
Po teplom lete a farebnej jeseni je tu opäť krásny vianočný čas. 
Vianoce – to sú chvíle pokoja, šťas�a a v neposlednom rade aj 
obdarúvania sa. Sú pre nás krátkou zastávkou v uponáhľanom svete. Je 
to čas, kedy si ku sviatočnému stolu sadajú rodiny,  stretávajú sa priatelia 
a tešia sa zo vzájomnej blízkos�, uvedomujúc si silu priateľstva, lásky, úcty a 
obetavos�. Je to čas túžob, kolied a vinšovaní, čas �chej modlitby i novoročných 
prianí. Veď každý z nás s úctou a vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie. 
Človek sa musí vedieť tešiť nielen z maličkos!, ale aj zo šťas�a toho druhého. Veď 
človek je naozaj človekom tým, že svojím postojom a činmi vyjadruje svoj úprimný vzťah 
k životu. V dušiach nech sa nám rozhos! krásny pocit a v domovoch zavládne pokoj a dobrá 
vôľa.  Štedrý večer nech bude večerom štedros�, pohody i rados� a nech bude spomienkou aj na 
tých, ktorí bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale sú živí v našich srdciach a spomienkach. V mene celého 
obecného zastupiteľstva, pracovníkov OÚ, ale aj osobne, Vám želám do nastávajúcich sviatočných 
dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku, aby sa splnili Vaše priania a predsavza�a.

Lenartovčan
 Informačný občasník obce Lenartov         3/2013              december 2013     Prameň informácií

Rok še ku koncu chyli, každy bilancuje, ta i my vam predstavic chceme, co še v našim Lenartove 
za pul roka zrobilo, jak še gazdovalo, co šicko sme pre vás pripravili, len žeby sme na nikeho 
nezapomli. Dzekujeme vám za rady i pripomienky a co z vašej strany na nas budzece v novym 
roku mac, povice nam, napišce nam, žeby naša spolupraca furt dobra bula.   
            Mgr. Mária Frandoferová

Prajem Vám úspech,lásky do uzlíčka,
a za plný košík pevného zdravíčka.

Za hrnček pokoja,š!pku dobrej vôle,
nech chlieb každodenný máte vždy na stole.

Prežite Vianoce v pokoji a šťastne,
nech plamienok lásky, nikomu nezhasne.

ŠŤASTNÉ A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY
   

Ing. Jana Bľandová
starostka obce

ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ 
VINŠUJEME VÁM..., 

DRAHÍ SPOLUOBČANIA!

V TOMTO VYDANÍ SA DOČÍTATE: ▶ Ako vybaviť občianský preukaz   str.  5
▶ Recept našej 90. ročnej jubilantky Anny Bortníkovej str. 21
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V zmysle zákona č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení 
neskorších predpisov došlo v našej obci k zlúčeniu 
školskej a obecnej knižnice.  Zlúčením knižníc sa vytvorili 
vhodné podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, 
informačných a vzdelávacích potrieb obyvateľstva.
Školská knižnica plní funkciu verejnej knižnice. 
Slúži pre potreby školy a verejnos". Knižnica 
je umiestnená v bývalom  školskom byte.  V 
zrekonštruovanej budove sa nachádza aj čitáreň, 
ktorá bude dovybavená nábytkom v roku 2014.

Knihovníkom je  Ján Bortník ml.. Výpožičná doba je  každý 
deň od 08.00 hod. do 16.00 hod.  Podľa knižničného a 
výpožičného poriadku je vypožičanie kníh bezplatné. 
Knižničný  fond je bohatý na literatúru pre de" a beletriu.  
V  tomto  roku  bolo zakúpených  cca  50 nových kníh,      
napr. od D. Browna, encyklopédie, či najnovšie rozprávky 
pre de".

Ing. Jana Bľandová
starostka obce

Na základe oznámenia firmy Satén 
Kľušov, ktorá v našej obci spravuje 
káblovú televíziu (zrealizovanú v 80. 
rokoch), o zlom technickom stave 
rozvodov tejto káblovej televízie, 
Vám   oznamujeme, že  postupne 
bude dochádzať k výpadkom príjmu. 

Zariadenie na príjem signálu a tzv. 
se�opboxy sú zastaralé a podľa ich 
vyjadrenia nebudú môcť prijímať 
signál na predplatené karty. 
Zároveň  je oprava nerentabilná a 
navrhujú využiť  nové technológie. 
Na základe toho prijalo Obecné 

zastupiteľstvo  v Lenartove uznesenie 
o postupnom vyradení káblovej 
televízie. To znamená, že obecná 
televízia bude fungovať dovtedy, 
pokiaľ budú funkčné se�opboxy. 
Toho času si môžte naladiť STV1, 
JOJ, Markízu, Primu a Domu.

▶ OBECNÁ KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

Obec Lenartov vyrobila pre svojich 
občanov nástenný kalendár na 
rok 2014 s téma"kou historických 
fotografií obce. Tento kalendár 
bude venovaný každej domácnos"  
/daňovníkovi nehnuteľnos% / grá"s. 
V prípade záujmu o kalendár pre 
svojich príbuzných alebo priateľov, 
je možné ho zakúpiť na Obecnom 
úrade v Lenartove za 1,50 €.

▶ HISTORICKÝ KALENDÁR OBCE

▶ ŠKOLSKÁ KNIŽNICA JE TU AJ PRE VÁS

S láskou a vďakou chceme pozdraviť nášho 
duchovného otca Mgr. Marcela Štalmacha.
Z úprimného srdca Vás, duchovný otče, vítame a v 
modlidbách vyprosujeme od nebeského Otca pevné 
zdravie, hojnosť jeho milos", plnosť darov Ducha 
Svätého a od nebeskej Matky stálu ochranu.
Nech Pán odmení Vám pas#ersku službu a nech 
požehnáva i ďalšie kroky Vášho kňazského života.

Veriaci z Lenartova

▶ VÍTAME DUCHOVNÉHO OTCA

▶ PLÁN AKTIVÍT NA ROK 2014

KULTÚRNO ! ŠPORTOVÉ AKTIVITY

1. Strelecká súťaž
2. Rusadle - „Deň ma"ek“
3. Obecná zabíjačka
4. Posedenie s dôchodcami
5. Stolno-tenisový turnaj o Vianočný pohár
6. Ukončenie roka - ohňostroj
7. Gratulácie jubilantom (80, 85, 90 rokov)
9. Drevený Betlehem
10. Vydanie pohľadníc obce
11. Vydanie kalendára s receptami
12. Spevník lenartovských piesní
13. Výlet
14. Kaplnka
15. Letný tábor

ROZVOJ OBCE
1. Územný plán obce - 2. etapa
2. Čistenie výpustov a rigolov
3. Kosenie priekop
4. Výsadba stromčekov okolo potoka
5. Sanácia čiernych skládok
6. Čistenie potoka

RUTINNÁ ÚDRŽBA BUDOV
1. Zriadenie obecnej posilňovne
2. Výmena 4 ks okien - 18. b.j.
3. Oprava požiarnej zbrojnice
4. Vymaľovanie Domu nádeje
5. ZŠ - plot, dvor, parkovisko, havarijný stav elektroinštalácie
6. OÚ - schodište, dvere, vymaľovanie sály
7. Zateplenie steny budovy MŠ
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Obec Lenartov je partnerom mesta Muszyna pri projekte  
„Odkrývanie minerálnych vôd v slovensko - poľskom pohraničí“. 
Cieľom projektu bude dopravné spojenie obcí partnera a 
žiadateľa vďaka rekonštrukcii cyklis#ckého chodníka na úseku 
obec Muszyna Wojkowa – štátna hranica so Slovenskom a vznik 
turis#ckej atrakcie, ktorou je pijáreň minerálnej vody. To prispeje 
ku zvýšeniu atrak#vity oblas#, a tým k posilneniu turis#ckého 
ruchu v okruhu prihraničnej oblas# žiadateľa a partnera.

Od 01.05.2013 môže uchádzač o zamestnanie 
preukazovať dočasnú pracovnú neschopnosť 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
nasledovnými spôsobmi:
• potvrdením (formulár - Potvrdenie o dočasnej 
pracovnej neschopnos# UoZ); úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny vydáva potvrdenie o 
dočasnej pracovnej neschopnos# každému 
uchádzačovi o zamestnanie pri podaní žiados# 
o zaradenie do evidencie a na vyžiadanie 
uchádzača o zamestnanie aj počas jeho 
evidencie. Ak uchádzač o zamestnanie tlačivo, 
ktoré dostal pri zaradení do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie už použil, sprostredkovateľ 
zamestnania uchádzačovi o zamestnanie po 
ukončení dočasnej pracovnej neschopnos# vydá 
ďalšie prázdne potvrdenie.
• na klasickom tlačive Sociálnej poisťovne 
(kladenke), ak uchádzač o zamestnanie ochorie v 
ochrannej dobe. Ak ošetrujúci lekár vystaví takéto 
potvrdenie aj uchádzačovi o zamestnanie, ktorý 
nie je v ochrannej dobe, úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny tlačivo akceptuje, ale uchádzača 
o zamestnanie upozorní, že pre potreby 
preukázania dočasnej pracovnej neschopnos# 
má nabudúce použiť potvrdenie úradu.
Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie 
o dočasnej pracovnej neschopnos# do troch 
pracovných dní:
 • osobne, podaním v podateľni alebo 
poštovou prepravou odo dňa vystavenia 
potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnos#.
Ukončenie dočasnej pracovnej neschopnos# 
uchádzač o zamestnanie preukáže úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny osobne, v pracovný deň, 
ktorý nasleduje po ukončení dočasnej pracovnej 
neschopnos#.                               

   Zdroj: ÚPSVaR

▶ OBEC LENARTOV AKO PARTNER

▶ POVINNOSTI UCHÁDZAČOV      
O ZAMESTNANIE PRI PN

V zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení 
oznamujeme, že obec Lenartov začala dňom 3.6.2013 
prípravné práce na obstarávanie územného plánu obce.
 
Boli vyzývaní  občania obce Lenartov, občianske združenia, 
podnikatelia, vlastníci  stavieb verejného dopravného a 
technického vybavenia riešeného územia, aby poskytli 
informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho 
územia obce, definovali svoje požiadavky, námety 
a odporúčania pre riešenie územného plánu obce. 
 
V zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
zmien a doplnení oznamujeme, že obec Lenartov ako 
orgán územného plánovania začala dňom 25.09.2013 
prerokovanie Zadania pre Územný plán obce Lenartov.
 
Zadanie  pre ÚPN obce  bolo  v  termíne od  25.09.2013 do 25.10.2013 
sprístupnené k nahliadnu#u a preštudovaniu na Obvodnom 
úrade v Prešove, odbor výstavby a bytovej poli#ky a na Obecnom 
úrade v Lenartove v pracovných dňoch počas úradných hodín a 
#ež elektronicky na www.lenartov.sk a www.uzemneplany.sk

Ing. Anna Soročinová, 

odborne spôsobilá osoba

▶ OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ZADANIA PRE 
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LENARTOV

P. č. Názov projektu Stav

1. Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanos# schválený

2. Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov schválený

3. Rómske občianske hliadky v štádiu riešenia

4. História a súčasnosť našej obce neschválený

5. Vytvorenie nových pracovných miest pre marginalizovanú rómsku komunitu neschválený

6. Ako si vysadíme, tak budeme mať v štádiu riešenia

7. Zelené oázy v štádiu riešenia

8. Dotácia pre materiálno-technické vybavenie DHZ schválená

▶ PREDLOŽENÉ PROJEKTY, ŽIADOSTI A DOTÁCIE ZA 2. POLROK 2013
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    Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád a to najmä:
-  neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkos! horľavé materiály,
-  nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej a pod.,
-  inštaláciu vykurovacích telies zverte odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
-  dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej 
    podložke a odborne zaústené do komínových prieduchov,
-  popol vysýpajte do nehorľavých nádob,
-  veľké požiarne nebezpečenstvo vytvárajú drevené udiarne, preto údeniu venujte potrebnú
   pozornosť, 
-  vzhľadom na prechod viacerých domácnos! na vykurovanie drevom venujte zvýšenú
   pozornosť stavu komínov, komínových dvierok, dymovodov a inštalácii a obsluhe vykurovacích
   telies. Počas prevádzky treba komín kontrolovať a čis!ť raz za štyri mesiace, ak sú do komína
   pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá a raz za dvanásť mesiacov, ak sú pripojené
   spotrebiče na plynné palivá,
-  zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov nielen v čase zimného obdobia predstavujú
   elektrické zariadenia a najmä vznikajúce elektrické iskry alebo elektrické oblúky. Zabezpečujte 
   preto pravidelnú a odbornú údržbu elektrických zariadení a kontrolu osobami s odbornou 
   kvalifikáciou.

     LEN DÔSLEDNÝM DODRŽIAVANÍM TÝCHTO RÁD PREDÍDETE MOŽNÉMU VZNIKU POŽIAROV VO VAŠICH 
DOMOVOCH. HASIČI SÚ OCHOTNÍ PORADIŤ VÁM V OTÁZKACH, KTORÉ VÁM ROBIA PROBLÉMY A PRAJÚ VÁM 
SPOKOJNÉ PREŽITIE ZIMNÉHO OBDOBIA A BEZ OBÁV Z POŽIAROV.

Preukazy občana s ťažkým zdravotným pos!hnu�m 
(ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým 
zdravotným pos!hnu�m s potrebou sprievodcu (ďalej 
„preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 
31. decembra 2008 pla!a len do 31. decembra 2013  
aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnos!: 
„Bez časového obmedzenia“.
 
Preukazy sa vymieňajú od 01.01.2009, teda od účinnos! 
zákona č.447/2008 Z. z.  o peňažných príspevkoch 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného pos!hnu!a 
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
 
Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na 
oddelení posudkových činnos�  Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny , Dlhý rad 17, Bardejov, 2. podlažie na 
počkanie a bezplatne. K výmene je potrebné predložiť 
preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, iden!fikačný preukaz 
a fotografiu veľkos! 3x4 cm.

▶ VÝMENA PREUKAZOV „FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ 
A PREUKAZOV „FYZICKEJ OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM S POTREBOU 

SPRIEVODCU“

zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako 
od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich 
nesprávnej obsluhy. Šta!s!ka požiarovos! nás o tom 
nekompromisne a výstražne presviedča. 
Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci 

technický stav komínov, nesprávna inštalácia a 
obsluha vykurovacích telies, neodborná manipulácia  
s  otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, 
ponechanie de� bez dozoru, odkladanie žeravého 
popola na nebezpečných miestach a do horľavých 
nádob a žiaľ aj úmyselné podpaľačstvo.

VÁŽENÍ OBČANIA...

1. MUDr. Patrik Mihaľ – 93 hlasov
2. Ing. Jozef Kmec – 65 hlasov
3. MUDr. Helena Leščišinová – 52 hlasov
4. MUDr. Boris Hanuščák – 42 hlasov
5. Pavol Ceľuch – 38 hlasov
6. MUDr. Andrej Havrilla – 31 hlasov

Za  kandidáta pre voľby predsedu bol zvolený:
1. MUDr. Peter Chudík – 83 hlasov 

Bc. Jana Frandoferová
zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

▶ VOĽBY DO VÚC
Dňa 09.11.2013 sa konali voľby do Orgánov samosprávnych krajov.
Počet hlasov zvolených kandidátov pre voľby do zastupiteľstva bol v našej obci  
nasledovný: 

Zdroj: HZZ BJ

Zdroj: ÚPSVaR



V prípade, že žiadam o prvý občiansky preukaz, musím dosiahnuť vek 15 
rokov, podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:
• žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive
• rodný list
• potvrdenie o hlásení trvaléhopobytu vydané príslušným orgánom; 
potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym 
vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom 
trvalom pobyte občana,
• ďalšie doklady osvedčujúce skutočnos�, ktoré sa uvádzajú v občianskom 
preukaze.
Pri žiados� o nový občiansky preukaz musím podstúpiť nasnímanie 
podoby tváre a podpisu a predložiť:
• žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive,
• doterajší občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, 
ak mi bolo vydané;
• ak nemôžem predložiť svoj 
doterajší občiansky preukaz, 
som povinný predložiť doklad 
preukazujúci moje rodné číslo.
Po uplynu� platnos� 
občianskeho preukazu som 
povinný požiadať o vydanie 
nového do 15 dní. V prípade 
krádeže dokladov musím ohlásiť 
túto skutočnosť na najbližšom 
oddelení Policajného zboru. 
Podmienky a postup pri 
vydávaní občianskeho preukazu a vedenie evidencie občianskych preukazov 
upravuje zákon NR SR č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Koľko stojí vydanie občianskeho preukazu
Správne poplatky za:
       - podanie žiados� o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny 
alebo zápisu nových údajov) 4,50 €
       - podanie žiados� o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za 
zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 € 
      - podanie žiados� o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady 
za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, 
opakovane v 
         priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 €
       - podanie žiados� o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do 
dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 €
        - doručenie OP na adresu na území SR službou na tento účel zriadenou 
3 €.
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Orgán Policajného zboru, ktorý 
vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z 
evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo 
vlastník požiada. 

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla 
z evidencie povinný predložiť a 
odovzdať :

- vyplnenú žiadosť o zmenu

- osvedčenie o evidencii časť II, 
alebo pôvodne vydané osvedčenie 
o evidencii alebo technický preukaz 
vozidla a osvedčenie o evidencii 
vozidla, 

- čipovú kartu osvedčenie o evidencii 
časť I, ak bolo vydané

- tabuľku s evidenčným číslom, alebo 
oznámenie o strate alebo krádeži 
tabuľky s evidenčným číslom, 
prípadne čestné vyhlásenie

- potvrdenie o prevza� starého 
vozidla vystavené spracovateľom 
tohto starého vozidla v Slovenskej 
republike alebo osobou oprávnenou 
na spracovanie starých vozidiel 
v inom členskom štáte Európskej 
únie, 

- platný doklad totožnos�

- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, 
originál výpisu z obchodného 
registra alebo živnostenský list,  
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo 
vlastník vozidla zastupovaný, 
s úradne overeným podpisom 
splnomocniteľa

- správny poplatok v hodnote 5 €. 

Zdroj: PZ SR

AKO VYBAVIŤ...

Vzhľadom k tomu, že každý občan 
Slovenskej republiky starší ako 
15 rokov s trvalým pobytom na 
území Slovenska je povinný mať 
občiansky preukaz, je potrebné si 
o tento doklad zažiadať.O vydanie 
občianskeho preukazu môžem 

požiadať na útvare Policajného 
zboru príslušnom podľa môjho 
miesta trvalého pobytu.
Občiansky preukaz má platnosť 
10 rokov, iba občania starší ako 60 
rokov dostávajú občiansky preukaz 
s neobmedzenou dobou platnos�.

Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju 
totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané 
v občianskom preukaze.

▶ OBČIANSKY PREUKAZ ▶ VYRADENIE VOZIDLA Z 
EVIDENCIE VOZIDIEL
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Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) 
vymedzuje podmienky poskytovania príspevku na 
stravovanie, výšku príspevku a upravuje spôsob zabezpečenia 
stravovania dotknutých dôchodcov v obci Lenartov.

2. Cieľom poskytnu#a príspevku je vytvoriť podmienky na 
lepšie uspokojovanie ich základných životných potrieb.

Článok 2
Základné pojmy

1. Poskytovateľom príspevku je obec Lenartov (ďalej len 
„poskytovateľ“).
2. Príjemcom príspevku je občan – dôchodca (ďalej len 
„príjemca“), ktorý spĺňa podmienky podľa čl. 3 tohto VZN.
3. Dodávateľom stravovania dôchodcov je: 
1. Motorest JAVORINA Lenartov
2. Reštaurácia Malcov – Ján Džamba

Článok 3
Podmienky poskytovania príspevku

1. Poskytovateľ poskytne príspevok nepracujúcemu 
občanovi – dôchodcovi, ktorý je poberateľom starobného 
dôchodku alebo invalidného dôchodku a ktorý je prihlásený 
k trvalému pobytu na území obce Lenartov. Žiadateľ požiada 
o príspevok písomne a výška jeho príspevku bude závislá od 
výšky dôchodku:
 a) výška dôchodku do 300,00 € - príspevok na 1 obed 
vo výške 0,50 €
 b) výška dôchodku do 350,00 € - príspevok na 1 obed 
vo výške 0,40 €
 c) výška dôchodku nad 350,00 € - príspevok na 1 
obed vo výške 0,30 €.

2. Písomná žiadosť obsahuje osobné údaje žiadateľa, údaje o 
ekonomickej a sociálnej situácii, odôvodnenie žiados#, čestné 
vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný 
príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb a prílohy 
potvrdené príslušnými inš#túciami (doklad ZŤP, potvrdenie 
od lekára o zdravotnom stave, a pod.)

3. Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má k dátumu 
podania žiados# nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi 
(daňové a iné).

4. Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorého rodinní 
príslušníci žijúci s ním v spoločnej domácnos# majú k dátumu 
podania žiados# nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi 
(daňové a iné). V odôvodnených prípadoch pri nesplnení 
tejto podmienky rozhodne o poskytnu� príspevku sociálne 
komisia.

Článok 4
Výška príspevku

1. Výška príspevku je stanovená na jeden obed podľa príjmu 
na jeden pracovný deň, tak ako je uvedené v čl. 3 ods.1 tohto 
VZN.

Článok 5
Spôsob zabezpečenia stravovania

1. Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa článku 2 ods. 3 
tohto VZN.
2. Poskytovateľ finančne prispieva na jedno teplé jedlo v 
pracovných dňoch.
3. Príjemca si stravu objednáva priamo u dodávateľa, pričom 
nárok na príspevok dokladuje žiadosťou o poskytovaní 
príspevku na stravovanie, doloženú potrebnými dokladmi.
4. Príjemca uhrádza dodávateľovi plnú výšku ceny za stravu.
5. Zúčtovanie príspevku zabezpečí príjemca na obecnom 
úrade, pričom doloží aj doklad potvrdzujúci počet odobratých 
obedov. Podľa počtu odobratých obedov bude poskytnutý 
príspevok na stravu.
6. Príjemcovi, ktorý má vydané oznámenie o poskytovaní 
príspevku na stavovanie a za posledných 6 mesiacov túto 
možnosť nevyužil, sa priznaný príspevok odníme. V prípade 
záujmu musí opätovne požiadať o jeho priznanie.

Článok 6
Osobitné ustanovenia

1. Na základe posúdenia podkladov príjemcu (žiadosť, 
odôvodnenie a prílohy), bude príjemca informovaný 
o priznaní resp. o nepriznaní príspevku na stravovanie 
písomným oznámením v lehote do 15 dní.

2. Príspevok na stravovanie sa bude príjemcovi poskytovať 
opakovane mesačne do 15 dní od skončenia kalendárneho 
mesiaca po dobu trvania podmienok na jeho poskytnu#e vo 
výške podľa skutočne poskytnutých obedov.

3. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ 
v určitom období nebude stravu z rôznych príčin poskytovať. 
Príjemca príspevku môže v tomto prípade zmluvného 
dodávateľa stravy zmeniť.

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať použi#e 
ním poskytnutého príspevku na stravovanie a v prípade 
zistenia neoprávneného použi#a vyplateného príspevku 
vyvodiť príslušné zákonné sankčné opatrenia a poskytovanie 
príspevku s okamžitou platnosťou ukončiť.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo 
Obecné zastupiteľstvo obce Lenartov dňa 06.12.2013 
uznesením č. 69/2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 
dňom 01.01.2014          
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia 
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Lenartov.

V Lenartove, dňa 06.12.2013                                                        
          

  Ing. Jana  Bľandová                                                                       
                                                 starostka obce

▶ VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Lenartov
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Jeseň, tre"e ročné obdobie. 
Zber úrody, orba, padanie farebných listov, ukladanie sa prírody na zimný spánok...

Život človeka !ež môžme prirovnať 
k jednotlivým ročným obdobiam. 
Aj jeseň života je poznačená jej 
typickými znakmi: hodnotenie 
vykonaného, odovzdanie 
zodpovednos! svojim deťom, 
úbytok síl, postriebrené vlasy a 
ukladanie sa na pokojnú starobu.
A práve v tom 
p r e k r á s n o m 
farebnom čase 
sme k našim 
starším akýsi milší, 
o h ľ a d u p l n e j š í , 
ústretovejší. Je to 
hádam len tým, 
že sa v obci čosi 
chystá? Doma si 
to v každodennom 
zhone ani 
neuvedomujeme 
a večer ako to už 
býva, každý po 
svojom. Mama 
v kuchyni, otec 
pred televíznou 
obrazovkou, de! 
pri počítači a 
starká so starkým 
s ružencom v 
ruke pri obraze 
alebo soche P. Márie odriekajú 
októbrový svätý ruženec.
Stalo sa už peknou tradíciou, že 
vedenie našej obce nezabúda na 
svojich predchodcov, z ktorých dnes 
už mnohí žijú sami, aby sa stretli s 
ostatnými, aby počuli a pocí!li to 
zázračne slovo „ďakujeme“, aby si 
zaspomínali na svoje mladé časy, 
aby si zaspievali, aby sa jednoducho 

necí!li opustení a nepotrební.
V sobotu 19.10.2013 sa zišli naši 
dôchodcovia s vedením obce na 
čele so starostkou, Ing. J. Bľandovou, 
poslancami OcZ, hosťami aktu: 
obchodným zástupcom Komunálnej 
poisťovne (obchodný partner obce), 
Bc. B. Harčarovou,  duchovným 

otcom, Mgr. M. Štalmachom v 
sále OcÚ pri príležitos! Dňa úcty k 
starším. V slávnostnom príhovore 
starostka obce vyzdvihla a ocenila 
prácu a život spoluobčanov a 
povzbudila ich do ďalšieho života. 
Milým duchovným slovom sa 
prihovoril aj duchovný otec, po 
ktorom nasledoval pozdrav tých 
najmladších z MŠ a žiakov ZŠ, ktorí 

slovom, spevom a tancom vyčarili 
svojim starkým úsmev, ale aj slzu 
rados! v nie jednom oku. O dobrú 
náladu sa pričinil aj p. J. Bortník 
svojim vystúpením. Spevácka 
skupina seniorov Javorinka sa !ež 
nedala zahanbiť. Veľmi poučnou 
bola prednáška s prezentáciou od 

z a m e s t n a n c o v 
polície, nakoľko 
b e z p e č n o s ť 
starších je často 
krát ohrozená. 
Veľmi dobre 
padlo pozdravenie 
jubilujúcim so 
spomienkovým 
darčekom, ktorí 
si pripomenuli 
zlatú svadbu. 
Nechýbalo bohaté 
o b č e r s t v e n i e , 
dobrá nálada, 
spev a voľná 
debata, ktorá 
našim starším 
veľa krát chýba.
Isto-iste všetci v 
tomto okamihu 
zabudli na svoje 
trápenia, boles!. 

Všetci mali jedno prianie. Aby takýto 
okamih bol v ich rodinnom príbytku 
každý deň, aby milé slovo zasadlo 
za ich každodenný stôl a naplnilo  
ich srdcia a srdcia  ich blízkych.
 

Autor: Mgr. Mária Frandoferová

Foto: Ján Bortník ml.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Príhovor p. starostky k seniorom

De! Materskej školy s kultúrnym programom Policajná beseda - prevencia pro! kriminalite



Jar prešla ani sme sa nenazdali, hneď ju vystriedalo horúce leto, po ktorom nasledovala 
suchá, teplá a dlhá jeseň. Prešiel dušičkový čas, čas pre mnohých nás smutný a nastal 
čas očakávania narodenia Božieho Syna, čas adventu. V kostole horí prvá sviečka na 
adventnom venci a liturgický kalendár 6.12. predstavuje jedného zo svätcov – biskupa 
Mikuláša. Najväčšiu radosť majú naše de�, lebo pri poču� slova „Mikuláš“ si hneď 
vybavia darček, ktorý čakajú, na ktorý sa tešia. Vedia vôbec naše de�, kto bol svätý 
Mikuláš a na znak čoho Mikuláš obdarúva? Tak čítajte: Narodil sa v meste Patare, kde 
bol jeho strýko biskupom. Po predčasnej smr� otca zdedil Mikuláš veľký majetok a 
rozhodol sa, použiť ho na dobročinné ciele. Keď istý patarský obyvateľ utra�l všetky 
svoje peniaze, nemohol vydať svoje dcéry. Mikuláš sa rozhodol, pomôcť im a tri krát 
hodil cez okno do domu vrecko zlata. Pri treťom obdarení ho otec zazrel a dozvedel sa, 
kto je jeho dobrodinec. 
Na znak jeho dobročinnos� v predvečer sv. Mikuláša rodičia, učitelia, predstavení obcí 
a cirkví obdarúvajú poväčšine de�, ale aj niektorí dospelí sa obdarúvajú navzájom.
Stalo sa už peknou tradíciou, že starostka našej obce, Ing. Jana Bľandová popri obecných 
staros�ach nezabúda na naše de�, na žiakov ZŠ, MŠ a de� z obce. Ani tento rok nebol 
výnimkou. De� a žiaci so svojimi triednymi učiteľkami, zamestnanci obce, miestny 
duchovný otec, Mgr. Marcel Štalmach a hŕbka de� z obce s napä�m očakávali príchod 
Mikuláša. Ten neprišiel sám, ale v sprievode anjela. Milo sa prihovoril prítomným, 
zvlášť deťom. De� a žiaci Mikuláša, anjela a všetkých prítomných pozdravili piesňami, 
básňami, za čo im Mikuláš nadelil zo svojej štedrej nádielky. Vystúpenie žiakov striedalo 
hovorené slovo riaditeľky ZŠ, Mgr. Ivety Petrikovej. Radosť miestami vystriedali aj slzičky 
strachu. Ako to už býva, starostka obce, Ing. J. Bľandová prekvapila a uc�la si všetkých svojich zamestnancov mikulášskym 
posedením. V úvodnom slove ocenila celoročnú prácu všetkých zamestnancov, poďakovala všetkým a �ež nadelila z bohatej 
mikulášskej nádielky. Za všetkých prítomných vedeniu obce poďakovala riaditeľka ZŠ.
Deň sv. Mikuláša pomaly končí, Mikuláš so svojím sprievodom pokračuje po svojej ceste, mikulášske posedenie sa chýli k 
záveru, spomienky ostávajú v srdciach nás všetkých s prianím, aby sme sa každý deň obdarúvali navzájom nie darom, ale 
úsmevom a milým slovom. 

                                                             Autor: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Bc. Jana  Frandoferová

▶ NÁVŠTEVA MIKULÁŠA V LENARTOVE

De� Materskej školy s Mikulášom
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Andrej Kaputa bol jedným z nás, bol Lenartovčan, tu sa narodil, 
tu prežil detstvo, tu mal svoju rodinu a aj dnes tu žijú jeho blízki. 
Mnohí ho poznali osobne, mnohí z rozprávania, niektorí 
z obecnej knihy, z novín, ba dokonca ! najmladší vôbec.
Z vedenia našej obce vzišla pekná myšlienka, ktorá stála nemálo úsilia, 
námahy a obety, pokiaľ sa zrealizovala. A práve včera 8.9.2013 sa stalo 
skutočnosťou celé ich úsilie, keď o 14.00 hod. pred budovou OcÚ za účas% 
pani starostky Ing. Jany Bľandovej, poslancov OcZ, hos!: p. primátora mesta 

Bardejov, MUDr. Borisa Hanuščáka, 
vedúceho kancelárie primátora, 
Bc. Jozefa Guligu, miestneho 
duchovného otca, Mgr. Marcela 
Štalmacha, rodiny Andreja Kaputu 
a miestnych rodákov sa uskutočnila 
slávnosť odhalenia a posvätenia 
pamätnej tabule a otvorenia výstavy 
misionára Andreja Kaputu  z jeho 40. 
ročného pôsobenia na ostrove Papua 
Nová Guinea. V sále OcÚ bola premietnutá prezentácia zo života misijných 
bratov. Synovec Brata Andreja, Ing. Ján Hric poďakoval v mene rodinných 
príslušníkov všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní tak krásnej akcie. 
Obec pripravila bohaté občerstvenie a priestor pre stretnu%e sa všetkých 
navzájom. Svoje dojmy mohli hos%a a účastníci aktu vyjadriť v pamätnej knihe.
Preto všetci, ktorí budete prechádzať popred obecnú budovu skloňte hlavu 
na znak úcty nášmu rodákovi, ktorý je už jedno štvrťstoročie pri nebeskom 
Otcovi.  Česť jeho pamiatke.

Autor: Mgr. Mária Frandoferová
Foto: Bc. Jana  Frandoferová

Svet a život očami ANDREJA KAPUTU

Jeseň, čas zrenia, čas príprav na zimný 
spánok, čas spomienok - dušičkový čas.
Vedenie obce na podnet skupiny mladých 
zorganizovalo zájazd do poľského Osvienčimu a 
soľnej bane vo Wieliczke v sobotu 5. októbra 2013.
Prečo práve Osvienčim? Zo zvedavos%, z presvedčenia 
sa vidieť na vlastné oči a počuť na vlastné uši to, o čom 
niekde čosi počuli? Možno. Ale podstatné je to, že aj 
takým spôsobom sa zájazdová skupina oboznámila so 
symbolom vrážd a utrpenia v druhej svetovej vojne, s 
miestom hrôzy, múk a utrpenia a centrom európskych 
Židov. So zatajeným dychom sme prechádzali cez 
jednotlivé objekty, počúvali sme z úst sprievodcu, čo 
všetko dokázalo ľudské zlyhanie ľudskos% a humanity 
a každý z nás pohrúžený do svojho vnútra si tak, ako 
vo filme predstavoval hrôzu, ktorá sa tam konala.
Okrem spomenutého svetoznámeho bývalého 
koncentračného tábora sme navš!vili aj najznámejšiu 
soľnú baňu  s  liečivými  účinkami  soli  vo Wieliczke. 
Prezerali sme si jednotlivé štôlne a obdivovali 
sme krásu matky prírody. Od miestnej 
sprievodkyne sme sa dozvedeli veľa zaujímavého 
z dejín až po súčasnosť svetoznámej bane.
Deň sa pomaly končil a skončil sa aj náš program. 
Blížil sa čas návratu domov. Naplnení dojmami, 

novými poznatkami sme sa šťastlivo vrá%li domov.
Patrí sa poďakovať vedeniu obce, Ing. Jane 
Bľandovej, že podporila uvedenú akciu, 
duchovnému otcovi za požehnanie zájazdu a 
všetkým účastníkom, že podporili daný nápad.

Autor: Bc. Jana Frandoferová
Foto: Bc. Jana  Frandoferová

▶ OBEC LENARTOV ZNOVA ZORGANIZOVALA ZÁJAZD PRE OBČANOV

Výstava osobných vecí misionára

Slávnostné otvorenie výstavy

Občania Lenartova pred bránou koncetračného tábora



Na začiatku nového roku 
by každý snáď rád vedel, 
čo ho v tomto roku 
čaká a čo nám všetkým 
prinesie. Ale nemôžeme 
urobiť na začiatku roka 
nič lepšieho, než vziať 
Nový rok, vlastne ten 
ďalší rok nášho života 
s dôverou z Božích rúk. 
Ako Boží dar- ponuku-
množstvo možnos� žiť 
pre druhých, rozdávať sa, 
konať dobro a keď bude 
treba tak sa aj osvedčiť v 
utrpení. Nerobme si žiadne  velikánske rozhodnu�a, 
z ktorých napokon nič nevzíde, ale predovšetkým 
vezmime od Boha seba samých, svoje schopnos�, 
svoje povinnos�, možnos�, ktoré nám Boh dáva. 
Vezmime z Božích rúk aj svoje okolie-  tých, ktorí sú 
s nami v spojení, nám zverení, o ktorých sa máme 
starať, pre ktorých máme žiť a pracovať. Prijímajme 
ich  s ich slabosťami, znášajme ich. Vezmime z Božích 
rúk dobu i miesto na ktorom žijeme, snažme sa tvoriť 
to, čo je poc�vé, premáhajme zlo dobrom a buďme 
verní sami sebe. Akceptujme teda tento Nový rok a 
povedzme mu s dôverou svoje ÁNO.
A vtedy s pomocou Božou zvládneme celý rok. Nech 
je pre vás všetkých Annus Domini – rok Pána, rokom 
milos�, spásy a  požehnania.

Mgr. Marcel Štalmach
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Požehnaný deň pre našu farnosť, 
čomu nasvedčovalo aj slnečné 
jesenné ráno. Naša farnosť 
bola vybraná spomedzi farnos# 
nášho dekanátu za miesto 
konania kňazských rekolekcií.  
 Tie začali svätou omšou, 
ktorú celebroval ThDr. Vladimír 
Šosták, PhD., koncelebrantmi 
boli Mons. Pavol Marton 
– dekan a miestny duchovný 
otec, Mgr. Marcel Štalmach. 
Účastní boli 25 kňazi z jednotlivých 
farnos# dekanátu a veriaci našej 
farnos#. Po svätej omši nasledovalo 
pracovné stretnu#e duchovných, 
ktorí mali možnosť prezrieť si výstavu 
venovanú životu a dielu nášho 
rodáka – misionára Andreja Kaputu. 
 Vďaka patrí starostke obce, 
Ing. Jane Bľandovej za jej kresťanský 
postoj a pomoc pri spomenutej 
udalos#, zamestnancom obce a všetkým, ktorí svojim pričinením prispeli k pokojnému priebehu rekolekcií. 
                                                                  Autor: Mgr. Mária Frandoferová, členka  PFR

Foto: Ján Bortník ml.

MÁME NOVÉHO 
DUCHOVNÉHO OTCA

Po 16 rokoch bol 1. júla 2013 menovaný do funkcie 
správcu farnos# Lenartov nový duchovný otec, 
Mgr. Marcel Štalmach. 15. júla 2013 ho slávnostne 
do funkcie farára pri sv. omši uviedol Mons. Pavol 
Marton – dekan. Významným medzníkom v živote 
cirkvi v našej farnos# boli kňazské rekolekcie dekanátu 
Bardejov, ktoré sa konali 17. októbra 2013. Hlavným 
celebrantom bol biskupský vikár ThDr. Vladimír Šosták, 
PhD, koncelebrantmi Mons. Pavol Marton – dekan a 
Mgr. Marcel Štalmach – miestny duchovný správca našej 
farnos#. Na kňazských rekolekciách sa zišlo 25 kňazov 
nášho dekanátu. V mesiacoch júl – október 2013 bola 
vykonaná rekonštrukcia interiéru farskej budovy. Touto 
cestou chcem v mene farskej ekonomickej rady, spolu s 
duchovným otcom, v mene svojom a v mene všetkých 
farníkov vyjadriť vďačnosť starostke obce, Ing. J. Bľandovej 
za jej kresťanský postoj a prístup k doterajším našim 
požiadavkám a prosbám o pomoc pri realizácií všetkých 
prác, ktoré sa týkali a týkajú kostolnej alebo farskej budovy, 
ich okolia a reprezenta�vnych ak#vít týkajúcich sa našej 
farnos#. Pán Boh zaplať patrí poslancom OcZ, všetkým 
zamestnancom obce a všetkým Vám, ktorým záleží na 
tom, aby kostol sv. Leonarda a farská budova, ktoré sú 
reprezenta�vnymi budovami našej obce, boli výsledkom 
našej štedros#, našej pomoci, našej viery cez naše skutky.

 
Mgr. Mária Frandoferová 

členka FER

Mgr. Marcel Štalmach

▶ 17. OKTÓBER 2013., DEŇ KŇAZSKÝCH REKOLEKCIÍ DEKANÁTU BARDEJOV V 
NAŠEJ OBCI

PRÍHOVOR DUCHOVNÉHO OTCA

Slávnostná sv. omša bola v kostole sv. Leonarda v Lenartove



 Naša ZO v mesiaci august 
zorganizovala športové odpoludnie pre 
svojich členov. Súťažiacich bolo nemálo, 
a čo je podstatné, že do jednotlivých 
ak�vít naši súťažiaci zapojili všetky 
sily. Je už peknou tradíciou, že jedno 
letné nedeľné odpoludnie je venované 
práve uvedenej ak�vite. Nechýbali 
ceny, občerstvenie a spev. 29. augusta 
si naši členovia s niekoľkými občanmi 
Lenartova, so starostkou obce, Ing. 
Janou Bľandovou a duchovným otcom, 
Mgr. Marcelom Štalmachom zúčastnili 
pútnicko – poznávacieho zájazdu v 
poľskom Krakowe. Neopísateľné dojmy 
a zážitky, načerpanie síl telesných a 
duchovných, dobrá nálada a príjemná 
družná atmosféra nechýbali počas 
celého dňa. Vďaka patrí Obci Lenartov 
za finančnú podporu zájazdu. Ako to 
už každoročne býva v mesiaci október 
si nás seniorov viac úc� naše okolie. Aj 
v tomto roku pre nás Obec pripravila 
príjemné posedenie spojené so spevom, 
hudbou, pozdravom de", blahoželaním našim manželským párom, ktoré si pripomenuli zlatú svadbu. Milé slovo 
p. starostky a duchovného otca nás povzbudilo do ďalšieho života. Naša seniorská spevácka skupina Javorinka s 
harmonikárom Antonom Kačmárom nám spríjemnila naše posedenie. Sme hrdí na našich spevákov, že sú ochotní 
pripraviť pre nás ostatných stále niečo nové a tak nám pripomenú naše mladé časy. 
Práve pri príležitos� úcty k starším niekoľko našich manželských párov bolo na obvodnej veselici v Sveržove, kde 
nás všetkých zastúpili. Naši členovia sa s ochotou zúčastňujú všetkých poduja", ktoré organizuje okresný výbor JDS 
v Bardejove. 
 Prianím nás všetkých je, aby sme sa pri dobrom zdraví stretli na novoročnom posedení. 

                                                                                               Ján Beňa
                                                                                       predseda ZO JDS

Toto je príbeh o horolezcovi, ktorý sa chcel dostať na vrchol najvyššej hory. Na túto veľkú cestu sa vydal po dlhoročnej 
príprave. Keďže si však všetku slávu chcel ponechať iba pre seba, rozhodol sa, že pôjde sám. 
Vydal sa na cestu hore. Čas plynul a zvečerilo sa. Namiesto toho, aby si pripravil svoj stan na 
prenocovanie, pokračoval v lezení, až kým sa úplne nezotmelo. Na horu padla hustá tma. Okolo 
neho bolo všetko čierne. Slnko a mesiac zakryli ťažké mraky a nič nebolo vidno. Ako tak liezol 
hore, práve keď bol už len niekoľko krokov od vrcholu, pošmykol sa a začal veľkou rýchlosťou 
padať. Okolo seba videl iba čierne bodky a cí�l, ako ho to obrovskou silou ťahá nadol. V týchto 
strašných chvíľach sa mu pred očami odohrali všetky krásne i zlé momenty z jeho života. Pri 
pomyslení na blízku smrť, odrazu pocí�l, ako ho silno ťahá lano, ktorým bol uviazaný. Jeho telo 
viselo vo vzduchu... 
Iba lano ho držalo. V tej chvíli sa zmohol iba na výkrik: Bože, pomôž mi! Z neba sa nečakane 

ozval mohutný hlas: ,,Čo chceš, aby som urobil?“ Zachráň ma, Bože! „Naozaj veríš, že ťa zachránim?“ Pravdaže, 
verím! TAK POTOM ODREŽ LANO, NA KTOROM SI UVIAZANÝ... Na chvíľu ostalo �cho. Človek sa však rozhodol tak, že 
celou svojou silou sa držal svojho lana. Záchranári potom rozprávali, ako na druhý deň našli mŕtveho, zamrznutého 
horolezca. Jeho telo viselo na lane, ktorého sa kŕčovito držal. IBA TRI METRE NAD ZEMOU. 
A čo Ty? Tiež sa kŕčovito držíš svojho záchranného lana? Odrezal by si sa? Nikdy nepochybuj o tom, čo prichádza od 
Boha. Nikdy nehovor, že na Teba zabudol, alebo že Ťa opus�l. Nikdy si nemysli, že sa o Teba nestará. Pamätaj, že 
vždy stojí po Tvojom boku.           

Boh Ťa žehnaj!

Lenartovčan 11 |  Naši seniori

▶ ZO ŽIVOTA NAŠICH SENIOROV

ZO JDS v našej obci sa môže pochváliť čulým životom nielen doma, ale aj na spoločných stretnu#ach, sedeniach 
a pri rôznych ak#vitách v rámci okresu. 
 A práve tak by to malo byť, aby sme si nemali čas pripus#ť, že sme sami, nepotrební, aby sme nemali čas 
na zamýšľanie sa nad sebou samým.

Športové ak�vity i pútnický zájazd

▶ NA ZAMYSLENIE ZÁCHRANNÉ LANO
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Pred obrazom Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu v Krakowe



Lenartovčan 12 | OZ Kráľová Studňa
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OZ Kráľova studňa a obec Lenartov usporiadali dňa 8.6.2013 pri Kráľovej studni poduja#e 
pod názvom Lenartovský rebriňák. Súčasťou programu bolo aj slávnostne otvorenie 
turis#ckého chodníka z Lenartova na Kráľovu studňu. Od  postavenia turis#ckej výhľadne 
v roku 2011 bolo našim cieľom, aby z našej obce viedla  turis#cká trasa  na Kráľovu 
studňu. Konečne sa nám to podarilo. Vďaka patrí  hlavne Lacovi Bilekovi / hlavný značkár 
okresu Bardejov /a jeho manželke, ktorí nám pomohli  nielen  legisla&vne pri jednaní 
s Klubom slovenských turistov, ale aj pri samotnom značení trasy.  Symbolickú zelenú 
stuhu, ktorá znázorňovala farbu označenia chodníka nám prestrihla starostka obce 
Lenartov,  Ing. Jana Bľandová,  spolu s Pavlom Ceľuchom – poslancom VUC Prešov, Ing. 
Miroslavom Bujdom, prednostom okresného úradu Bardejov a Ing. Mar#nom Chomom,
predsedom regionálnej rady klubu slovenských turistov okresu Bardejov. Zároveň bola 
odhalená informačná tabuľa, ktorá je  osadená v obci Lenartov, na začiatku turis#ckého chodníka. Po slávnostnom 
úvode  nasledoval kultúrny program, v ktorom sa nám predstavil Michal Smetanka – interpret a výrobca ľudových 
nástrojov. Sám interpret sa vyjadril o nevšednos# tohto poduja#a. Ešte nezažil pódium, na ktorom mohol vystupovať 
bosí na vykosenej lúke. Po ňom vystúpil folklórny súbor z Malcova a tak nasledovala kynologická ukážka Mareka 
Mizeraka z Bardejova. Ďalšou zaujímavosťou tejto akcie bola  tombola, ktorá mala charita&vny charakter, nakoľko 
sme sa rozhodli, že výťažok z nej venujeme kandidátovi na otca roka v časopise Slovenka Mariánovi Nálepovi 
– rodákovi z Obručného. Tento skutok boli ochotní podporiť všetci účastníci poduja#a, čím sme  vyzbierali  300 
EUR, ktoré  sme odovzdali nášmu známemu, pretože  život sa s ním nezahrával, aby ľahšie znášal jeho osudy. 

Ďalšou významnou akciou nášho združenia bol 
druhý ročník behu do kopca na Kráľovu studňu, 
ktorý sme pripravili v spolupráci s obcou Lenartov. 
Tento beh sa uskutočnil 10.8.2013. Na preteku sa 
zišli v Lenartove bežci nielen z nášho okolia, ale 
dokonca aj z Čiech a Poľska. Štart pretekov bol 
tohto roku na motoreste Javorina, kde bolo aj 
záverečne občerstvenie a vyhodnotenie pretekov. 
Hlavnou postavou v ženskej kategórii bola bývala 
československá reprezentantka a účastníčka 
dvoch olympijských hier  Ľudmila Melicherová. 
A že pretek je organizovaný na dobrej úrovni 
svedčia aj jej slová, že aj v budúcnos# rada príde 
na naše preteky do Lenartova. Preteky slávnostne 
odštartovala starostka obce Lenartov, Ing. Jana 
Bľandová, s naším rodákom, Ing. Štefanom Beňom. 
Od štartu  bola na čele preteku dvojica Čech Jakub 

Ambros  z klubu AK. E. Zátopka Koprivnice a Poliak 
Jakub Rygiel , ktorý išli spolu takmer celý pretek. No v rozhodujúcom stúpaní si Jakub Ambros  vytvoril náskok, 
ktorý si udržal až do cieľa. V ženskej kategórii jednoznačne dominovala nestarnúca Ľudmila Melicherová, ktorá do 
cieľa došla s trojminutovým náskokom pred druhou Alžbetou Knapikovou zo Starej Ľubovne. Našou snahou je, aby 
v budúcnos# sa preteku zúčastňovali aj naši občania a preto sme sa rozhodli tohto roku vytvoriť zvlášť kategóriu o 
najlepšieho Lenartovčana. A tak na prvom mieste sa umiestnil Peter Harňák, pred Andrejom Macejom, Michalom 
Hricom a Rasťom Tomčíkom. Verím, že aj v budúcom roku sa 
nám podarí zorganizovať už tre& beh do kopca na Kráľovu 
studňu a vytvoríme aj kategóriu o najlepšiu Lenartovčanku.
 Tak toto boli dva najvýznamnejšie akcie nášho 
združenia ktoré sa nám podarilo v poslednom období 
zorganizovať. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým členom 
OZ Kráľova studňa, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali 
v priebehu roka pri organizovaní všetkých našich poduja&. 
Poďakovanie patrí obci Lenartov, ktorá nám pomohla aj 
finančne pri organizovaní uvedených poduja&. Verím, že aj v 
budúcom roku nám obec pomôže pri našich ak#vitách. Už o 
niekoľko dní na Silvestra organizujeme už štvrtý silvestrovský 
výstup na Minčol, na ktorý Vás srdečne pozývame. 
Záverom chcem Všetkým obyvateľom našej obce zaželať 
príjemne preži�e Vianočných sviatkov a v Novom roku prajem 
všetkým veľa šťas�a, lásky a porozumenia . Marián Dudra

predseda OZ Kráľová Studňa

▶ LENARTOVSKÝ REBRIŇÁK A BEH DO KOPCA NA KRÁĽOVÚ STUDŇU

Štart behu                 Foto: Miloš Bortník ml.

Najlepší Lenartovčania              Foto: Ján Bortník ml.



Šport je takmer taký starý ako ľudstvo samo a pretrváva vo všelijakých formách, ktoré sa neustále  modernizujú , 
zvyšujú sa rekordy i hranice možného, čoho je človek schopný. Sú  individuálne, kolek�vne, široko rozšírené, či úzko 
špecializované, jedno však treba povedať, že všetky smerujú k sebarealizácii osoby, rodiny, dediny, či mesta ,celého 
štátu i sveta, k upevneniu zdravia i rados� z pohybu a  naplneniu voľného času pozi�vnymi ak�vitami. Myslím si, že 
nie sú veľké a malé športy, sú iba veľké a malé výkony tak ako vo všetkých oblas�ach nášho života. 
Aj lenartovská mládež športuje rôzne, ale tam kde ide, bojuje naplno. Určite si všetci spomíname na naše výkony, 
keď sme ako de� hrávali „guľky,  skákali švihadlo, škôlku , vybíjanú, schovávačku, či sme sa hrali na par�zánov alebo 
na Jánošíka s pandúrmi. My starší nezabúdame ani na radosť z pohybu a víťazstva pri hre na PIGY. Koľko drepov, 
skokov, poskokov , či len obyčajných krokov sme pri tom museli urobiť. To všetko bol šport pre radosť. 
Jedným zo športov sú aj športy branno-technické, ktorým sa v Lenartove darí  dlhoročne. Dnešní pokračovatelia 
v tradícii neostávajú v hanbe a svojimi výkonmi robia česť našej obci. Branné športy organizuje Zväz branných a 
technických činnos� Slovenskej republiky a jeho súčasťou je aj ZO ZBTČ SR Lenartov. V roku 2013 boli v spolupráci 
s obcou Lenartov organizované oblastné majstrovstvá branného viacboja žiakov základných škôl krajov Prešov 
a Košice, ktorých sa zúčastnilo 30 pretekárov. Pochvalne sa treba vyjadriť aj o domácich rozhodcoch, ktorí už 
pravidelne čestne a na odbornej úrovni rozhodujú �eto súťaže. Naši pretekári sa zúčastnili Majstrovs�ev Slovenskej 
republiky v Gbelciach pri Nových zámkoch, odkiaľ si priniesli pohár za tre�e miesto v rámci krajov  a  reprezentovali 
Slovenskú republiku na Medzinárodných majstrovstvách Českej republiky v Prudkej na Svrateckej pahorka�ne, 
kde vybojovali druhé miesto a tak po pia�ch rokoch obhájili toto umiestnenie. Reprezenta�vne družstvo tvorili: 
Patrik Š�brich, Jaro Prokop a Klaudia Billá.  Ocenenia v podobe športových trofejí sú umiestnené v Obecnej izbe 
v Kultúrnom dome a každý má možnosť si ich pozrieť a uvedomiť si, že za každým z nich je veľký kus námahy, 
osobného chcenia i boles�, ale aj rados� z úspechu. Nič však nie je zadarmo. Náklady sú nie malé. Či už na strelivo, 
zbrane, op�ku, terče , cestovné a podobne, preto treba poďakovať vedeniu obce za podporu tejto činnos� , pričom 
veríme, že mládež to odmení dobrými výsledkami. 
Dnešná moderná doba kladie deťom a mládeži množstvo iných lákadiel:šport v podobe počítačov, virtuálnych bojov 
na obrazovke, či nadväzovanie rôznych známos� na sociálnych sieťach  v spojení s malým počtom záujemcov 
o �eto šport. Do budúcnos� nie sme v stave zložiť potrebné súťažné družstvá, preto  ZO ZBTČSR Lenartov ponúka 
občanom a mládeži pravidelný tréning v snahe udržať a rozšíriť počty pretekárov . Nech je našou telocvičňou 
krásna lenartovská príroda, hnacím  motorom  snaha o dobré zdravie, radosť z úspechu, reprezentácia obce a 
osobná česť.

Ján Bortník
predseda ZO ZBTČ SR Lenartov

Lenartovčan 13 | Šport
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▶ ZO ZBTČ SR LENARTOV VZORNE REPREZENTUJE OBEC SVOJIMI VÝKONMI

Vicemajstri Českej republiky z Lenartova s predsedom ZBTČ SR Lenartov
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Lenartovčan 14 | Vyznanie rodáčky svojej rodnej obci

Dedinka v údolí
 Krásu dedinky v údolí ospievali speváci, básnici skladali na jej nádheru nezabudnuteľné verše a spisovatelia 
opísali vo svojich románoch jej čarokrásnu prírodu a neľahký život ľudí.
 Dedinka v údolí, tak nazývam svoju, našu, vašu dedinku, v ktorej som sa narodila, vyrastala a napokon 
uletela. Prežila som v nej detstvo, najkrajšie obdobie svojho života. Hoci dnes žijem v meste, v duchu som stále 
v nej, som s ňou spätá ako dieťa pupočnou šnúrou s matkou, ktorú nedokáže prerušiť žiadna sila tohto sveta. Aj 
keby ste boli na druhom konci sveta, budete celou svojou bytosťou túžiť po rodnej dedinke.
 Hlboko v horách vo Večnom vyviera potôčik, do ktorého sa cestou vlievajú ďalšie a v dedinke je to už 
potok Večný potok. Preteká stredom dedinky a rozdeľuje ju na dve strany. Niekedy priezračne čistá voda  je už 
znečisťovaná a preto musíme chrániť jej čistotu, aby aj v budúcnos� bola jeho voda kryštálovo čistá.
 Rada som sedávala nad záhradami na Tešnarove, lebo tam sa mi naskytol úžasný pohľad. Tam som mala 
svoju dedinku ako na dlani. Smerom na východ vidieť susednú dedinu, na západ lesy, ktoré často boli predpoveďou 
počasia. Juh tvorili z čas� polia a z čas� les. Len na západe boli polia, ktoré živili ľudí v tejto dedinke. Práca na poli 
nebola ľahká. Trvala od svitu do mrku, od jari do jesene. Odmenou za ťažkú prácu im bola úroda, ich najväčšie 
bohatstvo.
 Ani v zime ľudia neodpočívali. Gazdovia sa starali o dobytok a na saniach vyvážali hnoj na pole. Ženy 
okrem starostlivos� o rodinu a o hydinu, po večeroch so susedkami priadli kúdele konopy a ľanu alebo párali 
perie z husí a kačiek. Pri týchto priadkach a páraniach rozprávali rôzne príhody a my de� po kútoch izby sme ich 
počúvali s otvorenými ústami. Naša obrazotvornosť bola v rozlete. Po ukončení týchto prác sa postavili krosná a 
z upradených ni! tkali plátno, koberce, pres�erania, ktoré slúžili pre potreby domácnos�.
 Bola by som nespravodlivá k 
lesom, lebo aj �e boli veľmi dôležité pre 
túto dedinku. Dávali jej drevo na stavby 
domov a na kúrenie. Lís�e zo stromov 
slúžilo ako pods�elka pod dobytok. De� 
aj dospelí chodili do lesa zbierať huby a 
lesné plody. Vtedy sa z kuchýň šírila vôňa 
sušiacich sa húb a varili sa špeciality z húb. 
Na oknách domčekov medzi farebnými 
muškátmi boli uložené "aše s malinami 
a čučoriedkami, ktoré slnečné lúče 
pretvárali na kompóty a sirupy. Z darov 
lesa, z bylín polí aj lúk pripravovali lieky, 
ktorými sa ľudia liečili. Za vyrúbané stromy 
lesné pracovníčky sadili nové stromčeky, aby 
nahradili stratu. Taká bola starostlivosť o 
lesy, ktoré boli k ľuďom štedré a pomáhali 
im.
 V ihličnatých lesoch nachádzali 
ľudia zdravie pre svoje de�. Keď sme mali 
čierny kašeľ, rodičia nás zobrali do lesa, ktorý mal na náš kašeľ blahodarný účinok. Zároveň tento pobyt v lese 
využívali, aby sme poznávali les a prírodu okolo seba. Očka nám žiarili, keď sme zbadali srnku, učili sme sa zbierať 
huby, maliny, lesné jahody a sledovali sme, čo sa okolo nás deje.
 Za viac ako polstoročie sa dedinka veľmi zmenila. Čas si z bývalej krásy  zobral svoju daň. Drevené domčeky 
pokryté kičkami a šindľami, nahradili murované domy pokryté plechom, eternitom a modernejšími kry�nami. 
Ubudli aj drevené domčeky, ktoré tvorili kolorit tejto neobyčajnej dedinky.
 Milovala som nádherné a neopakovateľné rána, keď ma zobúdzal spev kohúta a slnečné lúče hladkali moju 
tvár. Do toho znel nádherný spev vtákov, ktorý ako klavír sprevádzalo žblnkotanie potoka. Ani život v meste mi 
nebráni pri zatvorení očí, živo si túto poéziu predstaviť, hoci za múrmi bytu je hluk od áut a električiek. Zbožňovala 
som �eto rána od jari do konca jesene a toto nezabudnuteľné divadlo milujem dodnes. Boli to nádherné ranné 
prebudenia. Keď som prichádzala domov do mojej dedinky, vždy som sa tešila na �e božské rána, hoci sú už dnes 
rušené hlukom áut. Ale aj tak vys�hnem chvíľku, keď mi tvar hladia slnečné lúče a prekrásny vtáčí orchester 
sprevádza vodný klavír. Vtedy som veľmi šťastná, že som doma, že som v mojej dedinke. Aj keby som bola na 
druhom konci sveta, �eto živé spomienky ostanú navždy v mojom srdci.
 Svoje de� som od malička učila milovať moju rodnú dedinku. Prežili v nej prvé detské lásky, jar, leto, jeseň 
aj zimu a každé ročné obdobie bolo pre nich kúzelné. Túto nádhernú dedinku si zamilovali a stále sa rady do nej 
vracajú. 
 V každom ročnom období si dedinka oblieka nový šat, ktorý je nenapodobiteľný a ktorý nájdete len v 
svojej, našej, mojej rodnej, krásnej a milovanej dedinke v údolí.
 Verím, že pri čítaní týchto riadkov si viacerí pripomenú svoje detské roky a dospievanie. Rada by som ešte 
opísala svoje spomienky na jednotlivé ročné obdobie, ale to až na budúce.    Anna Nagyová

rod. Gmi�erová

Kresba kostola sv. Leonarda očami Jána Fiťmu
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MUDr. Anton Karol 

V rubrike významné osobnos! našej obce Vám chce-
me priblížiť jedného spomedzi nás, nášho rodáka, 
jeho život, prácu, dielo a postavenie, jednoducho 
človeka s veľkým ,,Č“, s veľkým a súcitným srdcom 
pre druhého. Človeka obetavého, ktorý nikdy pri pro-
sbe o radu a pomoc nepovedal NIE. Iste je to málo na 
úvod, ale za týmito jednoduchými slovami sa skrýva 
obrovská láska k druhým, obetavosť pre ľudí, často 
krát nemysliac na vlastné zdravie, na svoje sily, ,,či to 
všetko, čo na seba beriem, u!ahnem.“ 
S takýmito danosťami bol náš rodák – Lenartovčan, 
MUDr. Anton Karol. Bol počas svojho života a je stále 
pri spomienke naňho. Sme právom hrdí na jeho prá-
cu, život, lebo bol jedným z nás. 
Narodil sa 12. marca 1951 ako druhé dieťa Andreja 
a Anna Karolových. Otec Andrej bol štátnym zamest-
nancom, matka Anna rod. Cundrová pracovala v do-
mácnos!, neskôr ako vedúca predajne Mlieko – Chli-
eb. Mal dvoch súrodencov, staršieho brata Jána a 
mladšieho Milana. Základnú školu ukončil v rodnej 
obci a v roku 1966 nastúpil na Strednú všeobecno-

-vzdelávaciu školu v Bardejove. Práve na tejto prejavil záujem o štúdium medicíny a o prácu chirurga. V roku 1975 
na UPJŠ v Košiciach ukončil štúdium na Lekárskej fakulte. V tom istom roku nastúpil na Chirurgické oddelenie na 
OÚNZ v Bardejove. Tomuto oddeleniu zostal verný po celý svoj profesionálny život. Patril medzi významných bar-
dejovských lekárov a bol uznávanou osobnosťou slovenskej chirurgie. 
V roku 1986 sa stal zástupcom primára a v roku 2005 bol menovaný primárom Chirurgického oddelenia v NsP 
Bardejov.  Bol vynikajúcim chirurgom, mal za sebou množstvo zložitých operácií, venoval sa nielen brušnej chirur-
gii, ale aj traumatológií, chirurgii nádorov, či detskej chirurgii. Patril medzi priekopníkov laparoskopických metód 
operácií. Vynikal pri zložitých a jemných operáciách perianálnych, popísal veľmi vzácny pilonidálny karcinóm ako 
jeden z prvých odborníkov na Slovensku. Podarilo sa mu zachrániť pacienta po poranení srdca, či zašiť dolnú dutú 
žilu po vážnom úraze. O počte svojich úspešných operácií si nikdy neviedol evidenciu, ale o tom by mohli rozprávať 
stovky tých pacientov, ktorých liečil a vyliečil. Vysoko si vážime jeho cit pre ťažkých pacientov a pre každého, koho 
stretol. 
Od roku 1990 bol stálym členom výboru Spolku lekárov v Bardejove a v poslednom volebnom období ako predseda 
jeho kontrolného výboru. Bol členom Slovenskej lekárskej spoločnos!, Slovenskej lekárskej komory, Sekcie miniin-
vazívnej chirurgie. Má nesmierne zásluhy na výchove a uvedení do praxe mladých chirurgov bardejovskej nemocni-
ce. Už v minulos! bol ocenený Guothoovou medailou od Slovenskej lekárskej spoločnos!. Popri svojich pracovných 
povinnos!ach sa angažoval aj v spoločenskom živote. Pracoval ako riaditeľ NsP Bardejov, bol členom Mestskej rady 
v Bardejove a dve volebné obdobia aj poslancom Prešovského samosprávneho kraja. Chirurgii zasvä!l roky svojho 
života. Práve tu si našiel aj svoju životnú partnerku. Manželka Božena, rod. Benková vynikala na operačnom sále 
ako skúsená a pohotová inštrumentárna sestra, neskôr ako zdravotná sestra Urologickej ambulancie. Mal dve de!, 
syn Marcel vyštudoval Vysokú školu Ekonomickú, pracuje na Mestskom úrade v Bardejove ako ekonóm a dcéra 
Henrie&a ukončila Vysokú školu Medzinárodných vzťahov a diplomacie, pracuje v aparáte Európskeho parlamentu 
v Bruseli. 
Aj keď od chvíle, na ktorú isto nikto nespomína rád uplynuli 4 roky, nechceme pripus!ť, že už nie je medzi nami. 
Jeho smrť prišla nečakane a náhle, vytrhla ho z plného pracovného a životného tempa. Veď v nedeľu ešte operoval 
a v utorok už sám ležal na operačnom stole. Prehral boj s ťažkou chorobou, v ktorom mu chceli pomôcť mnohí, 
žiaľ márne. Zomrel v plnom rozkvete pracovných síl ako 58 ročný. Veľkou oporou v posledných dňoch života mu 
bola hlavne jeho manželka a de!, ktorí mu obetavo pomáhali počas všetkých dní jeho ťažkej choroby. Jeho náhly 
odchod zasiahol aj nás všetkých. Bardejovská chirurgia stra!la významného odborníka, spoločnosť obetavého a 
angažovaného človeka, rodina starostlivého otca a rodná obec jedného spomedzi seba. 
Isto-iste ste sa drahí Lenartovčania osobne stretli, ako to už v našom Lenartove bolo zvykom ,,s naším Toňom“. 
Či už ako s rodákom, príbuzným, známym, kamarátom, lekárom – primárom. Mnohí ste ho sprevádzali aj na jeho 
poslednej ceste do Matky zeme, každý pohrúžený v svojich myšlienkach a každý s odkazom, ktorý mal jednu ideu: 
,,Tóno ďakujeme, nezabudneme na Teba, sme na Teba hrdí!“ 
,,Česť Tvojej pamiatke, Tvoji Lenartovčania!“

Autor: Mgr. Mária Frandoferová
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Hlavným cieľom primárneho vzdelávania  je  
osvojovanie si základných zložiek gramotnos! 
u žiakov a čo najlepšie  a najtrvalejšie osvojenie 
a upevnenie  základných školských spôsobilos" 
u žiakov v oblas! čítania, písania, matema!ky 
a ostatných vedomos" o okolitom svete. Naši 
žiaci sa venujú aj záujmovej činnos! a to v 
krúžkoch Anglič!na hrou, Počítačovom krúžku, 
Hudobno-pohybovom, Pracovno-technických 
zručnos", Šikovných rúk  a v Biblickom krúžku.
Pozornosť  MŠVVaŠ SR sa bude v tomto školskom 
roku zameriavať aj na zlepšenie vzdelávacieho 
prostredia materiálno-technickým vybavením 
škôl, predovšetkým s digitálnou podporou. 
Zabezpečiť by to mal nový program Digipedia 
zastrešujúci digitalizáciu najmä regionálneho 
školstva, v rámci ktorého sa zaregistrovala aj  
naša škola a preto môže  využívať digitálny 
vzdelávací obsah. I naďalej  podporujeme 
jazykové vzdelávanie žiakov, ich zručnos! v 
informačno-komunikačných technológiách, 
ale aj prak!cké zručnos!, ktoré sú dôležitou 
súčasťou ich osobnostného rozvoja. Vytváranie našej školy vnímame ako proces permanentnej zmeny, v ktorom 
je potrebné opus!ť zaužívané prístupy a vydať sa na cestu objavovania a hľadania, ako to môžeme urobiť novým 
spôsobom a tak vytvoriť vlastný obraz učiaceho sa spoločenstva. Snažíme sa neustále reagovať na okolnos! z 

bezprostredného aj širšieho prostredia.  Žiakov sa snažíme 
meniť rôznorodými ak!vitami, aby prešli od jednej úrovne 
vedomos" k vyššej. Aby zmenili v pozi"vnom zmysle svoj 
pohľad na svet a život. Vydať sa na túto cestu znamená 
„bežať dlhú trať“, kde sa vo svojej podstate „beh“ nikdy 
nekončí. Je to však podnetná cesta, ktorá je sama osebe 
aj cieľom, pretože je zdrojom učenia. Pri vytváraní 
podporujúceho prostredia pre učenie  v prípade všetkých 
zainteresovaných !ež pla", že všetko, čo sa nerozvíja, 
neras!e, nezdokonaľuje sa, na čom nepracujeme, 
stagnuje.  Učiteľ nielen žije to, čo učí, ba priam to prežíva. 
Každodenne sa snaží o zmenu, o mo!váciu edukačného 
procesu a o to, aby v žiakovi rozvinul jeho vedomos! a 
schopnos! do najvyššej možnej miery, aby žiaci a ich 
rodičia  pochopili, že vzdelanie je obrovská hodnota. 
V záujme vytvárania podnetného prostredia, ktoré 
umožňuje žiakom dennodenne žiť zaujímavý a podnetný 
život, k interak"vnym tabuliam do každej triedy pribudli 

aj vizualizéry zabezpečené zriaďovateľom, ktoré sú veľkou 
mierou nápomocné vo vyučovacom procese. Počas letných prázdnin bolo !ež dokončené zateplenie a omietka 
starej čas! budovy školy.
Veríme, že pozi"vne zmeny, ktoré prinesie tento školský rok, dokážu naplniť čo najviac našich spoločných 
očakávaní.  
Súčasne si však uvedomujeme, že bez spoločnej práce a podpory zriaďovateľa to nebude možné. Aj my učitelia 
potrebujeme podporu zo strany verejnos!, aby spoločnosť viac chápala problémy, ktoré riešime. Potrebujeme 
cí!ť, že spoločnosť si váži učiteľa a jeho úsilie. Málokedy sa dostane do médií, že učiteľ nahrádza žiakovi rodiča, 
psychológa alebo aj psychiatra. Budeme radi, ak sa školský rok 2013/2014 vydarí podľa predstáv žiakov, ich rodičov 
a !ež aj učiteľov. Poprajme si veľa úspechov v prospech kvality vzdelávacieho procesu pre žiakov našej základnej 
školy.

                                                                                                         

Základná škola

Mgr. Iveta Petriková
riaditeľka ZŠ Lenartov

Školský rok 2013/2014 sme v ZŠ Lenartov otvorili slávnostným príhovorom v školskom rozhlase a slávnostnou sv. 
omšou v kostole sv. Leonarda. Do školských lavíc zasadlo 90  žiakov, ktorí sa vyučujú v dvojzmennej prevádzke v 
4 bežných a v 4 špeciálnych triedach. 

Ak vity Európskeho dňa jazykov 26. septembra

Športový tenisový deň 4.10.2013
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Pomaličky, pomaly, do škôlky sme kráčali...
2. septembra 2013 sa otvorili brány našej materskej 
školy. Vstupom do MŠ sa pre de! začína samostatný život 
rozdielny od života v rodine. MŠ vytvára miesto, kde dieťa 
môže odhaliť, prejavovať, využívať a zdokonaľovať svoje 
schopnos!. Naša MŠ je zameraná na osobnostný rozvoj 
každého dieťaťa, kde je dieťa chápané ako jedinečná bytosť, 
ktorá má už v tomto veku právo byť sama sebou. Život v 
detskom kolek$ve je dobrým predpokladom pre celkový 
harmonický rozvoj detskej osobnos!, pretože o jeho telesný 
a duševný rozvoj sa starajú  kvalifikované  učiteľky. 
V tomto školskom  roku je v našej MŠ zapísaných 33 de$. V 
I. triede je 15 de$ zo SZP - riaditeľka Alena Kolbasová a triedna učiteľka Mgr. Silvia Kmecová. V II. triede je 
18 de$ – triedna učiteľka Mgr. Michaela Ildžová a začínajúca učiteľka Bc. Miroslava Čerkalová. 
Vedúca školskej jedálne p. Mária Dubňanská, kuchárky  Anna Glovňová a Anna Macejová zabezpečujú 
podávanie a  prípravu zdravej stravy. Upratovačka p. Anna Harňáková dbá na čistotu  a poriadok v celej 
MŠ. Pedagogickí zamestnanci si priebežne dopĺňajú svoje vedomos! a zručnos! absolvovaním rôznych 
vzdelávaní.
Ak!vity a  akcie v materskej škole  sú organizované pre de!, rodičov  a verejnosť. Sú pestré   a rozmanité, 
ich cieľom je prezentovať nielen výsledky práce MŠ na verejnos!, upevňovať spoluprácu s rodinou, ale 
najmä rozvíjať osobnosť dieťaťa a jeho kľúčové kompetencie.

V mesiaci september a október boli zrealizované !eto akcie: 
- Vitamínové hos!nky z ovocia  a zeleniny – Ovocníčkovia
- Darček pre starkých – Mesiac úcty k starším
- Jeseň v lese - branná vychádzka spojená so športovými 
ak!vitami
- Posedenie pri bylinkovom čaji, Svetový deň zdravej výživy

Čo nás ešte čaká do konca tohto roka je „Šarkaniáda, Mikuláš s 
prekvapením a Vianoce v MŠ“. 
Významným partnerom materskej školy je základná škola.  
Pokračuje vo  výchove, vzdelávaní a stavia na spôsobilos!ach 
dieťaťa dosiahnutých  v materskej škole a v rodine. Dôležitá je 
pre nás aj spolupráca so zriaďovateľom a terénnymi sociálnymi 
pracovníkmi. V tomto školskom roku úzko spolupracujeme 
s CPPPaP v Bardejove, kde sme požiadali o depistáž školskej 
spôsobilos!. 
Úprimne si želám, aby naša materská škola fungovala ako 
úspešná výchovno-vzdelávacia inš!túcia, ale zároveň mala svoju 
dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Ktosi 

múdry raz povedal, že dieťa si nepamätá, aké hračky dostáva, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho 
mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách prejavovali. Celé naše snaženie vedie 
k tomu, aby si naše de! odniesli do svojho života kus lásky z predškolského prostredia.

Materská škola

Alena Kolbasová
riaditeľka MŠ Lenartov



Česká speváčka, muzikantka a 
zbormajsterka Ida Kelarová je 
neprehliadnuteľnou osobnosťou 
súčasnej európskej hudobnej scény. 
Pochádza z rómskej moravskej 
hudobnej rodiny. Študovala na 
ľudovej škole umenia. Časť života 
strávila vo Veľkej Británii, Dánsku 
a Nórsku. V roku 1995 sa vrá�la 
do Českej republiky, aby tam 
pokračovala v práci, ktorú 
začala vo Veľkej Británii. 
Svoje úsilie sústreďuje 
na pomoc talentovaným 
rómskym deťom a mládeži. 
Okrem rôznych workshopov  
spevu a tanca organizuje 
aj letné tvorivé tábory 
pre rómske de�, koncerty 
talentov doma i v zahraničí.             
Je veľkou osobnosťou s 
obrovským srdcom. Ida má 
neustále silnú potrebu robiť 
niečo pre záchranu prírody, 
záchranu tejto planéty 
a pre záchranu vzťahov 
medzi kultúrami. Na jej 
koncertoch diváci len veľmi 
ťažko premáhajú emócie. 

Rómske balady spieva tak dobre, že 
jej albumy už dvakrát nominovali 
na českú hudobnú scénu Anděl 
a časopis Rolling Stone pre jej 
štýl vytvoril samostatný názov 
„romjazz“. Idina schopnosť otvoriť 
svoje srdce a vložiť všetky emócie 
do hlasu je už povestná. Svojimi 
emóciami a spevom oslovuje 
všetkých ľudí. Jej poslaním je 
nenásilné spájanie kultúr umením. 
Znovu a znovu vedie ľudí okolo 
seba k láske a vzájomnos�.
Dôkazom jej dobrosrdečnos� bola 
aj sociálna pomoc našim rómskym 
spoluobčanom. Na vlastné náklady 
zorganizovala cestu do Rakúska, kde 
pracovala so študentmi gymnázia v 
Dornbirne.             
Bez nároku na honorár tam 
odohrala koncert. Na oplátku jej 
"to študen� zorganizovali zbierku 

prevažne šatstva, hračiek, obuvi 
a ďalších užitočných vecí, ktorou 
sa rozhodla pomôcť Rómom v 
Lenartove.   Dňa 14. novembra 
2013 k nám dorazil milý balíček a 
to kamión poskytnutého šatstva, 
obuvi a hračiek         od p. Idy 
Kelarovej, ktorým chcela osloviť 
hlavne de�. Jej presvedčenie, že 
ak chceme niečo v živote Rómov 
zmeniť, musíme začať od tých 
najmenších je silné a rómskym 
deťom sa venuje v každej oblas�.
Teda aj takáto forma jej pomoci 
pre našu rómsku komunitu 
bola zo strany našich rómskych 
spoluobčanov prijatá s veľkou 
pokorou a vďakou. Naše sociálne 
pracovníčky za asistencie zástupcov 
z rómskej komunity tento tovar 
prebrali, roztriedili a pripravili k 
odovzdaniu do rómskych rodín. 

Týmto by sme sa chceli p. 
Ide Kelarovej v mene našom 
a tak�ež aj v mene všetkých 
Rómov z našej obce naozaj 
zo srdca poďakovať za jej 
obrovskú dobrosrdečnosť 
a pomoc, ktorú pre našich 
rómskych spoluobčanov 
poskytla. 
Poďakovanie patrí aj 
všetkým tým, ktorí sa na 
tejto zbierke podieľali.

Autor: Mgr. Eva Nováková
Foto: Ján Bortník ml.

Lenartovčan 3/2013     18                www.lenartov.sk 

Lenartovčan 18 |  Sociálna práca v obci

▶ SOCIÁLNA POMOC IDY KELAROVEJ

Odovzdanie šatstva Rómom v Lenartove



Február: 
Jozef Bilý

Marec: 
Jakub Cudrák
Lucia Kuľpová

Apríl: 
Michaela Dudrová

Dagmara Bilá
Dominik Delej

Máj: 
Sofia Bilá

Jún: 
Veronika Bilá
Milena Bilá
Aneta Bilá

Júl:
Jazmína Siváková

Nikola Billá

August: 
Miloš Billý
Ivo Leščišin

Jaroslava Ferencová

September: 
Šimon Mokriš

Október:
Sandra Giňová
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▶ NOVORODENCI V ROKU 2013

50 rokov Michal Chovanec   36
  Igor Nálepa   153
  Miroslav Bľanda-Hudáček 154
  Ján Bľanda   3
  Milan Bilý   120
  Milan Bilý   113
  Mária Bľandová   139
  Helena Chovancová  36
  Eva Kaputová   56
  Oľga Bortníková   1
  Emília Šoltýsová   137
  Anna Harňáková  74

60 rokov Anton Bilý   160
  Mar�n Bilý   191
  Jozef Kaľata   7
  Margita Bilá   107
  Mária Kačmárová  18
  Irena Bilá   107
  Červeňáková Margita  120
  Mária Kačmárová  16

70 rokov Anton Palenčár   39
  Jozef Drutarovský  124
  Mária Beňová   177

80 rokov Ján Šandala   25
  Ján Hrabčák   132
  Mária Beňová   70
  Agnesa Tomková  87
  Helena Kačmárová  29

85 rokov Ján Beňa   173
  Michal Nemčík   174
  Helena Karolová  30
  Mária Troščáková  164

90 rokov Anna Bortníková  65
  Mária Chomjaková  157

„Všetkým srdečne blahoželáme !“

▶ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ NAŠICH OBČANOV V ROKU 2013

„Blahoželáme“

stojíme teraz pred Vami, hľadíme na Vás mlčiac. Hľadáme 
to#ž #e správne slová, ako vyjadriť to , čo cí#me, to, čo Vám 
chceme povedať.
Čím začať? Gratuláciou? Vďakou? Vyjadrením obdivu?Alebo 
prosbou o odpustenie za trápenie, ktoré sme veľa rázy 
spôsobili? Prejavením lásky? To všetko prebýva v našich 
srdciach a dnes je čas ich otvoriť pre Vás, aby sme aspoň 
sčas# vrá#li to, čo sme od Vás dostali.
    Mamička, otec, ste spolu 50 rokov. Pol storočia jeden spolu s 
druhým, tešíte sa spoločne, staros# si delíte, pomáhate si. Váš 
život nebol vždy ľahký, všelijaké ťažkos# sa museli prekonať. 
Však sami najlepšie viete. No Vy ste sa im nepoddali. Mali ste 
to#ž jeden druhého.

    Ste ako dva stromy, čo zrástli spolu a vytvorili mohutný 
kmeň, silný. A my všetci sme radi a sme Vám nesmierne 
vďační, že sa o ten kmeň môžeme oprieť a čerpať z neho 
energiu.
    A tak sa my Vaše de# a vnúčatá chyťme za ruky, aby 
sme tento veľký strom, stojaci 5 desaťročí objali a vyjadrili 
tak našu lásku, poďakovanie... ale aj sľub, že Vás budeme 
chrániť a starať sa o Vás, pretože Vás máme radi, pretože si 
to zaslúžite.

Všetko najlepšie!

Anton a Anna Palenčároví,
Jozef a Mária Kačmároví,
Michal a Anna Šoltýsoví,
Vojtech a Žofia Billí,

▶ VÝROČIE ZLATEJ SVADBY
„Drahí naši rodičia“    

Stav k 1.12.2013
- Počet obyvateľov: 1074

- Počet sobášov: 13
- Počet narodení: 17

- Počet úmr(: 8

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
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Krt je hmyzožravec. Drvivú väčšinu života strávi v tme 
pod zemou. Jeho územím sú lúky, polia a záhrady.
Hniezdo si vys!ela suchou trávou a lís"m. Ak"vny je v 
noci aj cez deň a vytvára si chodby, ktoré vedú z hniezda 
v rôznych smeroch a bývajú navzájom rôzne prepojené.
Na vytváranie takýchto chodieb má prispôsobené 
predné konča!ny. Vďaka prekopávaniu či 
podrývaniu pôdy sa považuje za užitočného 
živočícha, pretože prevzdušňuje pôdu.
Krt sa prak!cky neživí rastlinami, ale zbavuje pôdu 
škodcov. Tam, kde žije krtko, je v pôde mnoho 
škodlivého hmyzu a mali by sme mu byť vďační.
Každý záhradkár by mal dobre zvážiť, či chce 
radšej krtka s jeho občasnými omylmi – podryje 
rastlinu, ktorá následne vyhynie, rozryje trávnik. 
Alebo radšej pandravy, ploš!ce, červce...

Vďaka citlivému sluchu aj hmatu sú pro! 
krtkom veľmi účinné elektronické alebo 
mechanické zariadenia, vydávajúce zvuky.
Nájde sa pár záhradkárok, ktoré sú s jej 
účinkami na odplašenie krtkov spokojné.
Istý záhradkár zasa nedá dopus!ť na zvončeky. Krtka 
údajne doposiaľ vždy vyhnal tak, že si zakúpil starší bytový 
zvonček, ktorého bežec udiera do kovu a zvončekové 
trafo. Zvonček vložil do plastovej nádoby, zapojil na trafo 
a zakopal do zeme (cca 40 cm pod povrch). Zvonček v 
zemi vyzváňal celý týždeň a krtka zaručene presvedčil. 

Melodické zvončeky 
však nepomáhajú.
Občasné záhradné 
párty s hlasnou 
hudbou !ež nie sú na 
škodu. Veľmi účinné 
sú aj malé de!, ktoré 
kričia a dupajú po 
záhrade. Neiritujú 
len susedov, ale aj 
krtov, ktorí rezignujú.
Tí, ktorým sa 
prieči usmrcovanie 
užitočných krtkov 
jedovatými gélmi alebo dymovnicami, sú práve so 
záhradnou diskotékou  a neposednými deťmi spokojní.

Krtkove slabos! a vaše príležitos!
Krtko je takmer slepý, rozozná len svetlo alebo tmu.
▪ V ňufáčiku má čuch aj hmat, keď hrabe, používa ako hmatový orgán chvost.
▪  Krtkov sluch je veľmi vyvinutý, ba dokonca je taký citlivý, že príliš hlasný zvuk ho môže zabiť.
▪ Čierne zvieratko má zvláštny zmysel pre poriadok, pravidelné rozhŕňanie jeho kr!ncov ho veľmi znervózňuje a 
zožiera.

Súhlasíte s kompromisom?
Môžete mať spoločnú záhradu s krtom, a zároveň sa po-
is!ť, že vás neprekvapí kr!nec na nesprávnom mieste.
Napríklad trávnik ochránite tak, že podeň umiestni-
te ple!vo. Krtko si bude môcť robiť chodbičky, ako 
sa mu zachce, pod úrovňou ple!va. Na povrch sa 
ale dokáže vyhrabať až za hranicou tohto ple!va.
Prihliadnuc na fakt, aký je to užitočný živočích, by 
ste sa aspoň s takýmto kompromisom zmieriť mohli. 

Krt podzemný (Talpa europaea)

▶ AKO SA ZBAVIŤ KRTKA

HABIT, HADICA, HALUZ, HÁREM, HELIO, 
HELMA, HLADINA, HLIADKA, HLOHOVEC, 
HMOTA, HODNOTA, HOLIČ, HORA, HORALKA, 
HOREC, HOSTITELIA, HOTEL, HRADBA, 
HRADISKO, HRANICA, HRANOL, HRBÁČ, 
HRČKA, HRDLIČKA, HROBÁR, HRSTE, HRTAN, 
HUDBA, HUDOBNÍČKA, HUMNO, HUSLE.

Dve ženy sa urážajú. Prvá povie:
- Ty máš také krivé nohy, že by pomedzi ne 
prešla aj sviňa.
Druhá na to:
- TAJNIČKA – 9 písmen + znamienko)
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Linecké cesto:
cca 50 dkg  polohrúbej múky
1 maslo alebo tuk na pečenie ( hera, smetol, palmarin)
3 vajíčka
slivkový lekvár  alebo marmeládu na plnenie
olej na pomastenie
vanilkový cukor
práškový cukor
 
Postup: múku, maslo  a  vajíčka  vymiesime na doske, vyvaľkáme, 
narežeme kocky a "e plníme slivkovým lekvárom alebo marmeládou.  
Stočíme do rožteka a okraje môžeme roztrapkať vidličkou. Na 
vymastený plech poukladáme rožteky a upečieme. Po vybra$ z rúry 
potrieme olejom   a rožteky ukladáme do nádoby, ktoré   pocukrujeme 
práškovým a vanilkovým cukrom.

Dobrú chuť!

▶ RECEPT NAŠEJ 90 % ROČNEJ JUBILANTKY ANNY BORTNÍKOVEJ, KTORÉ 
VLASTNORRUČNE UPIEKLA NA SVOJU OSLAVU

Linecké rožteky

Foto: Ján Bortník

▶ RÝCHLA RUMOVÁ PRALINKA

Suroviny:
2kg dutych čokoladovych figurkoch
2 - 5 litrov rumu

Postup:
Zoberece čokoladovu figurku, 
odkušice je hlavu, dolejece dnuka rum 
a možece takoj konzumovac.

A potom že s pečenim na Vianoce je 
veľo roboty.

P.S.
Lacnejši variant: figurka nemuši buc.

Cesto:
- 4 ks vajec
- 260 g cukru
- 260 g hladkej múky
- 10 lyžíc oleja
- 8 lyžíc teplej vody
- 1/2 vreciek prášku do pečiva
- kakao
Krém:
- 1/2 litra mlieka
- 1 ks zlatého klasu - krémový prášok
- 1 ks cukor vanilkový
- 250 g masla
- 150 g cukor práškový
-  trocha rumu
- 2 pl kokos strúhaný
- čokoládová poleva

▶ KOKOSOVÝ RUMOVNÍK

Žĺtky vymiešame s práškovým cukrom, pridáme olej, teplú vodu, múku, 
prášok do pečiva a nakoniec tuhý sneh s bielkom. Dobre premiešame. 
Polovicu cesta vylejeme do vymastenej formy na srnčí chrbát a upečieme. 
Do druhej polovice cesta pridáme kopcovitú lyžicu kakaa. Premiešame a 
upečieme v spomínanej forme. Cesto vyklopíme a pokrájame na rovnaké 
kúsky. Medzitým si pripravíme krém. V mlieku uvaríme zlatý klas spolu s 
vanilkovým cukrom. 
Keď krém vychladne, primiešame k nemu práškový cukor vymiešaný z 
maslom. Zjemníme rumom a kokosom. Plátky cesta striedavo na"erame 
krémom a ukladáme vedľa seba. Podobne na"erame aj povrch koláča. 
Pripravíme si čokoládovú polevu a oblejeme celý koláč. 
NÁŠ TIP: Koláč dáme vychladnúť a nožom namočeným v horúcej vode 
krájame na šikmé rezy. Tento zákusok určite privíta návšteva, chu$ však aj 
domácim maškrtníkom.

Autor receptu:
Ján Tomeček, šé�uchár hotela Polex v Senici

▶ DOMÁCA GRIOTKA

Suroviny:
- 0,5 kg cukru
- 3 sáčky vanilkového cukru
- 2 - 3 citróny (na kolieska)
- 7 dcl červeného vína

Postup:
To všetko necháme 3 dni postá, 
precedíme cez sitko a pridáme 0,5 litra 
liehu a 2 dcl rumu.

Na zdravie!

Autor receptu: Michal Bortník
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Krv je vlastne 
tekuté tkanivo. 
Tvorí ju krvná 
plazma, v 
ktorej plávajú 
krvné bunky 
- krvinky. Sú to 
červené krvinky 

(erytrocyty), biele krvinky 
(leukocyty) a krvné doš!čky 
(trombocyty).
Všetky krvné bunky sa tvoria 
v kostnej dreni. Od!aľ sa zrelé 
krvinky vyplavujú priamo do 
krvi. Staré krvinky zachytáva a 
rozkladá slezina, ktorú nazývame 
aj cintorínom krviniek. Celkový 
objem krvi u dospelého človeka 
priemerného vzrastu je približne 5 
litrov, presný objem závisí od výšky, 
váhy i pohlavia.
Keď krv chvíľu „stojí“, vytvoria sa tri 
farebné vrstvy:

Červená
Spodnú, červenú, tvoria červené 
krvinky. Nedajú sa nahradiť ani umelo 
vyrobiť. Aj preto sú najdôležitejšie. 
Vypĺňa ich červené krvné farbivo 
hemoglobín obsahujúce železo. Je 
zodpovedné za červenú farbu krvi. 
Hemoglobín je schopný viazať kyslík 
v pľúcach, preniesť ho ku tkanivám 
a vymeniť ho za oxid uhličitý, ktorý 
potom naspäť prinesie do pľúc. 
Tam ho uvoľní, aby sme ho mohli 
vydýchať. Hemoglobín s kyslíkom 
je svetlej farby a s kysličníkom 
uhličitým zas tmavý. Preto je krv 
v tepnách svetločervená a v žilách 
tmavočervená.
Biela
V strede sa nachádza biela vrstva 
– biele krvinky a krvné doš!čky.
Biele krvinky zabezpečujú ochranu 
pro! bakteriálnym, vírusovým, 
plesňovým, parazitárnym infekciám 

a cudzorodým látkam. Je ich viacero 
druhov a každý má svoju špecifickú 
úlohu. Napríklad vyrábať pro!látky 
alebo zabíjať nádorové bunky.
Krvné doš!čky sa starajú o 
zrážanlivosť krvi. Sú dôležité pri 
zastavovaní krvácania.
Žltá
Teku!na žltkastej farby je krvná 
plazma. Tvorí asi polovicu objemu 
celej krvi. Krvinkám a živinám 
umožňuje pohyb v cievach.
KRVNÉ SKUPINY
Krvné skupiny vznikajú na základe 
prítomnos! an!génov a pro!látok 
v krvi. An!gény sú umiestnené 
na povrchu červených krviniek a 
pro!látky v plazme. To, akú má 
človek krvnú skupinu vzniká na 
základe ich kombinácií. Rozhoduje 
o tom dedičnosť.

Predovšetkým je dobré vedieť, že kliešť na koži drží 
„ako kliešť“ preto, že je tam prilepený. Jeho fixačný 
orgán zvaný chobô!k podobný dlhej skobe so spätnými 
zúbkami vytvára spolu s párovými klepietkami 
uloženými nad chobô!kom vo vysúvateľných puzdrách 
kanálik, ktorým kliešť nasáva krv do ústneho otvoru.
 Aby sa na tomto mieste udržal počas niekoľkých 
dní cicania, vylúči látku podobnú sekundovému lepidlu 
a po celom obvode hlavičky okolo chobô!ka sa ku koži 
prilepí. To mu umožňuje, že sa na koži udrží aj pri 200-
násobnom zväčšení svojej hmotnos!.
 Keď sa kliešť napije, slinami najprv lepidlo 
rozpus� a voľne odpadne. Preto pri vyberaní kliešťa z 
kože ho musíme najprv odlepiť – kliešťa treba uchopiť 
vhodnou pinzetou za hlavičku čo najbližšie pri koži a 
urobiť jednu až dve otočky tak, aby bol stále v jednej 
rovine, kolmo ku koži. Je jedno, ktorým smerom, či v 
smere alebo pro! smeru hodinových ručičiek. Kliešť nie 
je zavŕtaný ako skrutka.
 Po jeho odlepení už len ľahko po!ahneme 
kolmo pro! koži a kliešť je spoľahlivo vonku.
 Miesto po kliešťovi ihneď vydezinfikujeme, 
najlepšie jódovou !nktúrou. Ak ju nemáme, dobrá je aj 
liehová voňavka alebo silnejší alkohol.
…a čo je nesprávne
 Kliešťa nepo!erame ani nekvapkáme na neho 
olej. Ten mu upchá dýchacie otvory na boku tela a 
začne sa dusiť. Sám sa snaží z tela uvoľniť a začne s 
rozpúšťaním cementu. Preto vpúšťa do rany väčšie 
množstvo slín, v ktorých sú zárodky prenášaných chorôb 
a tým sa zvyšuje riziko ich prenosu. Teda žiadne krémy 
alebo olej.
 Ďalšia nesprávna „zaručená“ metóda je 
priložiť na kliešťa vatový jemne navlhčený tampón a 

niekoľkokrát na koži zakrúžiť a kliešť je vonku. Naozaj je, 
no takto ho väčšinou vylomíme. Jeho „skoba“ zostane v 
koži, kde sa opuzdrí a vytvorí sa malá hrčka. Naša radosť 
z rýchleho odstránenia kliešťa nie je na mieste.
 O správnom vybra� kliešťa sa vieme presvedčiť 
lupou, keď vidíme jeho dlhý tenký chobô!k ako trčí z 
hlavičky. Zalomený chobô!k sa dá vybrať ihlou ako 
trieska, no zväčša to končí na chirurgii. Ak kliešťa 
pri vyberaní uchopíme za mäkké bruško, resp. až za 
hlavičkou a násilne ťaháme pro! koži, tak ho roztrhneme 
a v koži zostane celá prilepená hlavička. Hlavičku vieme 
vybrať ihlou ako triesku, no odborník na chirurgii je 
istejší.
 Na vyberanie kliešťov sa predávajú viaceré 
špeciálne pomôcky v tvare klieš!kov, lopa!ek s výrezom 
ako na kladive na vyberanie klincov alebo slučky. 
Pri každej pomôcke je návod. No kliešťa vždy najprv 
vytáčame, až potom ťaháme. A na záver dezinfikujeme. 
Predovšetkým ranu.

▶ RADA DOCENTA BRANISLAVA PEŤKA AKO SPRÁVNE VYBRAŤ KLIEŠŤA

▶ VEDELI STE, ŽE... 
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Ján Fekiač
Spomienky v !chu

Nespočetná je riava vlažných spomienok,
spája ich �chý, teplý plamienok.

Obláčik splodín v každom srdci, mysli,
le� ku drahým, čo od nás už odišli.

Vlnia sa stuhy na vencoch vďaky,
vety ich putujú s prosbou k výškam

nad oblaky.
Smer, cieľ je všetkých jediný.

Odpusť im, Bože, ich viny!

Mĺkvo je všade, u�chol ruch,
aróma chryzantém ovláda vzduch.
Omamná vôňa z kadidla, tymiánu,

na kameň náhrobný, zdvíha � hlavu.

Tam za literou v temnom mramore,
uviazla láska, mladosť, mozole.

Tam zrie sa obraz otca, matky, sestry, brata,
starkej, starkého, syna, dcérky,

švagrinej, švagra, nevesty, zaťa.

Veľa bolo lásky, ktorá skoro zhasla
i poskromnej slávy, v ktorej zora zašla.

Duše mnohých nespia, vinník je slobodný,
ich život vyhasol v mieri, no i v časoch vojny.

Tichučko s modlitbou ku krížu prichodím,
svoje skromné priania do rúk Božích vložím.

Nech úprimná láska a srdečná vďaka,
odlieta ku známym zblízka i zďaleka.

K PAMIATKE ZOSNULÝCH, DRAHÝM A NA SPOMIENKU IM VENOVANÚ

† 13.03.2013  Andrej Kaľata
† 15.03.2013  Michal Bortník
† 22.03.2013  Štefan Karol
† 01.04.2013  Helena Hrabčáková
† 19.04.2013  Ján Bilý
† 10.05.2013  Helena Giňová

† 13.05.2013  Michal Kaputa

† 22.09.2013  Kris#na Bilá

▶ V ROKU 2013 SME SA ROZLÚČILI S NAŠIMI BLÍZKYMI

Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských 
srdciach

Foto: Bc. Jana Frandoferová
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Neprešlo jazykovou úpravou

Poďakovanie
Obec Lenartov ďakuje firme 

Kamenárstvo Hoclár

za sponzorský dar  - žulovú tabuľu

pri príležitos�  uctenia si pamiatky 

nášho misijného brata

Tibur�usa.

 

Poďakovanie 
Obec Lenartov ďakuje 

poľovníckemu združeniu

SNP Malcov za sponzorský dar pri 

príležitos�

októbrovej akcie Posedenie s 

dôchodcami.

 

 Poďakovanie 
Obec Lenartov ďakuje firme 

Kotvanová Mar�na –
Bilý Miroslav Kružľov za sponzorský 

dar 100,- eur  pri

príležitos�  akcie  Posedenie s 

dôchodcami.

UKONČENIE ROKA

Obec Lenartov Vás srdečne 
pozýva na slávnostné 

ukončenie roka 2013 a 
privítanie nového roka 2014, 

ktoré sa bude konať pred 
budovou obecného úradu. 

Začiatok stretnu a bude dňa 
31. 12. 2013 po pobožnos� 

v kostole sv. Leonarda.
Čaká na Vás vianočný punč a 
občerstvenie. Súčasťou bude 

aj novoročný ohňostroj.

BETLEHEMSKÉ SVETLO

Dňa 24. decembra 2013 opäť zavíta 
do našej obce Betlehemské svetlo.

Betlehemské svetlo, plamienok 
odpálený z rodiska Pána, sa dostane 

aj do Lenartova dňa 24.decembra 
2013 okolo 13:00 hod. 
Symbol pokoja, jednoty, 

porozumenia a lásky si bude 
môcť odpáliť každý, kto vyjde na 
priedomie a príjme svetlo pokoja

▶ AKTUALITY

CINTORÍN BUDE V ČASE 
VIANOČNÝCH SVIATKOV 

OSVETLENÝ DO 21.00 HOD.

▶ OZNAMY

OZNAMUJEME OBČANOM, 
KTORÍ NENÁHLÁSILI 

HROBOVÉ MIESTA, ZA KTORÉ 
BUDÚ PLATIŤ NÁJOMNÉ 
PODĽA VZN Č.3/2012 " 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
POHREBISKA, ABY TAK 

UROBILI TELEFONICKY ALEBO 
OSOBNE NA OBECNOM 

ÚRADE.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lenartov č. 4/2012 (VZN) o 
miestnych daniach je povinnosťou daňovníka pre daň za psa podať daňové 
priznanie obci Lenartov, ktorá je správcom tejto dane. Daňová povinnosť vzniká 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 
pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1. zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach (t.j. pes starší ako 6 mesiacov). K daňovému priznaniu je 
potrebné predložiť fotokópiu veterinárneho preukazu. Držiteľ psa má povinnosť 
prihlásiť psa, ktorého je majiteľom do evidencie a to v mieste, kde sa pes v danom 
roku prevažne zdržiava. Daň za psa na rok 2014 bude vyrubená rozhodnu m a 
je splatná do konca januára príslušného roka. Ak vznikne daňová povinnosť k 
dani za psa v priebehu roka 2014, daňovník je povinný podať daňové priznanie 
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnos . 
Obec získava prehľad o psoch, ktoré sa nachádzajú na jej území najmä z evidencie, 
ktorú vedie podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky 
držania psov. Správca dane vydá vlastníkovi (majiteľovi) psa evidenčnú známku, 
ktorou vlastník preukazuje totožnosť psa. Pri zániku daňovej povinnos  (napr. 
uhynu  psa, predaji a pod.) je povinnosťou daňovníka oznámiť túto skutočnosť 
najneskôr do 30 dní správcovi dane a následne aj vrá ť evidenčnú známku. 

Mgr. Eva Nováková

▶ POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV PRI MIESTNEJ 
DANI ZA PSA

V Decembri 2013 bolo prijaté nové 
VZN o miestnej dani z nehnuteľnos  
s účinnosťou od 1.1.2014, kde 
bola upravená sadzba dane. 
Bližšie informácie: na obecnom 
úrade alebo na www.lenartov.sk


