ,,Príbehy rozprávané hlinou“, ,,Minu-
losť otlačená v hline“.
Na všetkých spomenutých akciách a výstavách 

získal náš rodák popredné ocenenia a uznania  
a titul – Laureát. Je to len malé % z množstva 
jeho akcií a aktivít. O našom majstrovi sa mô-
žete dozvedieť aj v publikáciách - ,,Ľudoví re-
meselníci Nízkych Beskýd z r. 2010“ ,,Keramic-
ká figurálna tvorba II. diel“.
Možno viete, možno nie, ale Janíkov syn Pat-

rik zdedil po svojom otcovi lásku k výtvarnému 
umeniu a dnes je už v 6. ročníku VŠ na Fakulte 
umení v Košiciach, odbor dizajn. A práve me-
dzi otcovou a synovou tvorbou sa zrodil veľký 
sen Janíka – spoločná výstava diel otca a syna. 
Verím, že jeho sen sa čoskoro stave skutočnos-

ťou a my všetci – tvoji rodáci Vám to obom zo 
svojich sŕdc prajeme a sme na Vás hrdí! Veríme, 
že nám dáte vedieť, kde a kedy sa raz táto uda-
losť stane skutočnosťou.
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JÁN KOLBASA 
dielo a majstrovstvo nášho rodáka



Janík, ďakujeme Ti, že si bol ochotný sa s nami podeliť o svoje majstrovstvo, 
priblížiť nám ho a hlavne, že si prijal miesto v našej rubrike ,,cti“. Vážime si 

ťa a prajeme veľa tvorivých síl a splnených snov. 
Tvoji Lenartovčania
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▶ Zo zbierky nášho rodáka Jána Kolbasu
Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

Foto: Archív p. Ján Kolbasa

„ „
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◆ ZAMYSLÍME SA ...

Každý deň prináša čosi nové. Jeden niečo 
príjemnejšie, iný menej príjemné. Zvlášť 

piatkové rána sú pokojnejšie, možno práve 
preto, že mnohí máme pred sebou posledný 
pracovný deň a tešíme sa tak na blížiaci sa ví-
kend. Ale nemusí to tak vždy platiť. Zvlášť te-
raz v týchto časoch neistoty, keď korona, kto-
rá vyčíňala ešte pred nedávnom za morom, 
už dlhší čas vyčíňa aj u nás. Koľkí z nás si už 
povedali: „už sme z tých správ unavení, už 
máme toho dosť, čo tam jedna chrípka, už by 
mohli prestať zveličovať...“ Ale skutočnosť je 
určite iná a ochorenie COVID-19 nie je žiad-
na sranda. Tí, ktorí si ním prešli, vám to po-
tvrdia. Je na nás všetkých, ako sa k danej veci 
a v danom okamihu zachováme, ako sa k tejto 
realite postavíme. Keď sme ochorenie preko-
nali, varujme iných, aby sa chránili, ďakujeme 
tým, ktorí nám počas choroby a karantény 
pomohli. Keď pociťujeme príznaky, ostaňme 
v domácej izolácii čím skôr, aby sme nena-
kazili iných a riešme všetko cez telefón alebo 

e-mail, a keď sme zdraví, robme všetko preto, 
aby sme chránili seba aj iných. Nebojme sa 
tých, ktorí ochorenie prekonali, ani tých os-
tatných aby sa vzťahy medzi nami nenarušili, 
aby, sme sa čím skôr mohli stretávať tak, ako 
pred pár mesiacmi. Nosme rúško, aby sme 
chránili seba, aby nás aj tí ostatní videli a na-
sadili si tiež rúško, ktoré bude chrániť ich a 
ostatných, s 
ktorými sa 
stretnú. Po-
stavme sa k 
tejto veci zod-
povedne, aby 
sme nestratili 
nadlho ces-
tu jedného k 
druhému, ale 
aby sme po 
nej mohli čo 
najskôr krá-
čať. 

Šálku voňavého čaju, sladké koláče,
vľúdnu tvár, ruku, ktorá vie tak nežne pohladkať ...

A veľké srdce plné lásky!
Stará mama, starý otec, to všetko u vás vždy nájdem,

a preto vás mám tak rád.

    Drahí seniori, 
aj keď sme sa tohto roku nemohli stretnúť a porozprávať pri slávnostne prestre-
tom stole, nezabúdame na Vás. 
Dnes, keď sa ocitáte na zaslúženom odpočinku a užívate si svoju jeseň života,  
Vás chcem ubezpečiť, že Vaše mozoľnaté ruky a postriebrené vlasy sú pre nás 
vzorom.

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

aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.
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ŠKOLA ČAKÁ...
Je tu začiatok školského roka 2020/2021, možno o niečo viac očakáva-
nejší ako po iné školské roky. V ZŠ Lenartov prebieha od 2.9.2020 riadne 
školské vyučovanie. Do školských lavíc zasadlo 92 žiakov, ktorí sa vyu-
čujú v dvojzmennej prevádzke v ôsmich triedach, z toho v  0. ročníku, 
v špecializovanej triede, v troch špeciálnych a v troch bežných triedach. 
Dochádzka na vyučovanie je pre všetkých žiakov povinná, za dodržiava-
nia  protiepidemiologických odporúčaní a opatrení tak, aby sme sa cítili 
čo najbezpečnejšie.

✳ September v škole ✳
Opäť sme tu preto, aby sme 

vštepovali žiakom základy trí-
via t. j. písania, čítania, počí-
tania a poznatky z ostatných 
vyučovacích predmetov. Sme 
tu tiež preto, aby sme rozvíjali 
potenciál osobnosti žiaka do 
najvyššej možnej miery  a for-
movali jeho konkrétne vlast-
nosti. Aby sme zistili, čo je v 
našich deťoch dobré a čo zlé, 
čo chcú, čo odmietajú, po čom 
túžia... Záleží už len na záujme 
žiakov a ich rodičov. 
V septembri si pripomíname 

nielen Európsky týždeň jazy-
kov, Týždeň športu ale i Deň 
vďačnosti. Ďakujme teda za 
každý jeden obyčajný deň na 
ceste za vzdelaním, lebo ani 
ten nemusí byť samozrejmos-
ťou. V tomto momente ne-
vieme, aký bude nasledujúci 
školský rok, čo nás počas neho 
čaká... Poprajme si teda, aby 
bol úspešný, veselý a pestrý 
ako naše maľby na školskom 
oplotení, plný nových vedo-
mostí a získaných zručností, 
ktoré naši žiaci využijú nielen 
v ďalšom vzdelávaní, ale i v 
bežnom živote. Byť negatívne 
testovaní a zostať pozitívne 
naladení bolo našim prianím 
v septembri. 

✳ Prerušenie vyučovania 
a karanténa ✳

Ale nestalo sa tak. Naša ra-
dosť zo vzdelávania netrvala 
dlho. Prišlo testovanie a prvé 

pozitívne prípady. Ani v zlom 
sne nás nenapadlo, že sa ocho-
renie môže týkať aj školy. Prvý 
týždeň prerušeného vyučo-
vania bol pre nás najnároč-
nejší. Nikto nevedel do čoho 
ideme, čo nás čaká. Vzájom-
ne sme sa však podporovali, 
povzbudzovali, telefonovali, 
písali si. Pomáhala nám viera, 
modlitba a nádej. Nádej, že sa 
zdravotný stav infikovaných 
zlepší a všetko bude opäť v po-
riadku. Keď sa obzriem späť, 
možno sme až priveľmi pani-
kárili. Ale báli sme sa jedna o 
druhú i o našich žiakov a celú 
komunitu. Nekonečný týždeň 
čakania na testovanie žiakov 
však dopadol relatívne dobre. 
Len jedna pozitívne testovaná 
žiačka, ktorá nemala žiadne 
príznaky ochorenia Covid-19. 

Niektorí sme absolvovali aj 
dve-tri karantény. Nasledova-
lo pilotné testovanie, tešili sme 
sa z negatívnych výsledkov 
antigénových testov... Opäť to 
však netrvalo dlho. Už o pár 
dní som si vyskúšala aj ja, čo 
je to stratiť čuch, mať teploty, 
bolesti hlavy či kašeľ. Vôbec 
to nebola chripôčka, ako túto 
chorobu poniektorí posmešne 
pomenovávajú. Ten dlhodobý 
pocit únavy bol vyčerpávajúci. 
Ale všetko som prijala s poko-
rou a snažila som sa myslieť 
pozitívne. 

✳ Dištančné verzus 
prezenčné vzdelávanie ✳

Na prerušenie vyučovania 
najviac doplatili žiaci. Dištanč-
né vzdelávanie nenaplnilo 
naše očakávania. Pracovné 
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listy sa nám vrátili špinavé, 
pokrčené, vyplnené úplne nie-
kým iným, alebo sa nevrátili 
vôbec. Sme nesmierne  radi, 
že žiaci I. stupňa dostali vý-
nimku a mohli nastúpiť na 
základe nariadenia Vlády SR 
opätovne do školy. Starší žiaci 
spolu s učiteľkami vyhrabali a 
upratali školský dvor. Zdôraz-
niť epidemiologické opatrenia 
a zásady prevencie pedikulózy 
do ZŠ prišla i asistentka osve-
ty zdravia. Žiaci s nadšením 
privítali Mikuláša s anjelom a 
tešia sa i na dokončené multi-
funkčné ihrisko. Áno, realizu-
jeme menej spoločných aktivít 
z dôvodu zákazu zhromažďo-
vania, ale je tu väčší priestor 
na dobehnutie zameškaného 
osvojenia si učiva a individu-
álny prístup. Hlavnou priori-
tou je čítanie, písanie, počíta-
nie a znovuzískanie stratených 
pracovných návykov. Ani by 
ste neverili, koľko úsilia a mo-

tivácie si vyžaduje udržanie 
pozornosti a sústredenia žia-
kov  hoci len na krátkodobú 
činnosť. Je veľmi ťažké opäť sa 
odraziť od dna, žiaci pozabú-
dali písmená, zamieňajú si ich, 
nevedia si spomenúť na tvary 
písaných i tlačených písmen a 
číslic. Opäť začíname opako-
vať zabudnuté algoritmy sčí-
tania i odčítania, nehovoriac o 
poznatkoch o okolitom svete, 
ktoré sú podmienené aj vy-
jadrovaním sa v slovenskom 
jazyku. A to im v komunite 
nikto nesprostredkuje. Záver? 
Dištančné vzdelávanie nie je 
rozsahom a kvalitou ani ná-
hodou adekvátnou náhradou 
prezenčnej výučby. Nič nena-
hradí prístup učiteľa a osobný 
kontakt. 

✳ Vianočné prázdniny ✳
Blížia sa Vianoce, najkrajšie 

sviatky v roku. Tešíme sa na 
nich určite ešte viac ako po 

minulé roky. Nebude dôleži-
té, čo bude pod stromčekom, 
ale kto bude okolo neho. Váž-
me si, čo máme, nikdy nám 
nebolo lepšie. Máme čo jesť, 
kde spať... Ľudstvo v minu-
losti prežilo omnoho horšie 
krízy, trpelo omnoho viac. 
Počas sviatkov nebude ľahké 
nájsť rovnováhu medzi obme-
dzením kontaktov a túžbou 
prežiť sviatky spoločne. Kaž-
dý si však bude musieť nájsť 
tú správnu mieru zodpoved-
nosti sám. V závere kalendár-
neho roka patrí poďakovanie 
všetkým zamestnancom, ktorí 
prispeli k spoločnému dielu. 
Ďakujeme aj obci Lenartov za 
podporu a starostlivosť počas 
uplynulého roka. Aj v nasle-
dujúcom období bude všetko 
len tak, ako má byť, myslíme 
však optimisticky a spoločne 
všetko zvládneme.

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠ

Mikuláš

Požehnané prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, 
úspechov a odvahy v novom roku 2021 Vám praje

 kolektív ZŠ Lenartov!

„ „

Maľby na školskom oplotení



Úvodom tohto článku by 
som sa Vám (milí ob-

čania) chcela predstaviť. 
Prostredníctvom národné-
ho projektu s názvom „Po-
máhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov II“, som dostala 
príležitosť pôsobiť v Základ-
nej škole Lenartov ako školský 
psychológ. Pýtate sa, čo taký 
školský psychológ robí, aké 
postupy uplatňuje pri práci 
so žiakmi? Úlohou školského 
psychológa je predovšetkým 
podpora žiaka v školskom 
prostredí, zohľadňujúc jeho 
individualitu, osobnosť, zdra-
votný stav, charakter rodinné-
ho prostredia, kultúrne a so-
cio-ekonomické pomery. 
Ako vieme, škola zďaleka nie 

je len „o známkach“, okrem 
samotného prospechu je dôle-
žitým hodnotiacim kritériom 
tiež správanie žiaka navonok 
(vo vzťahu k spolužiakom, pe-
dagógom i k sebe samému), 
ktoré do významnej miery 
odzrkadľuje jeho vnútorné 
rozpoloženie, jeho psychic-
ký stav. Individuálnou či sku-

pinovou poradensko-psycho-
logickou prácou so žiakmi, 
s využitím psychodiagnos-
tických metód a nástrojov, je 
možné identifikovať problémy 
(a postupne sa dopracovať k 
ich príčinám), ktoré negatív-
ne ovplyvňujú školské fungo-
vanie žiakov, a tým narúšajú 
efektivitu celkového výchov-
no-vzdelávacieho procesu.
Žiaci v našej škole patria k 

deťom so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, a 
to buď z dôvodu zdravotného 
znevýhodnenia alebo z dôvo-
du sociálne znevýhodneného 
prostredia, v ktorom vyrasta-
jú. Okrem zboru pedagógov, 
ktorí sa týmto žiakom venujú 
s obrovskou trpezlivosťou, en-
tuziazmom, empatickým prí-
stupom a neustálym preukazo-
vaním dôvery v ich schopnosti 
- sú to najmä rodičia, ktorí 
ako primárne vzťahové osoby 
majú kompetenciu viesť svo-
je deti k poznaniu, podnietiť 
v nich zvedavosť a motiváciu 
učiť sa novým veciam, novým 
vedomostiam i zručnostiam, 

ktoré neskôr zužitkujú vo svo-
jom ďalšom životnom účinko-
vaní. Ďalšou úlohou či posla-
ním školského psychológa je 
teda práca s rodičmi žiakov, 
ktorá zahŕňa poskytovanie 
edukácie o význame základné-
ho vzdelania pre budúci vývin 
detí, povzbudenie rodičov k 
spolupráci so školou cez účasť 
na rodičovských združeniach, 
ako aj účasťou na osobných 
konzultáciách s pedagógmi vo 
veci maloletých detí a ich škol-
ských výsledkov. 
Porozumieť žiakom so špe-

ciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami je pre mňa 
výzvou a zároveň odhodlaním 
vytvoriť týmto žiakom také 
prostredie, ktoré umožní v čo 
najväčšej miere rozvinúť ich 
potenciál. Oni ma zase učia 
vidieť svet iným spôsobom. 
Veď, koniec koncov, učíme sa 
neustále, deň za dňom, či sme 
ešte deti alebo už dospelí... Na 
záver sa inšpirujem výstižným 
výrokom amerického filozofa 
J. Deweyho: 
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Mgr. Liliana Jenčopaľová
           školský psychológ

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG ••

„Vzdelanie nie je prípravou na 
život. Vzdelanie je život sám.“
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Aj naša obec Lenartov 
bola oslovená vzdeláva-

cím centrom Slniečko, vďaka 
čomu som mal možnosť so 
žiakmi ZŠ realizovať aktivi-
ty preventívneho programu 
Kozmo. Keďže sme sa nemohli 
zúčastniť osobného stretnutia, 
bolo rozhodnuté, že vzdeláva-
nie bude realizované online 
cez zoom. Zúčastnilo sa ho 18 
pedagogických zamestnancov 
pôsobiacich ako učitelia, pe-
dagogickí asistenti a špeciálni 
pedagógovia, ktorí pracujú v 
materských a základných ško-
lách. Vzdelávanie prebiehalo v 
dňoch od  8.-11. októbra 2020.
Prvý deň školenia sme sa za-

oberali problémom psychic-
kého násilia týraných detí. Té-
mami druhého vzdelávacieho 
dňa boli Dieťa a jeho práva 
− vývoj práv dieťaťa, Sexuál-
ne zneužívanie, Úloha učiteľa 
a psychológa v oblasti urče-
nia inteligenčného koeficientu 
žiakov I. stupňa. 
Tretí a štvrtý deň vzdeláva-

nia sme sa oboznámili s ďal-
ším vzdelávacím obsahom, 
jeho filozofiou, cieľmi, forma-
mi realizácie a so získanými 
učebnými pomôckami Kozmo 
boxu. Celý tím účastníkov bol 

rozdelený do 9 skupín, z kto-
rých každá podľa pokynov 
lektoriek prezentovala určený 
modul. Posledný modul bol 
prezentovaný školiteľkami. 
Záver vzdelávania bol určený 
Kozmovým radám a spôsobu 
realizácie aktivít so žiakmi v 
škole. 
Realizácia projektu v ZŠ Le-

nartov prebieha od 26. októbra 
2020 do konca kalendárneho 
roka. Keďže veková kategória 

účastníkov 
bola určená 
od 4 do 8 ro-
kov,  vybrali 
sme žiakov 
1.B špeciali-
zovanej trie-
dy. Dvakrát 
týždenne v 
časovom in-
tervale jed-
nej vyučo-
vacej hodiny 
predstavuje 
Kozmo žia-

kom planéty, ktoré navštívil 
vo vesmíre na svojom kozmo-
pláne. Každá planéta má svoje 
špecifiká ohľadom správania 
sa žiakov v kolektíve. Aj plané-
ta Chichi ukazuje, že hoci sme 
každý rozdielny, niečo máme 
predsa len podobné (napr. 
hnedé oči majú rôzne odtie-
ne). A hoci je každý jedineč-
ný, mali by sme sa ku všetkým 
správať milo a dobrosrdečne. 

Záverečný modul bude akou-
si oslavou spoločne strávené-
ho času a toho, čo sa deti od 
maňušky Kozmo naučili. Spo-
ločne uzatvoríme dejovú líniu 
vesmírnych výprav po plané-
tach Krikľúň, Haha, Chichi, 
Kolorka, Majtoj, Bumbác, Far-
bička a Jaja. Každý účastník 
projektu dostane Kozmo kartu 
s jeho menom, aby sa stal dob-
rým pozemšťanom.

Peter Bilý
realizátor projektu

KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ ••
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Tak ako sme školský rok končili s pandemic-
kými opatreniami, tak aj tento nový škol-

ský rok 2020/2021 pokračuje podľa usmernení 
a odporúčaní  Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR. Naše aktivity boli naďalej 
čiastočne obmedzené, ale to neznamená, že 
by sme ich vynechali z plánovaných činností. 
Výchovno-vzdelávací proces prebieha formou 
tematických celkov v rámci hier a cielených ak-

tivít. Prostredníctvom zážitkového učenia zís-
kavajú deti vedomosti, skúsenosti a informácie 
o živote okolo nás.
Prichádza obdobie, kedy sa viac ako inokedy 
zamýšľame nad svojím životom. Je to aj čas ná-
deje, pokory a radosti. Narodenie Ježiša ako 
chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, 
nám pripomína Jeho vstup do dejín ľudstva, 
ktorému priniesol nádej a spásu.

Aktivity v materskej škole v I. polroku 
Pandemické obdobie Covid-19 zasiahlo do všetkých oblastí spoločenského života, vrátane škol-
stva. Aj naša materská škola musela reagovať na vzniknutú situáciu a prispôsobiť jej metódy a 
formy vyučovacieho procesu.

 „Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok?“

Vianoce sú pre väčšinu z nás najkrajšie sviatky 
roka, ktoré prežívame v radosti a v spoločnosti  
rodiny.  Mnohí ľudia však toľko šťastia v živote 
nemajú a vianočné sviatky sú pre nich ťažkým a 
smutným obdobím. Našťastie, aj vďaka skvelým 
projektom, akým je tento, môžeme urobiť senio-
rom žijúcich v domovoch dôchodcov radosť. Ľu-
dia z celého Slovenska opäť spájajú svoje srdcia 
a pre najstarších plnia krabice od topánok jed-
noduchými darčekmi. Naše deti sa v tomto roku  
prvýkrát zapojili do tohto krásneho projektu. K 

„Deň na kolesách“
Pohyb je nenahraditeľnou súčasťou našich živo-
tov. O dôležitosti pohybu sa presviedčame každý 
deň, hlavne v čase, keď je naše vzácne zdravie 
najviac ohrozené. V rámci témy „V zdravom tele 
zdravý duch“ sme zaradili do nášho programu 
aktivitu „Deň na kolesách“. Deti si preverili nie-
len schopnosti, obratnosť, vytrvalosť a súťaži-
vosť, ale do aktivity sme pridali aj praktické zo-
pakovanie si poznatkov z dopravnej výchovy.



„Mikuláš v škôlke“
Kto by sa netešil na Mi-
kuláša so sladkými ba-
líčkami? Hoci má svätý 
Mikuláš veľa starostí  s 
rozdávaním balíčkov 
po celom svete, predsa 
si našiel čas a zavítal a j 
medzi nás do našej ma-
terskej školy. Všetky 
deti netrpezlivo očaká-
vali príchod deduška s 
dlhou bielou bradou. 
Deti si pre Mikuláša pripravili krásny program v 
podaní piesní a básní. Strach začal pomaly opa-
dať, keď Mikuláš otvoril vrece plné balíčkov a 
darčekov, ktoré si deti s nadšením prevzali. Ne-
zabudli sa pekne poďakovať a Mikuláš im sľúbil, 
že o rok príde zas. 
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Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

„V mene celého kolektívu materskej 
školy vám želám krásne a požehnané 

vianočné sviatky v kruhu 
svojich najbližších.“ 

PRE DETI OD PIATICH ROKOV JE MŠ POVINNÁ

Hlavným dôvodom povinnej škôlky je 
dostať do vzdelávacích inštitúcií deti 

zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
V prípade, že kapacita štátnej siete mater-
ských škôl v niektorých lokalitách Sloven-
ska nebude ani napriek novým zariadeniam 
stačiť, rodič bude môcť vzdelávať dieťa aj v 
individuálnej forme, napríklad doma alebo 
v alternatívnej neštátnej škôlke. Minister-
stvo tiež umožní flexibilnejšie poskytova-
nie predprimárneho vzdelávania v iných 
formách – napríklad vo firemných, komu-
nitných či lesných škôlkach či detských cen-
trách.Ministerstvo ďalej v zákone dodatoč-
ne upraví, aby dieťa v prípade nedostatku 
miesta v spádovej materskej škole v mieste 
jeho bydliska malo možnosť chodiť do ma-

terskej školy v niektorej z najbližších obcí. 
V prípade, že obec nemá zriadenú mater-
skú školu, majú rodičia nárok na príspevok 
na dopravu dieťaťa z miesta trvalého byd-
lisko do materskej školy, kde plní povinné 
predprimárne vzdelávanie a späť. V prípa-
de, že sa pre dieťa nenájde miesto v žiadnej 
verejnej materskej škole, rodič nebude če-
liť žiadnym sankciám ani nebude povinný 
dávať dieťa do neštátnej alebo neverejnej 
materskej školy. Predprimárne vzdelávanie 
bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 
31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho 
veku a budú mať jeden rok pred nástupom 
na povinnú školskú dochádzku. Zápisy do 
materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia 
v máji 2021.

Materská škola definitívne povinná pre všetky deti od piatich 
rokov veku. Škôlkari budú musieť nastúpiť do materských škôl 
už v septembri 2021, zápisy prebehnú v máji budúceho roka.

„ „

sladkým maškrtám i k spo-
mienkovým darčekom pridali 
deti do krabice svoje kresby a 
zhotovili pre starkých krásne 
vianočné pozdravy. Veríme, že 
potešíme deduškov a babičky v 
domove sociálnych služieb.
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DOŽINKY – poďakovanie za dary zeme

K dožinkovým slávnostiam patrí aj 
dožinkový veniec ako symbolické 
ponechanie posledných klasov obilia 
ako prosba na zabezpečenie budú-
coročnej úrody. Z prvého vymletého 
zrna sa piekol chlieb na oslavu a po-
ďakovanie za úrodu. 
V dobe globalizácie a orientácie spo-

ločnosti na spotrebu a konzumný 
spôsob života, postupne ľudia strácajú 
priamy kontakt so zemou, našou ži-
viteľkou. Žijeme na nej, chodíme po 
nej, ale väčšina z nás už priamo ne-
pracuje so zemou. Možno aj preto je 
pre niektorých mladých ľudí jedno-
duché povedať, ideme do sveta, tu nás 
nič nedrží. Keby pracovali v prírode 
so zemou, po ktorej od detstva cho-
dia, možno by to nepovedali, lebo by 
v tejto zemi, v rodnom kraji, mali už 
svoje korene upevnené prácou a tra-
díciami, ktoré sa od pradávna dedili z 
generácie na generáciu. Vďaka vývo-
ju a novým technológiám už nemusí 
byť práca na poli taká ťažká ako tomu 
bolo v minulosti. Ale ani klimatizova-
né stroje nie sú zárukou dobrej úrody 
a až keď Boh dá, je potrebné vynaložiť 
úsilie na jeho zber a spracovať na kva-
litný produkt. 
Aby sa nezabúdalo na tieto tradície, 

školská knižnica v spolupráci s KC a 
našimi čitateľmi, pripravili malú ukáž-
ku dožinkových slávností od kosenia 
klasov na poli, prípravy dožinkového 
venca a zároveň jeho slávnostné odo-
vzdanie pani starostke na obecnom 
úrade. Týmto sme chceli poukázať, že 
máme úctu k roľníckemu povolaniu a 
vážime si prácu všetkých poľnohos-
podárov. Za ich vynaložené úsilie a za 
náš chlieb každodenný chceme sa im 
srdečne poďakovať. Veríme, že také-
to ľudové tradície a rôzne iné sa nám 
podarí v našej obci zachovať pre naše 
ďalšie generácie. 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA – aktivity 

Koncom augusta a septembra sa konajú v rôznych regiónoch doma aj v zahraničí podujatia spojené 
so zberom úrody. U nás sú to dožinky, slávnosť po ukončení žatvy a poďakovanie za úrodu, že aj tento 
rok k nám bola matka Zem štedrá. 

„Ďakujeme pani starostke za dožinkovú 
hostinu, pánovi Antonovi Kačmárovi za 
jeho hudobný doprovod, pánovi Jozefovi 
Leškovskému za videozáznam, ktorý si 

môžete vypožičať v ŠK, KC za spoluprácu a 
samozrejme aj našim všetkým účinkujúcim. „
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Mária Leškovská, knihovníčka

1. Čítanie v prírode
2. Beseda – „Bezpečnosť na cestách“ 
            s por. K. Pekaríková z OR PZ Bardejov 
3. Dožinky
4. Európsky týždeň športu – športové aktivity 
           Rómska osada s KC
5. Čítanie na pokračovanie
6. Beseda – „Alergény“ – Rómska osada s KC
7. MDK – prijímanie nových členov do ŠK
8.        Jeseň v ŠK
9.        Vianočná besiedka – koledy

OSTATNÉ AKTIVITY ŠK:
Aj napriek epidemiologickej situácii s ochorením 
COVID-19, po uvoľnení prísnych hygienických 
opatrení sa nám podarilo niektoré aktivity usku-
točniť:

Čítanie v prírode

Bezpečnosť na cestách
Prijímanie nových členov



Počas leta v mesiaci júl 
bol v komunintom cen-

tre úspešne ukončený kurz – 
šička. Na prelome mesiacov 
júl - august prebiehal druhý 
kurz - šička, z dôvodu veľké-
ho záujmu. V mesiaci august 
začal nový kurz - Údržba ve-
rejnej zelene. Vďaka, ktorému 
sa počas jeho trvania skrášlilo 
aj okolie obce. Tretí augusto-
vý týždeň sme v spolupráci a 
usmernením vedenia ZŠ Le-
nartov venovali letnej škole. 
Na letnej škole v komunitnom 
centre sa zúčastnila skupi-
na detí, ktoré sa dobrovoľne 
prihlásili a všetko prebiehalo 
formou zážitkového učenia, v 
indiánskom duchu. Súčasťou 
letnej školy bola aj beseda s 
preventivistkou PZ nadpor. 
Kvetoslavou Pekaríkovou a 
pracovníčkou ÚPSVaR soci-
álno-právnej ochrany a kura-
tely detí Ing. Mgr. Máriou 
Novákovou. Po ukončení let-
nej školy sme v spolupráci s 
pracovníčkou školskej kniž-
nice p. Leškovskou pripravi-
li program "Dožinky", ktoré 
nám pripomenuli prácu na-
šich starých rodičov na po-
liach a poďakovanie za úrodu. 
Začiatkom mesiaca september 
v spolupráci s terénnou soci-
álnou prácou v komunitnom 
centre prebiehala preventívna 
aktivita na tému: "Eliminácia 
vzniku požiaru a základné zá-
sady a pravidlá správania sa 
v prípade požiaru", aktivita 
bola určená pre dospelých. Po 
krátkom čase, tak ako každý, 
aj my sme sa znova dostali do 
prísnych opatrení v súvislosti 
s Covid-19. Po rôznych naria-
dených obmedzeniach, mnohí 

z nás zrazu túžia po „starom“ 
stereotype. Činnosť v komu-
nintom centre prebieha na zá-
klade všeobecných nariadení 
Vlády SR a Úradu verejného 
zdravotníctva SR. Všetky ob-
ligatórne činnosti prebiehajú 
podľa usmernení a v plnom 
rozsahu určené pre všetky ve-
kové kategórie prijímateľov 
sociálnych služieb s obme-
dzeným počtom, z dôvodu 
zákazu zhromažďovania. 
Zamestnanci komunitné-
ho centra, odborný pracovník 
a asistent odborného pracov-
níka sa zúčastnili pilotného 
testovania obyvateľov v obci 
Lenartov. Aj počas nasledujú-
ceho víkendu sme znova spo-
lupracovali pri testovaní anti-
génovými testami. V mesiaci 
november sme sa venovali prí-
prave jesenných a vianočných 
dekorácií, ktoré ste si mohli 
osobne pozrieť v priestoroch 
školskej knižnice. Kúpou 
týchto výrobkov za symbolic-
kú sumu, ste mohli podporiť 
činnosť komunitného centra. 
Ostatné výrobky budú daro-
vané obyvateľom obce, osa-
melým seniorom. Blížiacimi 
sa sviatkami Vianoc 2020 sme 
vyrobili niekoľko pestrých ad-
ventných vencov, ozdôb a ike-
bán do domácnosti. Typickou 
tradíciou Vianoc je pečenie a 
zdobenie medovníkov, ktoré 
sme usporiadali aj tento rok v 
komunitnom centre. Nie len 
chuť medovníkov, ale aj vôňa 
punču či rozsvietenie vianoč-
ného stromčeka je príjemným 
zavŕšením tohto „náročného“ 
roka. Pri týchto prácach sa zú-
častnili nielen deti, ale aj do-
spelí. Aj takýmto spôsobom 

sme chceli u prijímateľov so-
ciálnych služieb znovunado-
budnúť manuálnu zručnosť, 
kreativitu, možno aj chuť a 
záujem na sebe ďalej pracovať.
Veríme, že táto súčasná ne-

priaznivá situácia s vírusom 
Covid-19 doma i vo svete čo 
najskôr pominie a opäť sa nad-
viažu sociálne kontakty medzi 
ľuďmi, čím sa zároveň stabili-
zuje psychický, fyzický i finanč-
ný dopad na našu spoločnosť. 
Srdečne ďakujeme všetkým za 

spoluprácu, pani starostke Ing. 
Jane Bľandovej, MBA za pod-
poru a veríme, že nasledujúci 
rok 2021 bude pre nás všetkých 
o niečo lepší, veselší, plný vzá-
jomného porozumenia a lásky. 
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KOMUNITNÉ CENTRUM Lenartov
Príchodom letných prázdnin a postupným uvoľňovaním opatrení v súvislosti s COVID-19, 

svitla nádej, vrátiť sa do bežného kolobehu života. Aj činnosti v komunitnom centre na nasle-
dujúce obdobie tomu priaznivo nasvedčovali. 

„Prajeme Vám požehnané 
sviatky a šťastný 
nový rok 2021.“
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Mgr. Ivana Balogová, odb. garant KC

Medzinárodný deň vtipov, 
Deň zabúdania, Koláž z textí-
lii, MD bez plastových tašiek, 
Nanuky z papiera, Maľovanie 
pneumatík, Úprava skalky 
v obci, Svetový deň alergií, 
Detské piesne, Deň čokolády, 
Osveta zdravia, Výroba hier 
do exteriéru, Beauty day, PSD 
– pomoc pri príprave na škol-
ské vyučovanie (Rozcvička s 
abecedou, Príroda okolo nás, 
Čítanie v prírode, Písanie, 
Číselné operácie, Hudobný 
krúžok...), Finančná gramot-
nosť, Triedenie komunálneho 
odpadu, Huby, Modelovanie 
s plastelínou, MD Šachu, Deň 
rodičov, Hula hop, Futbal. 
Starostlivosť o chrup, Vedo-

mostné hry, Slovná zásoba, 
MD mládeže, Deň internetu, 
Enviromentálna činnosť, Deň 
preťahovania lanom, doprav-
né značky, SNP, Rozlúčka s 
prázdninami, Smotanová tor-
ta, Maľovanky, Výroba mydla, 
Babie leto, Jeseň pani bohatá, 
MD gramotnosti, Deň obetí 
holokaustu a rasového násilia, 
SD prvej pomoci, Kŕmidlo pre 

vtáčiky, Výrobky z cementu, 
Nové opatrenia Covid-19, Ro-
dičovské chyby pri výchove, 
MD Alzheimerovej choroby, 
Hasiči, Jesenná rovnodennosť, 
Vlajky európskych štátov, Pra-
nostiky, SD srdca a nepočujú-
cich, MD hudby, SD úsmevu. 
Príznaky Covid-19, Príprava 
na testovanie, Vysvetlenie poj-
mov: negatív - pozitív, Gaš-
tanové postavičky, Dáždnik z 

farebného papiera, Dekorácie 
z lístia, SD pošty, Moja poš-
tová známka, Domáce a lesné 
zvieratá, SD umývania rúk, 
Vychádzky do prírody, Ze-
miakové pečiatky, R-O-R Co-
vid-19, Výroba kahancov zo 
skla, Opatrenia - Zákaz vychá-
dzania, dodržiavanie karantény.
Pamiatka zosnulých, Sušenie 

citrusového ovocia, MD róm-
skeho jazyka, SD behu, Vita-
míny z prírodných zdrojov, 
Dekorácie, Príprava materiálu 
na adventný veniec, Zber ihli-
čia, Orechové škrupinky, MD 
bez fajčenia, Šitie rúšok.
Zimná výzdoba, Sv. Mikuláš – 
báseň, List Ježiškovi, Bezpeč-
nosť na cestách, Výzdoba via-
nočného stromčeka, Príbeh o 
sv. Mikulášovi, Vianočná po-
hľadnica, Bezpečnosť pri zim-
ných hrách, Pečenie medov-
níkov, Úsporné nakupovanie, 
Vianočná hviezda, Balenie 
darčekov, Stolovanie, Zdobe-
nie medovníkov, Vianočné 
koledy, Vianočné menu, No-
voročné vinše, Sánkovačka, 
Zimná vychádzka, Manipulá-
cia s pyrotechnikou.

Mgr. Jana Kačmárová, odb. pracovník KCPríprava materiálu na adventný veniec



Pán MILAN (64 rokov) 
Pán Milan je dôchodca, žije 

so svojou manželkou v útulne 
zariadenom byte na rómskej 
osade. Keď ho stretávame po-
čas našej práce, vždy je dobre 
naladený, čomu bolo tak aj 
dnes. S manželkou ma vrelo 
privítali a radi si pospomínali 
na časy mladosti.

1. Otázka: „V akých podmien-
kach ste vyrastali?“
- „Bolo dobre.“
Pán Milan prejaví radosť a 

spomína na tento čas, opisuje 
ako žil s rodinou v drevenici. 
Tvrdí, že im nič nechýbalo. 
Od mala ho brával dedo so se-
bou do roboty, chodili kopať 
studne rôznym ľuďom. Stará 
matka pracovala ako pomoc-
nica pre domácnosti v obci, 
bola známa svojou zručnosťou 
pri pletení opálok. Bol rád, že 
ho starí rodičia a rodičia učili 
práci a povinnostiam odmala.
2. Otázka: „Aké ste mali sny 

o svojej budúcnosti, keď ste 
boli dieťa? Splnili sa?“
- „Nemal som na to.“
Snom, vtedy ešte malého die-

ťaťa, bolo byť murárom. Opý-
tala som sa prečo mu jeho sen 
nevyšiel, iba sa pousmial a od-
povedal „vtedy som nemal na 
to, na školu, bola iná doba.“ 
Vysvetlil mi, že vtedy bolo pre 
neho dôležité pomáhať pri 
práci a neskôr si vedieť takto 
sám zarobiť. Už ako dospelý 

muž pracoval ako pomocný 
stavebný pracovník, čo zna-
menalo aj manuálne náročnú 
prácu.
3. Otázka: „Aké máte pred-

stavy o svojej budúcnosti te-
raz?“
- „Ak bude zdravie, bude dobre.“
Pán Milan sa teší do nového 

bytu, chce byť len zdravý a vlá-
dať, aby si s manželkou mohli 
zariadiť byt a tam spoločne v 
spokojnosti dožiť svoju starobu.
4. Otázka: „Čo by ste odkáza-

li ďalšej mladej generácií?“
- „Žeby pracovali, vážili si prá-

cu a aby sa zaujímali o svoje 
rodiny.“
Podľa pána Milana sú dnešní 

ľudia nestáli a nevenujú sa 
toľko svojim rodinám. Deti si 
svojich rodičov nevyberajú, to 
rodič im má dať tú správnu vý-
chovu a zaujímať sa o nich. V 
minulosti si ľudia ako pán Mi-

lan nemohli vybrať kam pôjdu 
do práce, dnes je viac možnos-
tí a človek si môže sám vybrať. 
Je smutné, že dnešná generá-
cia si neuvedomuje, aké má v 
tomto šťastie.
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■ ODKAZ pre budúce generácie

Počas našej práce v rómskej komunite sa často stretávame s rôznymi zaujímavými príbehmi 
zo života. Názory na dnešné fungovanie sveta sa výrazne líšia, závisí to hlavne od toho do akej 
generačnej kategórie zaradíme nášho sprievodcu príbehom. Je zaujímavé v rozhovoroch sle-
dovať, ako sa postupne zmenila doba a vnímanie toho, čo je v živote dôležité. V tomto článku 
vás prevedieme životmi pár ľudí, ktorí by chceli zanechať odkaz pre budúce generácie, nielen 
vo svojej komunite. Položili sme im štyri stručné otázky, na ktoré nám odpovedali.

*  *  *
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*  *  *

Pani PAVLÍNA (73 rokov)
Pani Pavlína je vdova a dô-

chodkyňa, žije v drevenom 
príbytku so svojou rodinou. 
Pavlína rada spomína na det-
stvo, také podmienky, ktoré 
mali v minulosti, sa podľa nej 
už nikdy nevrátia. 

1. Otázka: „V akých podmien-
kach ste vyrastali?“
- „Bolo som žila.“
Pani Pavlína rozpráva, že aku-

rát dnes vnúčatám zase pripo-
mínala, ako sa voľakedy žilo. 
„Kamarátky som mala gadžov-
ky“  bola prvá veta, ktorú mi s 
rozjasnenou tvárou a ráznym 
zdvihnutím prsta oznámila. 
Rozprávala ako jediná z rodi-
ny chodila dlhšie do školy a 
so svojimi kamarátkami trá-
vili čas vždy u niekoho iného. 
Rada spomínala, ako trávili 
dievčatá čas a spoločne aj jed-
na u druhej obedovali. Svoj 
dom z detstva opisuje ako nie-
čo, čo v dnešnej rómskej ko-
munite už neuvidíte – záhra-
du s kvetmi a zeleninou, mali 
aj ovocné stromy. Čo je pre 
nás samozrejmé, je pre túto 
pani snom, mať okolo domu 
záhradu s kvetmi. Nad týmito 

slovami tvrdí, že si preto občas 
aj poplače. Je nepochopiteľné, 
ako čas a ľudia zmenili miesto, 
ktoré tak milovala.
2. Otázka: „Aké ste mali sny 

o svojej budúcnosti, keď ste 
boli dieťa? Splnili sa?“
- „Nie.“
V tejto časti mi len stroho s 

povzdychnutím povie, že je-
diné, čo chcela bolo chodiť do 
školy a vyučiť sa nejakému re-
meslu, no rodina usúdila, že je 
ten správny čas na vydaj. 
3. Otázka: „Aké máte pred-

stavy o svojej budúcnosti te-
raz?“
- „Už nič nečekam“.
Poukázaním na svoj chabý 

zdravotný stav usúdi, že už 
zdravá nebude. Radšej spomí-
na na minulosť, pretože súčas-
ná situácia sa jej vôbec nepáči 
a hromžením dodala, že teraj-
ší mladí rodičia nepočúvajú 
rady starších. 
4. Otázka: „Čo by ste odkáza-

li ďalšej mladej generácií?“
- „Práca je základ.“
Vysvetlila mi, ako je zákla-

dom včasné vstávanie a vy-
konávanie domácich prác a 
tak je potrebné sa zaujímať aj 
o prácu na uživenie rodiny. 
Na záver nášho rozhovoru len 
pokrútila hlavou so slovami, 
že už nikdy nebude, čo bolo.

Pán BILÝ (31 rokov)
Pán Bilý je súčasťou dnešnej 

pracujúcej generácie. Jeho po-
zitívna nálada je priam nákaz-
livá a nedalo mi neopýtať sa 
pár otázok aj človeku blízkeho 
mojej generácii.

1. Otázka: „V akých podmien-
kach ste vyrastali?“
- „Nebolo to jednoduché.“
Vypočula som si príbeh o ne-

ľahkom detstve, keď potrebo-
val hlavne lásku rodičov, ktorí 
sa o dieťa nezaujímali. Pozor-
ne som počúvala a bolo to 
priam čarovné, keď do príbe-
hu vstupuje, ako dobrá čarov-

ná víla, jeho stará matka. Ako 
sám vraví, bola pre jeho život 
veľkým požehnaním. Už vtedy 
cítila, že bude potrebné, aby 
chlapec, ktorý patril „nikam“ 
si našiel svoje miesto. Vycho-
vala ho k úcte k ľuďom a lás-
ke k Bohu. Stála pri ňom, keď 
bol žiakom  a dala mu rady 
do života, za ktoré je vďačný 
dodnes. 
2. Otázka: „ Aké ste mali sny 

o svojej budúcnosti, keď ste 
boli dieťa? Splnili sa?“
-  „Z časti sa splnili.“
Na moju otázku odpovedal 

hlasným smiechom „chcel som 
byť policajt“. Teraz v dospelosti 

sa mu vidí tento sen vtedajšie-
ho rómskeho dieťaťa nereálny. 
No ako uvádza, keby ho rodi-
na podporovala v štúdiu urči-
te by pokračoval. Tento vždy 
pozitívne naladený pán ešte 
dodá, že má dom, po ktorom 
túžil a v blízkej dobe aj záhra-
du. Má kompletnú a milujúcu 
rodinu, ktorá ho napĺňa.
3. Otázka: „Aké máte pred-

stavy o svojej budúcnosti te-
raz?“
- „Chcem lepšiu budúcnosť pre 

svoje dieťa.“
„Už len tá záhrada k domu a 

druhé dieťa“, to je to, po čom 
túži on. Vo svojej predstave 
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má však aj ideu o vzdelaní, 
ktoré nie je každému dieťaťu 
v rómskej komunite dopriate. 
„Chcem, aby môj syn študoval 
a aj doštudoval“, ako vraví, v 

tom vidí kľúč k dobrému životu. 
4. Otázka: „Čo by ste odkáza-

li ďalšej mladej generácií?“
- „Rodičia, zaujímajte sa o 

svoje deti.“ Múdro pozname-

nal, ako sú deti obrazom svo-
jich rodičov a budúcnosťou 
svojho okolia.

*  *  *
Pani EMÍLIA (58 rokov)
Pani Emília je žena v domác-

nosti na prahu dôchodkového 
veku. Žije v spoločnosti mi-
lujúcej rodiny, ktorá vždy po-
čúvne rady skúsených starých 
rodičov.

1. Otázka: „V akých podmien-
kach ste vyrastali?“
- „Mali sme všetko, čo sme po-

trebovali.“
Na svoje detstvo si pani Emí-

lia spomína veľmi dobre. Po-
čas rozhovoru panovala dobrá 
nálada a Emília svojou ráznou 
gestikulácia nám jasne vy-
svetľuje, že v minulosti viedla 
jej rodina vzornú domácnosť. 
Rodina pestovala zeleninu, 
chovali ošípané. Tým, že rodi-
na pracovala doma aj v práci, 
si vedeli zabezpečiť všetko, čo 

potrebovali.
2. Otázka: „Aké ste mali sny 

o svojej budúcnosti, keď ste 
boli dieťa? Splnili sa?“
- „Aj áno.“
Tu bola chvíľa na zamyslenie 

so záverom, že o tom ani ni-
kdy nepremýšľala. Bola nau-
čená pracovať a to bolo to, čo 
chcela, túžba pracovať. Nebo-
lo podstatné ani tak pracovné 
umiestnenie, dôležitý bol zá-
robok na uživenie seba a raz 
svojej rodiny. Skonštatovala, 
že prácu vždy mala až do za-
čiatku deväťdesiatych rokov.
3. Otázka: „Aké máte predsta-

vy o svojej budúcnosti teraz?“
- „Postaviť dom a dožiť vo svo-

jom.“
Vek nie je prekážkou pri do-

sahovaní svojich snov, svoje 
určite o tom vie aj Emília. Je  

motivujúce, keď vidíte túto 
vzrastom malú žienku, s veľ-
kým odhodlaním rozprávať 
o možnosti postaviť si svoj 
domček.
4. Otázka: „Čo by ste odkáza-

li ďalšej mladej generácií?“
- „Štúdium, práca, tradície.“
V tomto smere bola jej odpo-

veď jasná – u detí by rodičia 
nemali zanedbať štúdium a 
tak si môžu hľadať dobré za-
mestnanie. Ako pokračovala s 
vážnym výrazom, napomenu-
la, aké je dôležité zachovanie 
tradícií. Kultúrne sa preberajú 
rôzne nové zvyklosti a zabúda 
sa na to, čo nás učili naši starí 
rodičia. Pani Emília tu vyslo-
vila krásne želanie, aby sa pô-
vodné rómske tradície ucho-
vali a tým si pripomínali svoje 
korene a predkov.

*  *  *
Pani JOLANA (82 ROKOV)
Pani Jolana je už vdova a  

najstaršou obyvateľkou róm-
skej osady. Žije v drevenom 
domčeku so svojím synom a 
nevestou. Prežila druhú sve-
tovú vojnu, zažila biedu, hlad 
aj časy bezstarostnej radosti v 
detstve. 

1. Otázka: „V akých podmien-
kach ste vyrastali?“
- „Nebol to ľahký život.“
Útla čiperná pani pochádza z 

ôsmich súrodencov, celý život 
prežila na rómskej osade. Tu 
cíti, že je jej miesto navzdory 
tomu, ako sa okolie zmenilo. 
Život opisuje ako neľahký, ale 
rodine nič nechýbalo. Pamätá 
si prácu otca, ešte stále si vie 
dobre predstaviť zvuk láma-

júceho sa kameňa, praskanie 
prútia v opálkach. Hrdo ešte 
dodá, že pri všetkej práci po-
máhala otcovi aj matka, a ako 
deti rástli šli do služieb s ro-
dičmi. 
2. Otázka: „Aké ste mali sny 

o svojej budúcnosti, keď ste 
boli dieťa? Splnili sa?“
- „Ani som nemala žiadne sny.“
Pri odpovedi mi naznačuje 

rukami svoju milosť, pritom si 
všimnem, že sú to ruky pozna-
čené časom a ťažkou prácou. 
Tvrdí, že to bolo samozrejmé 
pomáhať rodičom a boli radi 
ak mohli ísť do dediny vypo-
máhať pri prácach na poliach 
a v záhradách. Ľudia si vážili 
ich pomoc a výroby. Uvádza, 
že bola veľmi mladá, keď sa vy-
dala, no čo najlepšie sa snažila 



Do poslednej chvíle sme boli napätí, aby sa 
deviaty ročník Behu do kopca na Kráľo-

vu studňu z dôvodu pandémie uskutočnil. Ale 
všetko nakoniec dobre dopadlo. Dokonca or-
ganizátori Oblastnej bežeckej ligy Michalovce 
Sobrance nás zaradili do svojho programu a tak 
nastala doslova invázia bežcov z okolia Micha-
loviec. V nedeľu ráno 9.8.2020 sa na štart behu 
v hlavnej kategórii postavilo neuveriteľných 
147 bežcov!!! Boli to naozaj ťažké preteky nie-
len pre bežcov, veď už ráno na štarte sa teplota 
pohybovala okolo 30 stupňov. Ale bolo to ťažké 
aj pre nás organizátorov, naozaj zvládnuť skoro 
150 bežcov, aby boli spokojní si vyžadovalo od 
každého z nás veľkú námahu. To, že sa nám to 
podarilo svedčili aj reakcie bežcov, ktorí boli u 
nás po prvýkrát, že sa k nám určite radi vrátia aj 
v budúcnosti. Najviac nás teší fakt, že tento rok 
opäť prišli aj bežci z OÁZY – Nádej pre nový 
život z Košíc na čele aj s ich „vedúcim“ otcom 
Gombitom. Pre mňa osobne boli títo bežci mo-
rálni víťazi tohto ročníka. Tí, ktorí žijú naozaj 
v ťažkých životných podmienka, ktorí boli na 
okraji našej spoločnosti ako bezdomovci - beža-
li s nápisom za všetkých chudobných. Dokonca 
jeden pán bol víťaz v kategorii nad 70. rokov. 
Rozhovor s týmto pánom po 
preteku bol naozaj dojímavý. 
Keď nám rozprával, koľko pe-
ňazí prehral, koľko zla napá-
chal svojím najbližším.... a ne-
byť otca Gombitu, ktovie ako 
by dopadol. Som rád, že otec 
Gombita prijal pozvanie na 
tento beh a spolu so starost-
kou obce Lenartov Ing. Janou 
Bľandovou, MBA a Pavlom 
Ceľuchom poslancom VUC 

Prešov a starostom obce 
Sveržov spoločne odštarto-
vali už deviaty ročník tohto 
podujatia. Potom sa na trati  
rozpútal boj v každej jednej 
kategórii. Naozaj bolo vidieť 
na všetkých bežcoch, že im záleží na čo najlep-
šom umiestnení. Ale v podstate víťazi boli všet-
ci, čo prišli do cieľa. A nás tešila hlavne výborná, 
až priateľská atmosféra medzi bežcami. Novin-
kou tohto ročníka bolo pozvanie nášho priateľa 
Jožka Jendrichovského zo Starej Ľubovne, ako 
moderátora podujatia a tiež hlavného zabáva-
ča, animátora v detských kategóriách. Naozaj 
aj tam sme mali najviac účastníkov a vládla aj 
medzi najmenšími výborná nálada. Všetci si 
nielen zašportovali, ale aj získali krásne odme-
ny. Na záver by som rád poďakoval všetkým, 
ktorí pomohli zorganizovať tento beh a hlavne 
obci Lenartov za finančnú pomoc a Motorestu 
Javorina za super starostlivosť a chutný obed. 
Už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník tohto 
krásneho športového podujatia, ktoré už poz-
najú ďaleko, ďaleko za hranicami nášho okresu. 
A to je asi najlepšia reklama, akú robíme nielen 
nášmu združeniu, ale aj našej obci.
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■   Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulého leta  ■
▶ 9.ROČNÍK BEHU DO KOPCA NA KRÁĽOVU STUDŇU

Mgr. Michaela Mokrišová 
Mgr. Katarína Štibrichová 

Mária Urdová

vychovať svojich osem detí. Je 
hrdá na to, že mala manžela, 
ktorý sa staral o potreby ro-
diny a pracoval na železnici v 
Orlove. No so smútkom dodá-
va, že ovdovela príliš skoro, keď 
jej manžel umrel bol na prahu 
päťdesiatky.
3. Otázka: „Aké máte predsta-

vy o svojej budúcnosti teraz?“

- „V zdraví a pokoji dožiť.“
4. Otázka: „Čo by ste odkáza-

li ďalšej mladej generácií?“
- „Vážte si rady starších.“
Z rozhovoru je cítiť, že pani 

Jolana si uvedomuje ako sa 
čas jej ďalších rokov kráti. So 
zdvihnutým, až prosebným 
zrakom mi povie, že by si veľ-
mi priala , aby sa inak správali. 

Vážili si starších ľudí, vykali im 
a mali k nim úctu. Starší ľudia 
majú rôzne skúsenosti či už zo 
svojho osobného života, alebo 
zo sledovania života okolo.
Dnešnej mladej generácií radí 

„dajte si poradiť, vypočujte si 
nás.“ 
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Slovo pre seniorov, ale aj pre tých, čo na to ešte len čakajú

Keď sa pozrieme do odbornej literatú-
ry a hľadáme, čo je to senior, obyčaj-

ne je tam napísané, že „senior je starší 
človek a niekedy aj najstarší, spravidla 
vážený člen nejakého spoločenstva." 
Ako jediným objektívnym faktorom pri 
posudzovaní toho, kto  je seniorom sa stal 
kalendárny vek jednotlivca. Najobvyklej-
šou vekovou hranicou je vek 60-65 rokov. 
Odchod do starobného dôchodku  nie 
je hlavným kritériom seniorskeho veku, 
ale je významným medzníkom v živote 
každého človeka, ktorý sa tohto veku 
dožije.
V tomto veku dochádza k viacerým 

zmenám a ovplyvňujú to rôzne faktory, 
tak fyzický ako aj psychický zdravot-
ný stav, predošlé povolanie, životný štýl, 
ale aj počet vychovaných detí v rodine a 
vlastný pohľad človeka na starnutie.
Sociálne starnutie sa vyznačuje zmenou 

sociálnych rolí a životného štýlu, jednodu-
cho, každý vidí, že človek je starý. Podľa 
mladých ľudí je tu rozhodujúci vek, podľa 
starších je to schopnosť človeka postarať 
sa sám o seba a zdravotný stav. Podľa 
mnohých mladých ľudí po odchode človeka 
do dôchodku ho tam už nič nečaká. 

Výlet do Zamaguria

Text: Marián Dudra 
          predseda OZ KS      
          Foto: archív OZ

Veľmi nás mrzí, že sme tohto roku z dô-
vodu pandemických opatrení nemohli 

usporiadať naše asi najkrajšie letné podu-
jatie – Lenartovský rebriňák. Jedinou spo-
ločenskou akciu na Kráľovej studni bolo 
privítanie našich dôchodcov, ktorí už pra-
videlne na sviatok Cyrila a Metoda chodia 
sa spolu s našim v.p. Marcelom pomodliť 
ku kaplnke Panny Márie. Ostatné naše ak-
tivity súviseli so zlepšovaním podmienok v 
okolí Kráľovej studne. Zrekonštruovali sme 
komplet podlahu pred útulňou, upravovali 
sme okolie útulne, ale aj výhľadne, spravili 
nový chodník ku toaletám a pod.

▶ A AKÉ ĎALŠIE AKTIVITY SME POČAS LETA VYKONÁVALI?

„Na záver chcem týmto poďakovať všetkým našim členom, sponzorom, ale 
aj našim sympatizantom za všetko, čo pre nás počas celého roka urobili a 

popriať nielen im, ale aj všetkým čitateľom týchto novín  požehnané prežitie 
Vianočných sviatkov. Hlavne, aby tá korona už konečne pominula!“
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Kladenie vencov pri príležitosti 76. výročia SNP
Ján Bortník predseda ZO JDS

Je to naozaj tak? 
Mnohé z toho sa dotýka aj lenartovských 

seniorov. Je to živá aktívna skupina materí, 
oduševnených otcov, dedkov i babiek, ktorí 
milujú svoju rodinu, svoje rodisko, všetkých 
ľudí dobrej vôle. Svoju aktivitu i radosť zo života 
dokazujú každoročnou činnosťou v Jednote 
dôchodcov Slovenska. Rok 2020 je predsa len 
výnimkou, krízové pandemické opatrenia na 
celom svete a teda aj v Lenartove poznačili život 
všetkých nás, teda aj seniorov. Vzhľadom na to, 
že koronavírus ich najviac ohrozuje a spoloč-
nosť ich chráni, nemohli uskutočňovať všetky 
aktivity ako po iné roky, ale predsa len mnohé 
veci stihli. To, čo bolo v prvom polroku sme 
uverejnili v letnom vydaní Lenartovčana. Po 
zmiernení režimu počas leta naši seniori okrem 
majstrovstiev v kosení, sa zúčastnili stretnutia 
pri kaplnke Panny Márie na Kráľovej studni 
spojenom s opekáčkou a pobytom v prírode. 
Usporiadali výlet do Zamaguria, kde sa 

poprechádzali po lavičke v korunách stromov, 
navštívili hrad Niedzica v Poľsku, splavovali 
Dunajec na plti v Červenom Kláštore, zapálili 
partizánsku vatru, usporiadali letné športové 
hry, položili veniec k pamätníku partizánov 
v našej obci a zaspievali pri požehnaní mosta 
„Saint Leonard de Noblat“. Tieto podujatia 
boli uskutočnené s podporou obce Lenartov.  
Niektorí sa zúčastňujú sobotňajších senior-
ských bohoslužieb, a tak to bolo aj v sobotu 
5.decembra, keď ich po skončení sv. omše 
pri adventnom venci čakal sv. Mikuláš, ktorý 
každému členovi ZO JDS po splnení malej  
športovej úlohy venoval darček. Ako vieme, sv. 
Mikuláš darčeky dáva iba dobrým ľuďom.

Nuž, ani nie málo na také krátke obdobie. 
Verme, že sa náš život dostane do pokojného 
prúdu života a my sa budeme môcť stretávať, 
vidieť sa, pomôcť i potešiť jeden druhého tak, 
ako sme boli zvyknutí po iné roky.        

„Milí seniori, a tí, čo na to ešte len čakajú, prajem Vám všetkým 
radostné prežitie vianočných sviatkov, šťastlivý a požehnaný nový 
rok 2021, aby sme spolu pri dobrom zdraví a pohode, porozumení 

a láske, s Božím požehnaním mohli spolu tráviť aj ďalšie roky.“

◆ Nebehajte po úradoch, komunikujte elektronicky

Portál elektronických služieb slúži na elek-
tronickú komunikáciu s úradmi miest a 

obcí, resp. v prípade školských služieb aj s MŠ a 
ZŠ. Služba je voľne dostupná a bezplatná. Kaž-
dý občan a podnikateľ môže prostredníctvom 
portálu vybavzdomu.sk vytvoriť a odoslať elek-
tronické podanie. Služba je dostupná aj bez 

použitia elektronického občianskeho preuka-
zu. Použitie eID je však výhodou. Elektronic-
ký formulár sa automaticky predvyplní vašimi 
údajmi a podanie je automaticky doručené do 
elektronickej schránky mesta, alebo obce (do 
tzv. eDesk).

www.vybavzdomu.sk



Betlehemské svetlo je malý, skromný a svo-
jou veľkosťou nenápadný plamienok po-

chádzajúci z Baziliky Narodenia Pána v Bet-
leheme. Každoročne ho odpaľuje a do Európy 
prináša Dieťa svetla. Za tie viac ako tri desať-
ročia precestoval a zažil toho mnoho. Tento 
rok však bude v niečom úplne iný. Netradičný, 
zabalený do momentálnej neľahkej situácie a 
pripravený preťať nejeden gordický uzol na 
svojej tohtoročnej púti.
Betlehemské svetlo je symbolom pokoja, 

nádeje, lásky… Tieto posolstvá nám priná-
ša každý rok, no akoby až práve v tomto sme 
mohli pocítiť ich hlbší význam. Inak tomu ne-
bude ani ten rok. Nebude to ľahké, no symbol 
Vianoc sa hodlajú šíriť skauti po celom svete 
aj tieto sviatky. Avšak čo najbezpečnejšie, a v 

čo najväčšej miere bezkon-
taktne. Jedným z mnohých 
cieľov tohto Betlehemské-
ho plamienka je ľudí spájať, 
tým ďalším prinášať nádej. 
Aj preto musíme veriť, že 
tento symbol Vianoc nám 
na sviatky prinesie presne 
to, čo potrebujeme – pokoj, a zároveň bude 
akýmsi svetlom na konci tunela aktuálnej si-
tuácie.
Do našej obce ho privezú, tak ako po iné 

roky, členovia DHZO. Prejdú obcou, aby si ho 
každý mohol odpáliť a osvietiť svoje domovy. 
Presný čas bude oznámený obecným rozhla-
som.
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Ing. Jana Bľandová, MBA

BETLEHEMSKÉ SVETLO

Nezisková organizácia OÁZA – nádej pre nový život pomáha ľuďom, 
ktorí spadli na samé dno. Sú to ľudia bez peňazí, bez domova, priate-

ľov a často aj bez rodiny. Sú to ľudia, ktorých nikto nechce. Riaditeľ Oázy 
– farár Peter Gombita vytvoril komunitu, v ktorej majú klienti ubytova-
nie, stravu, teplo, práčovňu a majú možnosť pracovať. Sú to muži, ženy, 
rodiny s malými deťmi, ktorí potrebujú aj našu pomoc. Aj ich postihla 
koronakríza, aj oni majú svoje problémy.
 Obyvatelia a zamestnanci obce pomohli zmeniť im ich životy a podali pomocnú ruku. Práve v 
adventnom čase sme boli  poslom dobrých správ a urobili sme im ich životy krajšími. V našej obci, 
komunite, rodinách a na pracoviskách bola vyhlásená pomoc pre OÁZU zberom trvanlivých po-
travín, prebytkom ovocia, zeleniny, kompótov. Pomohli aj teplé deky, hračky pre deti a drogéria. 
Zber bol vyhlásený 23.11.2020. Darované veci sa zbierali na obecnom úrade.
Za obec Lenartov boli darované veci odvezené priamo do Bernátoviec pred vianočnými sviatkami.  
ĎAKUJEME! Kto by chcel aj v priebehu roka pomôcť OÁZE, môže tak urobiť a darované veci 
zaslať poštou. V prípade väčšieho množstva vecí je potrebné kontaktovať starostku, ktorá dohodne 
odovzdanie.

▶ OBEC LENARTOV CHCE POMÁHAŤ ĽUĎOM V NÚDZI

Ing. Jana Bľandová, MBA

Podajme pomocnú ruku v ťažkej chvíli!

INZERÁT  
Predaj pozemku v obci Lenartov

▶

Na predaj parcela registra C 386 o veľkosti 1215 m2.  
V prípade záujmu kontakt: tel. číslo 0908972769

Cena dohodou.
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◆ REGISTRÁCIA CHOVU 
OŠÍPANÝCH

Nepriaznivý vývoj vo výskyte afrického moru 
ošípaných v okolitých krajinách núti sloven-

ských chovateľov k biologickej ochrane chovov. 
RVPS na základe vykonaných kontrol konštatuje 
výskyt chovov, kde chovatelia biologickú ochranu 
chovov pred zavlečením vírusu k domácim ošípa-
ným nedodržiavajú.
Každý chovateľ ošípaných, ktorý drží čo i len je-
den kus ošípanej, je povinný zaregistrovať svoj 
chov v CEHZ. Tlačivo k registrácii je možné zís-
kať aj na obecnom úrade. Vyplnené tlačivo sa za-
šle do CEHZ Žilina. Tá následne pridelí a zašle 
chovateľovi registračné číslo chovu. Toto číslo 
bude chovateľ používať pri každom nákupe oší-
panej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej 
zabíjačky na RVPS.
Domáce ošípané sa môžu nakupovať len z regis-
trovaných chovov, ktoré sú pod stálym veteri-
nárnym dohľadom. Je prísny zákaz nákupu oší-
paných z neregistrovaných chovov krajín, kde je 
nepriaznivá nákazová situácia šírenia sa africké-
ho moru – Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukra-
jiny. V prípade úhynu ošípanej je majiteľ zviera-
ťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť na RVPS. 
Táto povinnosť vyplýva chovateľovi zo zákona č. 
39/2007 Z.z.  o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov. POZOR! 
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabí-
jačku aspoň jeden pracovný deň vopred na prí-
slušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú 
správu. Pri hlásení je nutné uvádzať registračné 
číslo chovu. Pokuta za 
neohlásenie domácej 
zabíjačky je pre fyzic-
kú osobu vo výške od 
400 eur do 1000 eur.

Slovenskí poľovníci zriadili stránku www.
predajdiviny.sk, na ktorej si môžete zakú-

piť mäso z diviny v koži. Na začiatku spus-
tenia aplikácie ponúkalo 125 verifikovaných 
predajcov mäso z jeleňov a danielov, nasledu-
je srnčia a diviačia zver. Je predpoklad, že s 
nástupom hlavnej poľovníckej 
sezóny bude ponuka všetkých 
druhov raticovej zveri rásť. 
Mäso, ktoré poľovníci ponú-
kajú, je zdravotne nezávadné 
a pod kontrolou Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej 
správy.

◆ Chcete si kúpiť mäso 
z diviny?

◆ Register odchytených a 
túlavých zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa 
SR vedie register odchytených a túlavých 

zvierat, ktorý slúži na spoločnú evidenciu 
a databázu všetkých odchytených a nájde-
ných túlavých zvierat na Slovensku. ROTZ 
umožňuje evidenciu údajov o odchytených 
a túlavých zvieratách osobám schváleným 
na odchyt túlavých zvierat, karanténnym 
staniciam a útulkom. Poskytuje údaje o od-
chytených a túlavých zvieratách obciam a 
verejnosti. Pre obce to znamená mať zmluv-
ný vzťah so subjektom oprávneným a od-
borne spôsobilým zriadením karanténnej 
stanice. V prípade potreby príde do obce 
odchytiť túlavé zvieratá. Za túto službu obec 
platí mesačný paušál. Pri odchyte zvierat 
rastú ďalšie náklady, ktoré budú fakturova-
né podľa veľkosti a veku zvierat.

Ústava SR chráni vaše vlastníctvo a bez váš-
ho súhlasu nemôže nikto naň vstúpiť. Ale 

existuje zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, 
ktorý umožňuje pre VSD vstup na nehnuteľ-
nosť, ktorú vlastníte. Opierajú sa o oprávnenie 
vecného bremena, ktoré elektroenergetické 
zariadenia majú. Vstup na cudzí pozemok je 
iba na nevyhnutný výkon činnosti a vo verej-
nom záujme. Ak ide o plánovanú údržbu pre 

VSD platí, že toto musia vlastníkovi pozemku 
oznámiť minimálne 15 dní vopred. V prípade 
nepredvídateľných prírodných udalostí alebo 
havárií nie je potrebné oznámenie. V prípade, 
že aj napriek tomu vlastník pozemku nepus-
tí pracovníkov VSD na svoj pozemok, riskuje 
náhradu škody, občianskoprávne a trestno-
právne konanie.

■ Elektrikári vám môžu vojsť na pozemok bez vášho súhlasu

Zdroj: RVPS Bardejov



OSVETLENIE CINTORÍNA 
počas Vianoc

Záujem verejnosti navštíviť cintorín počas 
vianočných sviatkov bude možné aj tento rok.
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Anna Blaščáková 
Anna Palenčárová

MÁJ
✳ Lukáš Giňa
✳ Patrik Bilý
✳ Lenasa Janičová
✳ Timea Bilá
✳ Sivák

JÚN 
✳ Alex Rohaľ

JÚL 
✳ Martin Bilý
✳ Soňa Kaľová

AUGUST 
✳ Karin Harňáková
✳ Timea Bilá
✳ Samuel Červeňák

SEPTEMBER
✳ Dominik Lamanec
✳ Ema Virgalová
✳ Aneta Bilá
✳ Matej Giňa
✳ Tobias Billý
✳ Lukáš Giňa
✳ Oliver Bilý

OKTÓBER
✳ Lilien Hanuščaková
✳ Júlia Bilá
✳ Evelína Červeňáková
✳ Milan Bilý
✳ Ján Frandofer
✳ Adela Bilá

✳

Milan Mišalko 
Jana Bľandová 
Helena Bilá

55

Ján Červeňák 
Ján Bilý

65

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 01.12.2020Jubileá našich občanov  Novorodenci

85 Rozlúčili sme sa

† Dana Giňová
† Margita Bilá
† Marcela Bilá
† František Bilý
† Damián Bilý
† Mária Kaputová

†

Jozef Hudaček 
Helena Ďuríková 
Mária Lamancová 
Anna Kačmárová

60

Ján Bortník

70 80

„Odpočívajte v pokoji“

Anton Beňa 
Anastázia Kačmárová

Žofia Billá 
Mária Ďuriková

75

Srdečne blahoželáme!

ZAUJÍMAVÉ ÚDAJE 
z matriky

K 31.12.2019 bolo v našej obci 
1 168 obyvateľov. 

Z toho 582 mužov a 586 žien.

Od:
0 - 18 rokov veku máme 496 obyvateľov
19 - 50 rokov máme 449 obyvateľov
51 - 60 rokov 104 obyvateľov
61 - 80 rokov 102 obyvateľov
nad 81 rokov 19 obyvateľov.

Od 23.12.2020 
do 07.01.2021 
bude osvetlenie 

zabezpečené 
každý deň 

od 16.15 hod. 
do 21.00 hod.
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■ POZOR na telefonáty s 
predvoľbou +421, +34, +44

Polícia SR upozorňuje občanov, že páchateľ 
z rôznych telefónnych čísel, najmä s 

predvoľbami +421, +44, +34, kontaktuje 
Slovákov na mobilné čísla, ale aj klasické 
pevné linky. Predstaví sa ako pracovník 
podpory spoločnosti Microsoft za účelom 
poskytnutia technickej podpory a následného 
napojenia sa na internetbanking. Preto v 
prípade, že občan pred prijatím hovoru 
nekontaktoval spoločnosť a neočakáva hovor, 
ide s vysokou pravdepodobnosťou o podvod, 
najmä ak technik hovorí cudzím jazykom. 
Spoločnosť Microsoft nikdy nežiada čísla 
bankových účtov alebo bankomatových 
kariet. Je preto potrebné zabezpečiť, aby ste 
vo svojich zariadenia nemali uložené alebo 
odfotené citlivé osobné údaje, ktoré páchatelia 
následne zneužívajú na páchanie inej trestnej 
činnosti.

Seniori nad 60 rokov, ktorí patria do kate-
górie zákonom chránených osôb, sú často 

atakovaní podvodníkmi. Táto skupina obyva-
teľov je totiž častým terčom závažnej trestnej 
činnosti. Jej dôsledkom je v "lepšom" prípade 
strata celoživotných úspor, častokrát však majú 
takéto prípady tragickejší koniec. MV SR má aj 
pre seniorov k dispozícii po celom Slovensku 
informačné kancelárie pre obete trestných či-
nov, ktoré sú zriadené v každom kraji  a seniori 
ich služby aj využívajú:

■ Seniori, buďte opatrní!

     Informačná kancelária Prešov
     Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

 051/7082458 alebo 0908 796 810
 martin.jurica@minv.sk

Ministerstvo vnútra SR preto vyzýva seniorov, 
aby neváhali ohlásiť každý trestný čin a nemali 
strach rozprávať o tom, čo ich trápi.

■ Naša úcta k sv. Leonardovi 
zaujala aj televíziu

Obec Lenartov ako užívateľ projektu "Pod-
pora predprimárneho vzdelávania detí 

z MRK" pokračuje v inkluzívnom vzdelá-
vaní druhou etapou. Začiatok aktivít je od 
01.11.2020 a ukončenie 28.02.2023. Hlavným 
cieľom je rozvoj inkluzívneho prostredia v 
materskej škole prostredníctvom inkluzívne-
ho tímu. V MŠ bude naďalej pracovať peda-
gogický asistent, školský psychológ a rodičov-
ský asistent. Na všetky tri pracovné pozície je 
100% refundácia celkovej ceny práce.

■ Projekt NP PRIM II pokračuje 
aj v našej škôlke

8. októbra 2020 o 12.50 hod. bola STV 2 vy-
sielaná relácia Orientácie. Svoje miesto v 

tomto programe mala aj naša obec. Hrdo sa 
hlásime k svojej kresťanskej viere a naša úcta 
k sv. Leonardovi oslovila aj redakčný tím STV 
2. Reláciu si môžete pozrieť v archíve STV.

■ Opatrovateľská služba

Projektom „Opatrovateľská služba v Lenar-
tove“ zabezpečuje lenartovská samospráva 

pomoc seniorom, ktorí majú zdravotné znevý-
hodnenie, sú zdravotne ťažko postihnutí a sami 
si nedokážu pomôcť. Aby nemuseli opustiť svo-
je domovy a  byť umiestňovaní do zariadení pre 
seniorov, aby svoju starobu prežili v domácom 
prostredí – aj o tom je tento projekt. Opatro-
vatelia sa podieľajú na zabezpečení pomoci pri 
takzvaných úkonoch sebaobsluhy, teda stravo-
vaní, hygiene či obliekaní, pri starostlivosti o 
domácnosť a pri sociálnych aktivitách, ako je 
sprievod k lekárovi, do lekárne či na úrad a po-
dobne.
Aktuálne máme 8 opatrovateľov a 9 klientov, 
ktorých stupeň odkázanosti pri jednotlivých 
posudzovaných činnostiach je V. alebo VI. 
Opatrovatelia sú zamestnancami obce, kde 
v rámci projektu máme preplatené mzdové 
náklady do výšky 8 x 570 eur.

Cena pre klienta za 1 hodinu 
opatrovania je 0,70 eur.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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JANUÁR 2021
P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 28.12. – 03.01. Anton Palenčár 0949 325 026
2. 04.01. – 10.01. Jozef Kolbasa 0907 334 294
3. 11.01. – 17.01. Anton Palenčár 0949 325 026
4. 18.01. – 24.01. Jozef Kolbasa 0907 334 294
5. 25.01. – 31.01. Anton Palenčár 0949 325 026

▶ Rozpis služieb pracovníkov zimnej údržby 2020/2021      

DECEMBER 2020
P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 30.11. – 06.12. Anton Palenčár 0949 325 026
2. 07.12. – 13.12. Jozef Kolbasa 0907 334 294
3. 14.12. – 20.12. Anton Palenčár 0949 325 026
4. 21.12. – 27.12. Jozef Kolbasa 0907 334 294

FEBRUÁR 2021

P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 01.02. – 07.02. Jozef Kolbasa 0907 334 294
2. 08.02. – 14.02. Anton Palenčár 0949 325 026
3. 15.02. – 21.02. Jozef Kolbasa 0907 334 294
4. 22.02. – 28.02. Anton Palenčár 0949 325 026

MAREC 2021
P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 01.03. – 07.03 Jozef Kolbasa 0907 334 294
2. 08.03. – 14.03. Anton Palenčár 0949 325 026
3. 15.03. – 21.03. Jozef Kolbasa 0907 334 294
4. 22.03. – 28.03. Anton Palenčár 0949 325 026

P. č. Od - do Meno a priezvisko Tel. číslo
1. 16.11. – 22.11. Anton Palenčár 0949 325 026
2. 23.11. – 29.11. Jozef Kolbasa 0907 334 294

NOVEMBER 2020

▶ Chcete urobiť dobrý skutok? DARUJTE KRVNÉ DOŠTIČKY!
Krvné doštičky, ktoré sú zodpovedné za zrá-

žanie krvi, potrebujú najmä onkologickí pa-
cienti. Ich odber sa odlišuje od darovania celej 
krvi a trvá dlhšie. Pri odbere krvných došti-
čiek sa odoberajú výlučne trombocyty s ma-
lým množstvom plazmy a zvyšok krvi sa vracia 
do obehu pacienta. Každý darca trombocytov 
absolvuje úvodné vyšetrenie, ktoré pozostáva 
zo základného krvného vyšetrenia v podobe 
biochemického skríningu, stanovenia krvnej 

skupiny, laboratórnych testov na infekčnú he-
patitídu všetkých druhov A, B, C, vyšetrenie 
na vylúčenie HIV (tie sa robia pred každým 
odberom) a jednoduchého imunologického 
profilu. Okrem toho je potrebné absolvovať aj 
EKG vyšetrenie a vstupné RTG snímkovanie 
pľúc. Trvá to približne len dve hodiny. Násled-
ne sa darca ocitne v tzv. registri darcov. Ak je 
človek kompletne zdravý, dostane termín na 
odber krvných doštičiek.
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Neprešlo jazykovou úpravou

▶ KRÍZOVÁ LINKA POMOCI 0800 500 333
 

Centrum právnej pomoci má kanceláriu v Bardejove
Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti 
SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núd-
zi. Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov 
nemôžu využívať iné právne služby. Od 1. marca 2017 sa významne rozšírila pôsobnosť Centra 
aj o agendu tzv. osobného bankrotu,  tzn., že medzi klientov Centra sa zaradili aj občania, ktorí 
čelia exekúciám. Centrum sa však vždy snaží o to, aby klienti dostávali kvalitnú, efektívnu právnu 
pomoc a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Konzultačné pracovisko Bardejov

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Potrebujete pomoc zvládať krízové situácie v súvislosti s pandémiou?

Občianske združenie IPčko vám ponúka pomoc. Na svojej Krízovej linke pomoci oproti sep-
tembru zaznamenalo zvýšený nárast žiadostí o pomoc. Ide o špecializovanú linku pomoci na 
krízové situácie spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Najčastejšími  témami telefonátov 
sú strach, hnev, myšlienky na samovraždu, domáce násilie, strach o budúcnosť aj v súvislosti s 
ekonomickou situáciou, témou je aj alkohol a drogy.

Odborníci z IPčka poskytujú nonstop psychosociálnu pomoc 
na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 333.

Potrebujeme:
• 200 ml smotany na šľahanie
• 100 g horká čokoláda
• 250 g mäkký tvaroh
• podľa chuti práškový cukor

Postup:
Do misky nalámeme čokoládu. V rajnici zahrejeme 
smotanu, tesne pred začiatkom varu ňou zalejeme čo-
koládu a spoločne vymiešame do čokoládového krému. 
Do ešte teplého čoko krému zašľaháme studený tvaroh a 
vymiešame termix. Môžeme dosladiť cukor. Rozdelíme 
do malých misiek a dáme schladiť do chladničky.

Iné kontakty:
0650 105 100
info@centrumpravnejpomoci.sk
Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100

Studňu ako zdroj pitnej vody využí-
vajú aj niektorí naši občania. ÚVZ 

však upozorňuje, že vodu zo studne 
by sme mali používať až vtedy, keď bu-
deme poznať jej kvalitu. VVS a.s. pri 
príležitosti Svetového dňa vody, ktorý 
je každoročne 23. marca, organizuje 
bezplatnú analýzu vody z domových 
studní. Rozbor na dusičnany vám 
urobia, ak prinesiete cca 0,3 l vody zo 
studne v čistej a uzavretej nádobe. Vý-
sledky sa dozviete na počkanie.

◆ Majitelia studní si 
môžu dať vodu na rozbor

Okresný úrad Bardejov
Adresa:
Dlhý rad 16
Bardejov, 08501


