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Drahí Lenartovčania,

polrok ubehol ako voda a vy držíte v rukách ďalšie číslo nášho Lenartovčana. 
Život je nevyspytateľný. Nepýta sa nás, či sme pripravení, či nie. Jednoducho nám hodí pod nohy prekážku 
alebo pripletie do cesty príležitosť. Prekážky sú však od toho, aby sa prekonávali, a príležitosti od toho, aby 
sme ich využili. Takouto príležitosťou sú aj nové výzvy na projekty. Keďže sme nezaháľali a podali projekt na 
Komunitné centrum, naša snaha nebola márna. Pre našu obec boli schválené tri miesta   v KC. 
Rozbehli sa práce aj na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja, po novom Program rozvoja.                   
Verím, že tento dokument nám bude nápomocný v ďalšom rozvoji.
Majetok obce sa rozrastá a zásluhu na tom má aj náš ÚPO. Na základe neho sme požiadali Slovenský pozemkový 
fond o 3 ha parciel v blízkosti hranice s Poľskom na rozvoj turistiky a športu. Som pevne presvedčená, že aj táto 
iniciatíva prinesie ovocie, veď verejnú plochu športu a oddychu nekomerčného charakteru nemá hocikto.
Veci sa pohli aj s kanalizáciou a ČOV, táto investícia je v pláne hlavných aktivít investora – VVS.                                         
V máji bola zverejnená výzva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, na čo investor reagoval           
a po schválení sa plánuje začať práce v septembri 2015. Uvidíme, či sa to znova neposunie...

Leto je pred nami, skúste ho vychutnať plnými 
dúškami, možno v pohodlí domova, niekto za 
hranicami, ale nech je to vždy v plnej sile a 
zdraví. Zažiť neopakovateľné a nebrániť sa novým 
skúsenostiam je aj Vašou príležitosťou a výzvou. 
Využité šance nás určite posunú vpred.

Krásne, nikým a ničím nerušené leto Vám praje 
Jana Bľandová, starostka.

Samospráve v Lenartove nie je ľahostajné vysoké percento nezamestnaných z obce, preto podniká kroky, aby 
takýmto ľuďom pomohla s umiestnením na pracovnom trhu. Obec Lenartov ponúka možnosť uchádzačom 
o zamestnanie získať rekvalifikačný kurz. Kurz bude prebiehať v priestoroch obecného úradu Lenartove 
a  bude bez poplatku. Nezamestnaní ušetria na cestovnom a budú mať možnosť využiť čas na získanie 
ďalších zručností v odvetviach, ktoré im dávajú možnosti pracovnej realizácie.  V prípade záujmu je možné 
zabezpečiť rekvalifikačný kurz: pilčík, skladník, nakladač, murár, opatrovateľský kurz. Bližšie informácie 
získate na obecnom úrade.                                                                                                             Ing. Jana Bľandová

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ REKVALIFIKÁCIU AJ V LENARTOVE

Kaľendar na scene pomali koňec juna ukazuje 
a na uradze še daľše čislo Ľenartovčana richtuje. 

Co še za pul roka ve valaľe zrobilo sebe prečitajce, 
a kebi vas ešči daco napadlo, ta jim na urad zavolajce. 

Cez ľeto še na slunku vihrivajce, dreva na žimu sebe narichtujce. 
Žeľeňini i zarna napestujce, kuri, zajace i šviňe sebe vichovajce. 

Žebi sce na žimu zasobi maľi a pri dobrim zdravju jich skonzumovaľi. 
Ked sebe nebudzece radi z dačim znac, price za starostku pomoc pitac.   

I na Pana Boha še obracajce a za jeho dari še mu podzekujce.
Mgr. Mária Frandoferová



Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto 
Výzva na doplnenie údajov a následne uzavretia nájomných zmlúv

Smrť blízkeho alebo rodinného príslušníka z času na čas zasiahne každú rodinu.
Úcta k pamiatke zosnulých, súcit s ich pozostalými, ako aj spoločenské poslanie pohrebísk alebo ukladanie ich 
spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská 
boli stále udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá ušľachtilosti ľudských vzťahov a rešpektuje zdravotné 
i odborno-technické predpisy.
V zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve  a platného VZN Obce Lenartov č. 3/2012 „Prevádzkový 
poriadok pohrebiska v pôsobnosti obce Lenartov“, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1. januára 2013, 
prevádzkovateľ pohrebiska – Obec Lenartov, je povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového 
miesta a vyrubovať nájomné.
Hrobové miesto prenajíma obec ako správca cintorína na čas uplynutia tlecej doby, t.j. najmenej 10 rokov. 
Za týmto účelom sa uzatvára medzi obcou a nájomcom nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta. 
Nájomcom je blízka osoba zosnulého. 
Vzhľadom k tomu, že aj napriek našim predchádzajúcim výzvam, kde sme žiadali o doplnenie informácií 
ohľadom Vašich zosnulých príbuzných na miestnom cintoríne, nám doposiaľ mnohí z Vás tieto informácie 
neposkytli. Nakoľko nemáme informácie k uzavretiu nájomných zmlúv, nie je možné k tomuto pristúpiť.
Ide o informácie hlavne nahlásenie blízkej osoby zosnulého, s ktorou bude uzatvorená nájomná zmluva 
na hrobové miesto, súpis hrobových miest (ak má nájomca viac zosnulých príbuzných), ktoré bude mať v 
nájomnej zmluve.
Povinnosťou nájomcov je uzatvoriť nájomnú zmluvu a zaplatiť nájom za hrobové miesto, inak bude v 
zákonom stanovenej dobe, hrobové miesto zlikvidované a opätovne prenajaté.
Podľa čl. 6 VZN obce Lenartov č. 3/2012 sa nájomná zmluva uzatvára na dobu neurčitú. Nesmie byť 
vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku, t.j. 20 rokov. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy je 
nájomca povinný uhradiť poplatok za prenajaté hrobové miesto. Za prenajaté hrobové miesto na cintoríne 
v Lenartove je po celú tleciu dobu, t. j. 20 rokov stanovená nasledovná výška poplatkov:
a) jednohrob 1,00 €
b) dvojhrob 1,00 €
c) trojhrob 1,00 €
d) urna 1,00 €
e) hrobka – 1 miestna 1,00 €
f) hrobka – 2 miestna 1,00 €
 
Poplatok za hrobové miesto sa bude vyberať za hrobové miesto, ktoré už bolo zriadené, s výberom od roku 
2013. V prípade, že rodina pozostalých neprejaví záujem o prenájom hrobového miesta, prevádzkovateľ 
pohrebiska zruší hrobové miesto v prípade, že uplynula tlecia doba a prenájme toto miesto inému 
záujemcovi.

Preto Vás opätovne žiadame a vyzývame tých, ktorí si doposiaľ nesplnili povinnosť uvedenia údajov 
potrebných k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, aby tak urobili v čo najkratšom čase na tunajšom obecnom 
úrade.                                                                                                                                                Mgr. Eva Nováková
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Lenartov č. 2/2015 
o organizovaní  verejných športových podujatí

Dňa 21. mája 2015, uznesením 
č. 86/2015 schválilo obecné 
zastupiteľstvo v Lenartove VZN o 
organizovaní verejných športových 
podujatí. Každý organizátor 
verejného športového podujatia - 
športová súťaž, športové stretnutie, 
turnaj, preteky, turistické podujatie 
a iné podujatie spojené s pohybovo-
rekreačnou aktivitou je povinný 
uskutočniť písomnú oznamovaciu 
povinnosť obci Lenartov. Vzor 
tlačiva a celé VZN je na www.
lenartov.sk v sekcii VZN obce.

Príloha č. 1
Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia:

[podľa § 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)]
I.  NÁZOV, DRUH A ÚČEL PODUJATIA: 
Názov:..................................................................................................................................
Druh a účel podujatia:....................................................................................................... 
II. OSOBITNÉ OZNAČENIE PODUJATIA: 
rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom, podujatia konané mimo športového zariadenia, medzinárodné podujatie (nehodiace sa prečiarknite) 
III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODUJATÍ: 
Deň a čas:................................................................................................................................
Miesto konania:.......................................................................................................................
Východiskové miesto, trasa a miesto ukončenia podujatia (ak to vyžadujú podmienky podujatia): ............................................................................
Predpokladaný počet divákov: ...............................................................................................................
Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú v súvislosti s výkonom športovej činnosti: ..................................................................
IV. ORGANIZÁTOR A HLAVNÝ USPORIADATEĽ:
Organizátor a adresa:........................................................................................................
Hlavný usporiadateľ (meno a priezvisko, adresa, emailová adresa a tel. kontakt): ...................
V. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI 
Bezpečnostný manažér (meno a priezvisko, adresa, emailová adresa a tel. kontakt):................
Prevádzkovateľ strážnej služby (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania):..................
Prevádzkovateľ strážnej služby (meno a priezvisko, emailová adresa, tel. kontakt štatutárneho zástupcu právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá je prevádzkovateľom 
strážnej služby) ...................
Celkový počet členov usporiadateľskej služby: ....................................................................................
Počet odborne spôsobilých zamestnancov prevádzkovateľa strážnej služby 
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej  služby ........................................
Počet príslušníkov obecnej (mestskej) polície 
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby):.....................................  
Počet dobrovoľníkov
(ak zabezpečujú výkon činnosti usporiadateľskej služby):.....................................
Bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor vykoná sám alebo ktoré navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami (ak ide o podujatie s osobitným režimom): 
...................
VI. POČET PRÍLOH A PODPIS ORGANIZÁTORA:
Počet príloh oznámenia o organizovaní športového podujatia: ...........................................................
Organizátor verejného športového podujatia je povinný riadiť sa zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby potvrdzuje organizátor, že je so zákonom oboznámený v plnej miere a berie tým na seba zodpovednosť 
organizátora vyplývajúcu z uvedeného zákona. 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto oznámení sú správne a úplné. 

V Lenartove, dňa:..............................................
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        ....................................................................
                                                                                                                                                           podpis a pečiatka organizátora 
  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o verejných 
kultúrnych podujatiach

Príloha č. 1 
Usporiadateľ:..............................................................................................................................

O Z N Á M E N I E
o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia v zmysle

Zákona č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach
a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lenartov č.  1/2015

 o verejných kultúrnych podujatiach                                                                                                           
Kontaktná osoba usporiadateľa : ...............................................................................................
tel. č. :.......................................
e-mail:....................................................... ww: ..................................
Názov podujatia: ........................................................................................................................
Hlavné obsahové zameranie podujatia:......................................................................................
Sprievodné podujatie:.................................................................................................................
Dátum konania podujatia............................................................................................................ 
Čas konania podujatia (od – do): ...............................................................................................
*Miesto konania: .......................................................................................
Oznamovateľ berie na vedomie, že :
- zodpovedá za podujatie podľa zákona SNR č. 96/1991 Zb. a všeobecne záväzného nariadenia Obce Lenartov 
č. 1/2015.
Prehlásenie usporiadateľa
Sme si vedomí našich nasledovných povinností:
- Ohlásiť podujatie na príslušné autorské zväzy (SOZA, LITA, Slovgram...)
- Dodržať podmienky § 5 zákona č 96/1991 Zb. (hygienické, bezpečnostné, požiarnické a iné právne predpisy).
- Nerušiť nočný pokoj po 22,00h
- Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel.
- Dodržiavať zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
- Dodržiavať zákaz podávania alkoholických nápojov, okrem piva a vína, počas verejného kultúrneho
podujatia u usporiadateľa, ktorého poslaním nie je organizovanie kultúrnych podujatí (pohostinstvá, bary, kluby a 
iné prevádzky).
- Hlasitosť hudobných produkcií musí spĺňať podmienky podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
- Pri hudobných produkciách zabezpečiť indikátor na sledovanie hladiny hluku u usporiadateľa, ktorého poslaním  je 
organizovanie kultúrnych podujatí (pohostinstvá, bary, kluby a iné prevádzky).
- Predložiť výpis z obchodného registra, živnostenský list, stanovy OZ, registrácie, doklad oprávňujúci organizovať 
kultúrne podujatia a pod.

V  ............................................................dňa ...............

                                                                                                                                   podpis a pečiatka
*Ak organizátor  nie je vlastníkom alebo nájomcom  priestoru/objektu (okrem verejných priestranstiev), priloží 
súhlas vlastníka alebo nájomcu. 

Obecné zastupiteľstvo v Lenartove schválilo 
dňa 24.04.2015 uznesením č. 67/2015 
VZN o verejných kultúrnych podujatiach. 
Účelom tohto VZN je stanoviť postup 
pri usporadúvaní verejných kultúrnych 
podujatí na území obce Lenartov. Patria sem 
koncerty, hudobné a tanečné produkcie, 
festivaly a prehliadky v oblasti kultúry 
a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v 
oblasti spoločenskej zábavy. Povinnosťou 
usporiadateľa verejného kultúrneho 
podujatia je oznámiť zámer usporiadať 
podujatie na území obce Lenartov písomne. 
Viď príloha č. 1. Celé znenie VZN a príloha 
je na www.lenartov.sk.

• 1/2015 Smernica o postupe pri činnostiach súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení 
čísla stavbe (budove)
• 2/2015 Smernica zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lenartov
• 3/2015 Smernica o činnosti škodovej udalosti
• 4/2015 Vnútorná smernica obce Lenartov o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 
protispoločenskej činnosti
• 5/2015 Smernica o vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

PRIJATÉ SMERNICE
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Rodičia v núdzi môžu žiadať o dotáciu 
na svojho školáka

Perá, zošity, knihy – takéto pomôcky si môžu kúpiť deti z rodín v 
hmotnej núdzi dvakrát počas školského roka. Žiadatelia o dotácie 
však nesmú premeškať termín na podanie žiadosti. 
Dotáciu na školské pomôcky môžu získať deti vždy na začiatku 
školského roka a na začiatku druhého polroka vo februári. Vo 
februári dostalo dotáciu na školské pomôcky takmer 76-tisíc 
detí. Rovnaký počet žiadateľov by mohol dotáciu získať aj teraz v 
septembri, ak nepremeškajú termín na podanie žiadosti.
Deti z rodín v hmotnej núdzi majú počas školského roka každý 
mesiac nárok aj na dotáciu na stravu.
Dotácie na stravu a pomôcky môžu získať deti z rodín, ktoré sú 
poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, a z rodín, ktorých mesačný 
príjem počas šiestich za sebou nasledujúcich mesiacov neprekročil 
životné minimum. V prípade, že je v škole či škôlke viac ako 50 
percent detí z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi, 
získavajú dotácie všetky deti v zariadení.

Ďalšia povinnosť – poplatok za úhradu RTVS

Od 1.1.2013 platí č. 340/2012 Z.z. - Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe tohto zákona je každá domácnosť a zamestnávateľ povinný platiť poplatok za úhradu RTVS. Platiteľ 
úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti 
ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.
Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v 
ktorom sa fyzická osoba stala odberateľ elektriny. (Napr. odberateľom elektriny som sa stal 8.6.2014, povinnosť platiť 
úhradu mi vzniká od 1.7.2014) 
Vo Vašej platbe za elektrinu nie je zahrnutý poplatok za úhradu RTVS. 
Ak ste odberateľ elektriny, vzniká Vám zo zákona povinnosť platiť úhradu. Úhrada za služby verejnosti poskytované 
RTVS sa platí bez ohľadu na výber Vášho poskytovateľa TV signálu. 
Základná sadzba úhrady je 4,64 eura za každý, aj začatý kalendárny mesiac. 

1. Komisie zriaďuje ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
2. Komisie sú zložené z poslancov OZ, obyvateľov obce a ďalších osôb  zvolených obecným zastupiteľstvom z radov 
odborníkov.
3. OZ volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
5. Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie a zastupuje komisiu navonok.
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce     
a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, 
ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.

Obecné zastupiteľstvo v Lenartove na svojom zasadnutí dňa 17.02.2015  zriadilo tieto komisie:
 • komisia kultúrna a športová - predseda: Bortník Ján
  • komisia finančná a rozpočtová - predseda: Leškovský Jozef
 • komisia na ochranu verejného záujmu - predseda: Frandofer Ján
 • komisia pre životné prostredie a verejný poriadok na rómskej osade - predseda: Beňa Ján
 • komisia sociálnych vecí a zdravotnej starostlivosti - predseda: Chomjak Patrik
 • komisia správy majetku obce - predseda: Štibrich Rastislav
 • komisia priestupková a verejného poriadku - predseda: Cudrák Jozef

KOMISIE pri obecnom zastupiteľstve v Lenartove

Farmárčenie 
v Lenartove

Koncom roka 2014 zahájila v našej 
obci činnosť Farma Javorina, s. r. o., 
Lenartov 105. Konateľom tejto farmy 
je Jozef Cudrák. Hlavnou činnosťou 
tohto právnického subjektu je chov 
hovädzieho dobytka spojený s 
obhospodárovaním pôdy. V tom čase 
zahájila činnosť aj Farma Malcov, s. 
r. o., Malcov 113. Konateľom tejto 
farmy je pán Peter Jura z Malcova. 
Pred niekoľkými dňami boli ohlásené 
drobné terénne úpravy pozemku, 
na ktorom bude táto farma pôsobiť. 
Obidve farmy majú podobný 
podnikateľský zámer. Veríme, že budú 
nápomocní pri napĺňaní pracovných 
príležitostí našimi obyvateľmi.
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Aj obec Lenartov zhodnocuje drevený odpad
Kvalitné drviče konárov sú pre každého majiteľa záhrady 
vítaným pomocníkom. Drvič konárov je totiž neprekonateľný 
pri spracovaní záhradného odpadu. Keď chce mať záhradkár, 
sadár alebo chalupár zdravé a krásne stromy, či kry, musí 
sa im venovať. Ale pri pravidelnom ošetrovaní, priereze, či 
omladzovaní vzniká kopa konárov, kôry a vetvičiek. A práve 
na ne platia záhradné drviče a štiepkovače.

Drviče konárov a štiepkovače dokážu zvyšky drevného 
odpadu veľmi ľahko znovu zhodnotiť. Stačí pár okamihov 
a drvič konárov a štiepkovač ho premenia na kompostovací 
alebo mulčovací materiál. Drviče konárov spracujú drevný 
odpad na jemnú drvinu, ktorú potom môžete  vložiť spolu 
s ďalším odpadom do kompostu. Štiepkovače zase dokážu 
narezať väčšie konáre na štiepky, ktoré potom môžete 
využiť ako palivo do krbových kachlí alebo ako náhradu za 
mulčovaciu kôru.
Aj naša obec zhodnocuje tento odpad a v marci tohto roku 
zakúpila drvičku odpadov, ktorá nám bude nápomocná pri 
likvidácii drobného dreveného odpadu.

ZŠ Malcov slávila svoje výročie
Obec Malcov a Základná škola Malcov slávila dňa 7. mája 2015 170. výročie 
základného školstva. Na tejto oslave sa zúčastnili najstarší absolventi školy, žijúci 
učitelia - seniori, terajší učitelia a významní rodáci. Pri tejto príležitosti boli 
ocenení viacerí absolventi školy a aktívni spolupracovníci ZŠ Malcov. Riaditeľka 
školy Mgr. Džundová udelila pri tejto príležitosti pamätný list aj starostke našej 
obce - Ing. Jane Bľandovej. Medzi ocenenými boli aj primátor mesta Bardejov 
a absolvent ZŠ Malcov MUDr. Boris Hanuščák, bývalý dlhoročný riaditeľ školy 
PaedDr. Jozef Molčan, starosta obce Malcov JUDr. Gernát,  poslanec VÚC p. 
Ceľuch, starosta obce Snakov Ing. Bijalko, starosta obce Hrabské Ján Kolcun, 
kuchárka Dana Chomjaková, sociálny pracovník školy Mgr. Slamková Anna,  
a ďalší.  

LENARTOVSKÁ KVAPKA KRVI
Tak ako minulý rok, aj tento rok sa v našej obci uskutoční „Lenartovská kvapka 
krvi“. Tí, ktorí sú ochotní darovať svoju krv, môžu prísť dňa 29. júna 2015 o 8:00 
hod. do malej sály obecného úradu, kde bude tento odber prebiehať.

Ako prebieha odber krvi

Na odber krvi má darca prísť oddýchnutý, nemal by sa nachádzať v časovom 
strese. Pred darovaním by mal prijímať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, 
minerálku, čaj alebo kávu). Nemal by prísť hladný (treba sa však vyhnúť 
potravinám s obsahom tuku, fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov).
Pred odberom krvi sa darca musí zaregistrovať, vyplniť dotazník s otázkami, 
podľa ktorých už môže posúdiť, či je vhodný ako darca krvi a zároveň ako budúci 

darca krvi vyplniť evidenčnú kartu Červeného kríža. Musí sa podrobiť vyšetreniu hladiny krvného farbiva 
alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku krvi a vyšetreniu lekárom. Darca sa musí pri registrácii 
preukázať občianskym preukazom, či pasom, legitimáciou poistenca zdravotnej poisťovne a viacnásobný 
darca preukazom darcu krvi.
Po vyšetrení sa darca presunie do odberového boxu, kde daruje krv za asistencie zdravotného personálu. 
Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne 400 až 450 ml krvi. Odber trvá 5 - 10 minút.
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 Cieľom púte by nemal byť len príchod na sväté miesto. Duchovným 
pútnickým zážitkom sa môže stať aj púť samotná. Človek sa počas svojej 
cesty stretáva s mnohými ľuďmi, v ktorých spoznáva Boha a zároveň 
symbolicky smeruje aj do svojho vnútra, priestoru, v ktorom ostáva sám so 
sebou. Púť má byť duchovnou cestou, na ktorej pútnik hľadá a intenzívne 
prežíva vzťah s Bohom - farnosť Lenartov a filiálka Malcov.
30. mája 2015 sa putovanie našich farníkov začalo v Mariazelli, v 
najstaršom a najvýznamnejšom pútnickom mieste v Európe. Tento 
nádherný gotický chrám ukrýva, okrem iných cenností – malieb, fresiek, 
oltárov, sôch, aj ranogotickú sošku Márie s Ježiškom, ktorá je po celý rok 
oblečená do drahých vyšívaných šiat. Len dvakrát do roka (21.12. a 8.9.) 
ju možno vidieť bez nich. Špeciálne na Púť národov dostane soška nové 
šaty, s vyšitými znakmi všetkých zúčastnených krajín. 
 Pokračovaním púte bola zastávka v historickom talianskom 
prístavnom meste Benátky, ktoré leží na jednom z 18-tich ostrovov. 

Návšteva Námestia sv. 
Marka bola očarujúca. 
O 12.00 hod. sme sa 
zúčastnili slávnostnej sv. 
omše v Bazilike sv. Marka, 
ktorá zanechala vo všetkých bohatý duchovný zážitok, 
keďže chrámom znela aj slovenčina. 
 Najdôležitejším cieľom našej púte boli Lurdy. Miesto 
zjavenia Nepoškvrneného Počatia sv. Bernadette v r. 1858 
v massabielskej jaskyni. Priamo do massabielskej skaly 
bola vyhĺbená Krypta – kostol ako prvý postavený na 
mieste zjavenia. V nej je uložená relikvia sv. Bernadetty – 
časť kostí, ktoré priniesli do Lúrd jej spolusestry v r. 1925. 

Priamo nad Kryptou stojí Bazilika Nepoškvrneného 
počatia a pod ňou Bazilika Ružencovej Panny Márie. Na 
mieste, kde stála sv. Bernadetta počas posledného, 18-tého 
zjavenia, je postavený kostol sv. Bernadetty. V podzemí 
pútnického komplexu je postavená Bazilika Pia X, v ktorej 
sú uložené relikvie sv. Jána Pavla II.  – kúsok rúcha s krvou 
z miesta prestrelenia pri atentáte. Každú stredu sa v nej 
konajú Medzinárodné sv. omše, na ktorej sme sa zúčastnili 
aj my, pútnici. Veľkým duchovným obohatením bola aj 
naša účasť na sviečkovom sprievode, či krížová cesta v 
blízkosti Esplanada. Navštívili sme aj miesto posledného 
odpočinku rodiny sv. Bernadetty kde do rodinnej hrobky 
bol v r. 2008 pochovaný jeden z jej rodinných príslušníkov. 
Sv. Bernadetta je pochovaná v Nevers. Významnou časťou púte je nabratie si lurdskej vody z prameňa a 

takisto umytie sa v nej. Zvlášť pre chorých je toto gesto 
symbolickým napodobnením samotnej Bernadetty a 
zároveň úkonom túžby po očistení a ozdravení tela aj 
duše. Pri jednotlivých prameňoch môžeme nájsť tieto 
slová: „Umyte si svoju tvár a poproste Pána, aby očistil 
vaše srdce.“ Z massabielskej jaskyne je voda odvádzaná 
do kúpeľných bazénov, v ktorých sa ročne okúpe viac 
ako 400 000 chorých.  Medzinárodnou sv. omšou sme sa 
rozlúčili s Lurdami a pokračovali sme na ceste do Turína. 
Po príchode nasledovala prehliadka saleziánskeho 
centra Valdocca, kostola Márie Pomocnice Kresťanov, 
múzea Dona Bosca, kde žil aj zomrel. Naša sprievodkyňa 
nás previedla mestom až na hlavné mestské námestia 

Historicky prvá púť z farnosti Lenartov – Mariazell – Benátky - 
LURDY – Turín – Altőtting
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Piazza Castello, kde sme navštívili kráľovskú kaplnku a stíšili 
sme sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde je v dňoch od 19.4. do 
24.6. 2015 vystavené Turínske plátno pri príležitosti 200. výročia 
narodenia sv. Jána Bosca. Osobne si ho 21. júna príde pozrieť aj 
pápež František. Turínske plátno je jednou z najvýznamnejších 
kresťanských relikvií. 
 Posledným miesto našej púte bolo mestečko v nemeckom 
Bavorsku – Altőtting, 
ktoré je známe dvoma 
svätyňami, ktorým patrí 
zvláštna priazeň. Tá prvá 
je kaplnka s milostivým 
obrazom našej Milej Panej, 
druhá kapucínsky kostol sv. 
Konráda (do r. 1953 kostol 
sv. Anny s relikviárom sv.  
Konráda).
 Každodenná sv. omša
umocnila duchovný zážitok 
z týchto pútnických miest. 
Do Lúrd prichádzajú 
denne stovky veriacich 
aj hľadajúcich pútnikov z 
celého sveta. Každý má svoju 

vlastnú motiváciu, svoje vlastné prežívanie púte. Lurdy poskytujú 
priestor pre ticho a osobnú modlitbu v chrámoch aj mimo nich, ale 
takisto aj možnosť zažiť spoločenstvo a zjednotenie pri procesiách, či 
svätých omšiach. Zdraví aj chorí sem prichádzajú s cieľom uzdraviť 
svoju dušu, naplniť sa pokojom a posilniť sa vo viere tak ako aj my, 
pútnici z farnosti Lenartov.

Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Ing. Jana Bľandová, Mgr. Jana Frandoferová



KOMUNITNÉ CENTRUM OBCE LENARTOV
KC v Lenartove bolo zriadené 1.5.2015 v rámci NP KC /ITMS 27120130553/ 
vďaka podpore ESF v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. Prevádzkovateľom KC je obec Lenartov – v zastúpení starostkou 
obce Ing. Janou Bľandovou.
Keďže problémy, ktoré sa spájajú so životom v marginalizovaných rómskych 
komunitách sa dotýkajú mnohých oblastí súčasne /chudoby, vzdelávania, 
zamestnanosti, bývania, zdravia, finančnej oblasti, vzťahov s majoritou/, 
aktivity či prístupy, zamerané na riešenie jedného problému alebo iba 
na jednu cieľovú skupinu nemajú šancu prispieť k dlhodobejšej  zmene 
situácie obyvateľov v osadách.                                                                                                                                
KC je zariadenie, ktoré sa zameriava na aktivity s rómskou mládežou, 
pričom nevylučuje zapojenie majority, a to je dokonca vítané. Poskytuje 
spoločný priestor pre sídelnú komunitu obce a programy, ktorých cieľom 
je vzdelávanie, poskytovanie záujmových aktivít, občiansku svojpomoc 
a riešenie určitých problémov. Je otvorené pre deti všetkých vekových 
kategórií.
Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania sociálnych, odborných 
služieb a iných činnosti a aktivít prispieť k sociálnemu začleneniu osôb 
sociálne vylúčených, tak na individuálnej ako aj na lokálnej úrovni. 
Pod sociálnym začleňovaním sa rozumie sprístupňovanie takých príležitostí a možností, ktoré sociálne 
vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho 
života v danej lokalite i celej spoločnosti.
Hlavným cieľom komunitného centra je:
1. Prekonávanie stereotypov a odstraňovanie bariér medzi majoritnou skupinou obyvateľstva a príslušníkmi 
marginalizovanej rómskej komunity, budovanie vzájomnej akceptácie a tolerancie
2. Zamedzenie prehlbovania sociálneho vylúčenia príslušníkov komunity s dôrazom na pocit osobnej 
zodpovednosti
3. Vytvoriť priestor pre spoločenské aktivity
4. Prostredníctvom osvetovej činnosti v spolupráci s asistentom osvety zdravia zvyšovať povedomie 
príslušníkov komunity v oblasti zdravia a prevencie ochorení
5. Zvyšovať záujem deti a mládeže o vzdelanie
6. Poskytovanie vzdelávacích a voľno-časových aktivít
7. Podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času 
8. Podpora iniciatív obyvateľov vylúčených lokalít v oblasti zdravého a čistého životného prostredia

Na základe analýzy stavu existujúcich problémov, potrieb a záujmov príslušníkov komunity ako aj na 
základe definovaného poslania a vytýčených cieľov je vytvorený plán poskytovania služieb a aktivít KC. 

Mesačný plán konkrétnych organizačných aktivít, vrátane 
časového rozvrhu bude zverejnený na nástenke KC a webovej 
stránke obce Lenartov. Pokiaľ nie je na základe aktuálnych 
potrieb inak, KC je v prevádzke počas pracovného týždňa v 
čase od 08:00 do 16:00 hod.
Vypracovaný plán činnosti KC umožní jednak kontrolu 
využívania KC na účel, kvôli ktorému bolo podporené, kontrolu 
súladu činnosti KC s existujúcim komunitným plánom 
sociálnych služieb. Zároveň bude možné sledovať zmeny v 
pláne činnosti komunitného centra, a tým odhadnúť zmeny 
potrieb v komunite.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.                                                                                               
                                                                Mária Leškovská, OPKC

                                                                    

Komunitné centrum sídli v samostatnej zrekonštruovanej budove v tesnej blízkosti ZŠ Lenartov. Od 
1.5.2015 pôsobia v KC traja pracovníci. Ide o nasledujúce pozície:
- Odborný pracovník KC -  Mária Leškovská 
- Pracovník KC                  -  Simona Bilá
- Odborný pracovník poverený riadením KC - Ing. Marcela Gombitová
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Obhliadnutie sa za Romano Drom 2014

Koncert v Lenartově
První koncert se konal v romské osadě v 
Lenartově 6. srpna 2014. Při koncertu Idy 
Kelarové a Čhavorenge byli lenartovští Romové 
více než překvapeni. Nevěděli, jak se mají chovat, 
jak projevit své emoce. Nebyli schopni ani tleskat, 
takový to pro ně byl silný zážitek.

„Zasielame Vám vrúcne pozdravy z malebnej 
doliny Večného potoka z dedinky Lenartov. Bolo 
nám potešením a nesmiernym zážitkom Vaše 
vystúpenie so všetkými aktivitami. Sme radi a 
vážime si, že ste si nás vybrali za priateľov, lebo 
len opravdivý priateľ vie pochopiť druhého, má čas 
si ho vypočuť, dokáže mu podať pomocnú ruku v 
pravý čas, pomáha mu dostať sa ďalej a vyššie a 
vždy sa rád k nemu vracia. Cez spomenuté aktivity 
ste ukázali a dokázali, že Vám záleží na talentoch 
a na nadaní detí, ktoré im bolo dané, aby sa práve 
cez Vami realizované aktivity rozvíjalo a tak 
dvíhalo národné povedomie našich spoluobčanov 
z rómskych komunít...

                      
                       Jana Bľandová, starostka Lenartova, 
                       a poslanci obecného zastupiteľstva

Obec Lenar tov Vás  srdečne pozýva 
na koncer t  Idy Kelarovej  a  Č eskej 
f i lharmónie  ,  ktor ý  sa  bude konať 
dňa 1 .  augusta  2015 na ihr isku v 
areá l i  rómskej  osady pod názvom 
ROMANO DROM 2015.  Z ášt itu  nad 
týmto koncer tom prevza l  prezident 
Slovenskej  republ iky  Andrej  Kiska . 
Z ačiatok koncer tu je  o  21 :00 
hodine,  počas  celého dňa sa  budú 
konať  workshopy a  prezentácie 
českých f i lharmonikov.  Očakávame 
účasť  cca .  100 host í ,  medzi  nimi 
dobrovoľníkov z  celého sveta , 
novinárov a  redaktorov z  českých 
a  s lovenských médi í .  Koncer t 
organizuje  občianské združenie 
MIRET a  Č eská f i lharmónia .  Obec 
Lenar tov je  spoluorganizátorom pr i 
zabezpečovaní  prác  na  rea l izáci i 
projektu ROMANO DROM 2015.

POZVÁNKA
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Čierne skládky v obci

Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné 
prostredie dňa 18. mája 2015 informoval starostku obce 
Lenartov o porušení zákona NR SR č. 223/2001 Zb. z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov. V katastrálnom 
území obce Lenartov sa nachádza 5 lokalít s čiernými 
skládkami, ktoré boli  sfotografované leteckými snímkami. 
Jedná sa o následovné lokality:
- časť pod Dzilikom - povyše strediska
- za miestným cintorínom
- v Manovskom potoku
- nad rybníkom smerom ku košiaru
- rómska osada
Obec Lenartov má 30 dní na odstránenie týchto skládok. Na niektorých sa už začalo so separáciou odpadu. 
Na fotografii je zasanovaná čierna skládka pod Dzilikom. 

LESNÍCKE EKOCENTRUM
Dňa 20.05.2015 žiaci našej školy zažili zaujímavý deň na 
Lesnej správe Malcov pri príležitosti slávnostného otvorenia 
zariadenia vybudovaného v rámci mikroprojektu s názvom 
Lesnícke Ekocentrum. 
Po slávnostnom otvorení ekocentra nás čakali zaujímavé 
aktivity spojené s poznávaním našej prírody a života v nej. 
Počasie organizátorom prialo a tak žiakom nič nebránilo v tom, 
aby sa mohli naplno venovať rôznym tvorivým a súťažným 
aktivitám.  Žiaci si na jednotlivých stanovištiach mohli skúsiť  
výrobu vlastnej drevenej menovky, spoznávali zvuky a stopy 
jednotlivých zvierat, vyskúšali si svoje schopnosti pri hre 
zvukového pexesa.  S veľkým záujmom pozorovali drobné lesné 
živočíchy pod mikroskopom a precvičili si svoju obratnosť 

aj pri hádzaní 
šušiek na cieľ. Za pomoci lesníkov mali  možnosť vyrobiť si 
vlastnú ceruzku či búdku pre vtáčiky, ktorú sme si priniesli 
do našej školy. Za aktivitu a spoluprácu boli deti odmenené 
zaujímavými suvenírmi. Všetky pripravené činnosti 
boli skúškou obratnosti i vedomostí, pri ktorých 
nechýbala ochota, ústretovosť a dobrá nálada. 
Projekt Lesnícke Ekocentrum bola výborná možnosť 
ako zvýšiť podiel informácií, ktoré naši žiaci získavajú na 
základe osobnej skúsenosti s prírodou. Príroda a lesy sú 
pre nás veľkou vzácnosťou, a preto by sme chceli nám aj
všetkým Vám ochrancom prírody popriať, aby ste na svojich 
potulkách stretávali iba  ľudí, ktorí sa k prírode správajú tak, 
ako jej prináleží. 

Naši žiaci prežili 
krásny netradičný 
deň, z ktorého si 
odniesli množstvo 
zážitkov a možno aj 
kúsok pochopenia, 
že kto chce lesu 
porozumieť, musí 
sa ho najprv naučiť 
počúvať. 
              ZŠ Lenartov
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Ale teraz vážne!
Od malička som závidel všetkým dedinám 
a mestám, kde mali svoje hniezdo bociany. 
Pred tromi rokmi som požiadal o radu 
ornitologickú spoločnosť ako ich prilákať 
na hniezdenie, tak mi poradili, aké mám 
urobiť koleso na stlpe čo sa i stalo.
Začiatkom mája toho roku tam nakoniec 
prisadol párik mladých bocianov, dokonca 
tam začali nosiť prvé konáre, ale po 
dvoch dňoch sa im zapáčil telefónny stĺp 
pri hlavnej ceste, kde začali vešať prvé 
konáre a rozhodli sa tam postaviť hniezdo. 
Pomohli im susedia, dali na hniezdo obrúč 
i pár vetvičiek a tak môžeme s radosťou 
konštatovať, že od 15. mája roku Pána 2015 
má Lenartov nových obyvateľov. Hniezdo je 
zaregistrované v Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti a bolo pridané na bocianiu 
mapu Slovenska.Verme, že sa im u nás bude 
dariť a nám sa s nimi bude dariť tiež.
Bocian biely- lat. Ciconia ciconia je 
druh vtáka z čeľade bocianovitých, je príbuzným volávkam                             
a ibizom.
Bociany sa vyskytujú v blízkosti zamokrených lúk, na poliach a 
okrajoch vodných ploch. Majú radi otvorenú krajinu, ale často 
sa nachádzajú aj v blízkosti ľudských obydlí. Na Slovensku 
hniezdi ročne okolo 1350 párov predovšetkým v teplejších 
oblastiach na juhu, ale aj na strednom Považí  a  Orave, s ktorou 
má podobné klimatické podmienky aj Lenartov. 
Bocian hniezdi vo výške na stĺpoch , komínoch, ale aj na umelej 
podložke. Hniezdiť začína v apríli a v máji, samica znáša jedno 
až päť vajíčok, ktoré počas hniezdenia striedavo ohrievajú obaja 
partneri. Po 33 dňoch sa vyliahnú mláďatá, ktoré rodičia kŕmia 
a po dvoch mesiacoh sa začínajú učiť lietať. Hlavnú časť potravy 
tvoria žaby, obojživelníky, ryby, plazy, hraboše a krty.
Bocian biely je na stredoeurópske pomery veľkým druhom, 
ktorého hmotnosť sa pohybuje od 2,4 do 4,5 kilogramu, 
dosahuje výšku 95 až 105 centimetrov a rozpätie jeho krídel 
je 155 až 165 centimetrov. V zafarbení prevláda biela farba, 
konce letiek sú čierne. Bocian biely nespieva a ani nevydáva 
žiadné zvuky z hlasiviek. Jeho jediným zvukovým prejavom je 
klepotanie zobákom, ktoré má rôznu intenzitu a tým sa medzi 
sebou dorozumievajú.  S príchodom chladnejších dni, koncom 
leta, bociany odlietajú postupne na zhromaždiská na juhu 
Slovenska  a odlietajú na zimovisko do severnej Afriky, kde iba 
prezimujú, potomstvo tam nemajú a v jari sa vracajú na svoje 
miesta. 
Nuž, čo na záver? Prajme im u nás príjemný pobyt, nech 
vychovajú zdravé mláďatá, nech sa v Lenartove cítia ako doma.
                                                                                            Ján Bortník
                 
                 

LENARTOV MÁ NOVÝCH OBYVATEĽOV
„Jančo bul od maľučka nezbedňik jak še patri, ta ho doma ocec  fše dakus postrašil, že ket še ňepoľepši, tak 
ho vežňe bebak, aľe mali galganisko še bars ňebal a ras hvari ocovi: „ Tato, ja znam, že ten Bebak ši Ti sam a 
znam i toto, že Ti ši i Mikulaš i Ježiško co darčeki noša   a podľa teho keľo mám surodencoch še mi vidzi, že Ti 
budzeš i ten bocan co dzeci noši! „

Bocianom so zahniezdením pomohli p. Miroslav 
Kolbasa spolu so svojim otcom Jánom Kolbasom, 
ktorí na stĺp umiestnili obruč.
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  Základné povinnosti vodičov motorových  vozidiel voči nemotorovým  účastníkom 
cestnej premávky (chodcom)

- na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke  pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde 
cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú 
ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky,
- za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľné 
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,
- cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou 
prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vťahuje aj na jazdu v obci, 
- cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou, to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť 
dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky,
- cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhy bicykel, 
ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných 
účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch,
- na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám,
- osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a 
obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, 
aby na ňu riadne dozerala, 
- pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. 
Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich 
vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosť jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí 
vpravo. 

- používať predovšetkým chodník, po ktorom sa chodí vpravo. Tam kde chodník nie je alebo kde je 
neschodný, chodí sa po ľavej krajnici, kde krajnica nie je alebo je neschodná, chodí sa čo najbližšie pri 
ľavom okraji vozovky,
- ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti 
alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku,
- za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe 
viditeľné umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,
- používať priechody pre chodcov, hlavne v blízkosti križovatky s riadenou premávkou (rešpektovať 
svetelné signalizačné zariadenie). Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na 
vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Chodec nesmie 
vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť 
prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť,
-  chodec je povinný pred vstupom na vozovku presvedčiť sa, či tak môže urobiť bez vzniku nebezpečenstva.  
Mimo priechodu pre chodcov (v miestach, kde vozovka ním nie je opatrená) smie prechádzať len kolmo na 
jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť 
a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosť jazdy. 

Základné povinnosti cyklistu v cestnej premávke

- venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, správať sa voči všetkým účastníkom 
cestnej premávky disciplinovane a ohľaduplne,  
- prispôsobiť rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, nákladu, poveternostným 
podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré vodič môže predvídať. Smie jazdiť len 
primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad,    
- dbať na zvýšenú opatrnosť voči  chodcom a cyklistom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, 
osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým osobám,
- dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie 
ohroziť,
-neohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, 
pri vchádzaní na cestu, pri otáčaní alebo cúvaní. 

Základné povinnosti chodca v cestnej premávke
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Keď sme sa dozvedeli, že s našou 
školou chce nadviazať spoluprácu 
česká škola, prekvapilo nás to. Aká 
je to škola, ktorá chce nadviazať 
priateľstvo s neplnoorganizovanou 
školou, ktorú navštevuje 87 žiakov 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia? Akí žiaci ju navštevujú? 
Je podobná tej našej?  Aby sme si 
odpovedali na tieto a ďalšie otázky, 
poďme pekne po poriadku!
Dňa 15.4.2015 nás oslovila Mgr. Jana 
Vurbsová, riaditeľka Základnej školy 
a Materskej školy Cítoliby, ktorá 
prostredníctvom Obce Lenartov 
požiadala o nadviazanie kontaktu 
so ZŠ Lenartov. V doručenom 
liste uviedla, že ich škola je škola 
dedinského typu, ktorá sa snaží 
vzdelávať žiakov najrôznejšími 
formami činnostného učenia. 
To znamená, že časť výučby prebieha i mimo školskej budovy, v prírode a na iných, vhodne zvolených  
miestach. Vyučovanie prelínajú i praktické činnosti, ktoré približujú súčasný život v obci. Súčasťou ich 
školského vzdelávacieho programu je aj integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov 
zo zdravotným znevýhodnením. 
Následne sme opätovali pozdravy  českej pani riaditeľke a uistili sme ju, že sme otvorení vhodným  formám 
spolupráce medzi našimi obcami a školami. V krátkosti sme jej charakterizovali našu obec,  jej polohu v 
oblasti Horného Šariša na severovýchodnom Slovensku, národnú kultúrnu pamiatku Kostol sv. Leonarda, 
významné osobnosti a ďalšie zaujímavosti obce. Uviedli sme prioritný cieľ vzdelávania našich žiakov, 
ktorým je čo najlepšie a najtrvalejšie osvojenie a upevnenie základných školských spôsobilostí v oblasti 
čítania, písania, matematiky a ostatných vedomostí o okolitom svete a osvojovanie si základných zložiek 
gramotnosti, keďže sa boríme s problémom absencie domácej prípravy u žiakov.
Prezreli sme si publikáciu Cítoliby a Cítolibský zpravodaj a oboznámili sme sa s činnosťou školy 
prostredníctvom webovej stránky www.zscitoliby.eu. Z našej ZŠ sme im zaslali k nahliadnutiu pár výtlačkov 

školského časopisu Slnečnica, 
obecné publikácie Zbierka 
piesní z údolia Večného potoka 
a Spomienky na Druhú svetovú 
vojnu v Lenartove, obecné 
noviny Lenartovčan i ďalšie 
prézenty obce. Nasmerovali 
sme ich na  webové sídlo Obce 
Lenartov, prostredníctvom 
ktorého môžu získať predstavu o 
edukačnom procese v našej škole 
a jej mimoškolskej činnosti. 
Naša  spolupráca začína, 
nechávame jej otvorené dvere. 
Možno v krátkom čase dôjde aj 
k podrobnejšiemu vzájomnému 
zoznámeniu, ale predsa len to 
nie je až tak blízko.  Mestečko 
Cítoliby je vzdialené 61 km 
severozápadne od Prahy.                                                                                                                                                   

Mgr. Iveta Petriková

Základná škola a Materská škola Cítoliby pozdravila Základnú školu Lenartov
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• Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody. 
• Šetrime vodu pri splachovaní - pomocou úsporného splachovania: 
nastavíme plavák v nádržke na nižšiu hladinu alebo vložíme tehlu či 
plnú fľašu s vodou do nádržky a pod.
• Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru. 
Väčšinou stačí aj octová voda, roztok kryštalickej sódy, soľ, citrónová 
šťava či prírodné mydlo
• Ak kupujeme kozmetické prípravky, uprednostňujme tie, ktoré majú 
overenú ekoznačku, neboli testované na zvieratách, sú vyrobené zväčša 
z prírodných produktov a majú ekologický, dobre recyklovateľný obal.
• Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne 
z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať 
na recykláciu. Pri nákupoch odmietajme rozdávané plastové tašky, 
vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
• Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť.

• Uprednostňujme lokálne produkty, ktoré nie sú dovážané z veľkých 
vzdialeností a nemusia byť konzervované, stabilizované, upravované 
mnohými chemickými látkami. 
• Dávajme prednosť výrobkom s označením ekologického 
poľnohospodárstva.
• Začnime kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú v našej 
domácnosti a záhrade. V žiadnom prípade ich nespaľujme.
• Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”, predídeme tak 
zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
• Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným 
nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
• Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci.
• Umiestnime chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných 
zariadení, na chladnejšie miesta. Každý stupeň naviac nad 20 °C zvyšuje 

spotrebu asi o 4-6%. Pravidelne odmrazujme.
• Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa 
nenabíjajú. Nabíjačky ponechané v zásuvke spotrebujú až 10 krát viac 
energie ako je treba pri nabíjaní.
• Nenechávajme spotrebiče v polohe STAND BY, pretože takto nie sú 
vypnuté, dochádza k skrytému odberu, ročne to môže byť až 500kWh.
• Neprekurujme, dodržiavajme doporučené teploty v izbách (obývacia 
izba 20-22 °C, spálňa 18 °C), každý stupeň naviac znamená zvýšenie 
spotreby energie o 6%. 
• Staré okná vymeňme za nové, s kvalitným zasklením. Únik tepla cez 
okno pri trojitom skle predstavuje len 8%, zatiaľ čo pri jednoduchom 

okne až 30 %. Ak ich 
nemôžme vymeniť, 
utesnime ich. Netesnosti v oknách a dverách znížia teplotu o 2 
stupne a zvyšujú vykurovacie náklady o 6-10%.
• Používajme úsporné žiarovky tam, kde sa svieti dlhodobo. Pre 
priestory, kde sa svieti len krátkodobo sú vhodnejšie obyčajné 
žiarovky.
• Pri varení používajme pokrievky (úspora 150 - 300%) ; tlakové 
hrnce ušetria až 50% energie. 
• Vyhnime sa častému a dlhšiemu používaniu mikrovlniek. Už 
pri dvoch porciách spotrebujú viac energie ako sporák.
• Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, pomôžeme 
nielen svojmu zdraviu. 

Aby bol Deň Zeme každý deň
Pre krajší a zdravší Lenartov
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Pomalým krokom sa k nám blíži leto a už len niekoľko týždňov nás delí od ukončenia  školského roka. 
V našej materskej škole mali deti možnosť prežiť čas naplnený radosťou, hrou, nadobúdaním nových 
poznatkov a skúseností. Medzi deťmi sa vytvorili nové kamarátske vzťahy, naučili sa vzájomne si pomáhať, 
vážiť si jeden druhého. Pri edukačných aktivitách sme uprednostňovali zážitkové učenie, spontánne hrové 
činnosti, priamo i nepriamo riadené aktivity.
Príprava kultúrno - spoločenských a športových aktivít v našej materskej škole je dlhodobá a cielená 
záležitosť. K aktivitám, ktoré v II. polroku obohatili edukačný proces patria: Detský karneval, Zdravá 
výživa,  Marec – mesiac knihy, Deň narcisov, Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov, Deň matiek, Divadelné 
predstavenie „Snehulienka“.
Mesiac jún prinesie deťom ešte tieto zaujímavé aktivity: Deň detí so športovým dopoludním,  Divadielko, 
Pozdrav pre ocka k sviatku, Opekačku a Slávnostnú rozlúčku s budúcimi prvákmi.
Na záver sa chcem všetkým poďakovať za dobrú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní našich detí v materskej 
škole a popriať krásne leto plné pekných zážitkov, oddychu a dobrej nálady.
                                                                                                                                                          

Ďalší rok v Materskej škole Lenartov

Fašiangový čas prináša zábavu i radosť. V našej 
materskej škole sa už v tomto čase  stalo milou 
tradíciou organizovať detský karneval. Rodičia 
pripravili pre deti krásne masky. Nechýbala dobrá 
tanečná zábava a pohostenie. Každá maska si 
odniesla malú odmenu a diplom.

22. apríl je každoročne venovaný našej planéte 
Zem. Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, 
ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného 
prostredia. Preto sa aj naša MŠ   zapojila do akcie 
Týždeň Zeme, ktorú organizovala Obec Lenartov.

Alena Kolbasová

M e s i a c 
m a r e c 
s p á j a m e 
nielen s 
príchodom 
jari, ale i s 
m e s i a c o m 
knihy. Doba 
r ý c h l e h o 
technického 
p o k r o k u 
p o s u n u l a 
k n i h y 
vo všetkých vekových kategóriách do úzadia. Deti 
radšej sadajú za počítače ako ku knihe. V materskej 
škole sa preto snažíme v rámci výchovno-vzdelávacej 
činnosti aj o to, aby deti získali pozitívny vzťah  ku 
knihám.  Naše deti navštívili školskú  knižnicu, kde 
sa oboznámili s priestormi, dozvedeli sa, že knihy sa 
dajú nielen kúpiť, ale aj požičať. Veríme, že aj takouto 
formou dokážeme vychovať sčítanú generáciu, ktorá 
bude milovať knihy a čerpať z nich krásu a múdrosť.

S mesiacom máj sa spája krásny sviatok – Deň matiek. 
Aj v našej materskej škole sa stalo peknou tradíciou, že 
si tento sviatok  spoločne  pripomíname malou oslavou. 
Deti sa za obetavosť a lásku, ktorú im mamičky dávajú, 
poďakovali pekným programom. Nechýbali  básničky, 
piesne, tance i srdiečka z lásky.



DO POMOCI OBCI MALCOV SA ZAPOJILI AJ NAŠI OBČANIA
Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie  dňa 30. marca 2015 starostom 
obce Malcov, JUDr. Stanislavom Gernátom, kde prišlo o strechu nad hlavou 
80 obyvateľov, v dôsledku požiaru sa do tejto zbierky zapojila aj naša obec. 
Na hasení tohto požiaru sa podieľal aj náš Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý 
zareagoval ihneď a už o 21.00 hod. vyštartoval k miestu požiaru. 
Následne 01. apríla 2015 bola obecným rozhlasom vyhlásená mimoriadna 
zbierka pre požiarom postihnutých občanov obce Malcov. Táto zbierka 
trvala 2 dni. Naši občania, ale aj rómski spoluobčania, sa do nej zapojili 
v značnej miere. Prispievali prevažne šatstvom, obuvou a nechýbali ani 
trvanlivé potraviny, ako je múka, cukor, soľ, olej, koreniny. Túto pomoc 
za účasti starostky obce Ing. Jany Bľandovej, koordinátora MOS, členov 
rómskej občianskej hliadky, TSP a ATSP, sme odovzdali dňa 03.04.2015. 
Preprava pomoci bola zabezpečená obecným autom, kde náklady na 
prepravu hradila obec. 

Mgr. Michaela Mokrišová
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Zmena názvu Implementačnej agentúry
Od 01.04.2015 došlo k zmene názvu Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia (IA ZaSI) na Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky  (IA MPSVR SR).

Cez túto agentúru naša obec realizuje tieto projekty:

- Terénna sociálna práca v obciach (3 zamestnanci) – od 01.02.2013 do 31.01.2016
- Rómske občianske hliadky pre obec Lenartov (7 zamestnanci) – od 31.10.2014 do 30.09.2015
- Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom (3 zamestnanci) - od 31.10.2014 do 30.09.2015
- Vytvorenie nových pracovných miest = cesta k sociálnej a pracovnej inklúzii v obci Lenartov pre MRK     
   (4 zamestnanci) – od 15.12.2014 do 31.10.2015
- Komunitné centrum (3 zamestnanci) – od 01.05.2015 do 31.10.2015
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Dňa 16. mája 2015 na obvodovej 
súťaži dobrovoľných hasičských 
zborov v Gaboltove skončili 
dorastenci DHZ Lenartov na 
krásnom treťom mieste. Dokázali, 
že aj počas súťažného zápolenia sú 
ucelený kolektív a dokážu podať 
skvelý športový výkon. 
Poďakovanie patrí:
- Tomášovi Vašičkaninovi
- Patrikovi Kačmárovi
- Stanislavovi Chomjakovi
- Marekovi Dudrovi
- Kamilovi Knedlikovi
- Marekovi Bortníkovi
- náhradníkovi Milošovi Bortníkovi
- a kapitánke Natálii Bortníkovej
Do ďalších súťaží prajeme veľa elánu 
a chuti bojovať a hájiť farby obce.

V susednej obci vypukol dňa 30. marca 2015 rozsiahly požiar. Naši hasiči reagovali pohotovo, keď sa na 
sociálnej sieti dozvedeli o šíriacom sa ohni, neváhali ani minútu. O 21:10 hod. sa zhromaždili pri požiarnej 
zbrojnici:

- Patrik Chomjak
- Martin Macej
- Ján Harňák
- Janka Bľandová
- Ján Karol
- Tomáš Vašičkanin
- Kamil Knedlik
- Patrik Štibrich
- Matúš Leškovský
- Radoslav Dubňanský
a celá skupina sa motorizovane 
presunula na miesto požiaru. 
Po usmernení veliteľa OR HZ 
v Bardejove boli s obecnou 
požiarnou technikou nasadení 
na hasenie v blízkosti ohniska. 
Fungujúca technika a zohraná partia 
vzbudzovala obdiv ostatných hasičov. 
Menším problémom bol slabý 
prietok vody blízkeho potôčika, ale 
aj to dokázali naši hasiči operatívne 
vyriešiť. Hasenie požiaru našimi 
dobrovoľnými hasičmi trvalo do 
01:30 hod. nasledujúceho dňa. Ich 
odvaha a chuť pomôcť si zaslúži 
náš obdiv a poďakovanie, že svojej 
rodnej obci urobili dobré meno. Veď 
z okolitých obcí okrem miestnych 
boli jediní dobrovoľní hasiči.

                                                                                                                                                                     Ďakujeme!

Mladí lenartovskí hasiči skončili tretí

Lenartovskí hasiči reagovali odvážne a pohotovo

Celé znenie ďakovného listu od starostu obce Malcov JUDr. 
Stanislava Gernáta
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To, že sa v Lenartove nezaháľa svedčí o tom množstvo aktivít, či už pracovných, spoločenských, duchovných, 
kultúrnych, športových, jednoducho aktivít vhodných pre každú vekovú kategóriu, aktivít, kde si každý 
podľa svojej vôle môže prísť na svoje. Nie ináč tomu bolo aj pri zrode 1. kresťanského plesu, ktorý sa 
rozhodol zorganizovať miestny duchovný otec Mgr. Marcel Štalmach v spolupráci s Obcou Lenartov práve 
v čase fašiangov.
Dňa 24. januára 2015 sa pred 19:00 hod. začali schádzať účastníci plesu v slávnostnej róbe do sály kultúrneho 
domu, kde ich na dverách vítali hlavní organizátori plesu starostka obce Ing. Jana Bľandová a duchovný otec. 
Po usadení všetkých plesajúcich nasledovalo slávnostne otvorenie plesu privítaním všetkých prítomných, 
popriatím dobrej zábavy, do ktorej hrala hudobná skupina Akcent a požehnaním plesu spoločnou modlitbou 
bol oficiálny akt ukončený. Počas programu plesu prítomných pozdravil detský súbor Lipka pod vedením 
manželov Labovských z Malcova a ženská spevácka skupina Malcovčanky. Prekvapením bol ružičkový 
tanec. Po ďalšom kole zábavy nasledovala tombola, ktorá bola nesmierne bohatá, za čo patrí veľká všetkým 
sponzorom. Po čase druhej večere duchovný otec poďakoval všetkým prítomným za príjemné chvíle a 
vyjadril presvedčenie, že ak Boh dá, o rok sa stretneme na 2. kresťanskom plese.
Ples skončil v skorých ranných hodinách, počiatočné obavy sa nenaplnili a dojmy a dozvuky sa dostali 
široko-ďaleko, určite nie na krátko, ale najmenej do druhého plesu. 
Výťažok z tomboly a ružičkového tanca v sume 736,00 € bol venovaný na opravu národnej kultúrnej 
pamiatky - kostola sv. Leonarda. 
Naša vďačnosť patrí hlavným organizátorom za zrodenie a zrealizovanie myšlienky uskutočniť 1. kresťanský 
ples a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o spríjemnenie plesu.
                                                                                                                                                      Mgr. Jana Frandoferová

Na skok do histórie
V historických análoch našej obce sa spomína, že naším chotárom viedla  cesta 
do Galície. Kde bol cieľ tej cesty alebo kde vlastne tá Galícia bola?

Halič alebo zriedkavo Galícia (ukr. Галичина, poľ. Galicja, nem. Galizien, 
lat. Galicia) je historické územie v dnešnom juhovýchodnom Poľsku a 
severozápadnej Ukrajine a oficiálna provincia (korunná krajina) Rakúska a 
Rakúsko-Uhorska v rokoch 1772 až 1918.
V 6. storočí územie osídlili Slovania. V 9. storočí bolo územie súčasťou Veľkej 
Moravy. V 10. storočí sa Halič stal súčasťou Poľska, východný Halič od roku 
981 súčasťou Kyjevskej Rusi. Východný Halič v rokoch 1018-1031 dočasne 
znovu pripadol Poľsku. 

Názov Halič pre túto oblasť sa historicky používal najskôr až od 13. storočia.

Najvýznamnejším mestom Haliča bol Krakov. Medzi rokmi 1815-1846 bol Krakov spolu s priľahlým 
okolím nezávislou republikou s názvom (Krakovská republika). V roku 1846 sa Krakovská republika stala 
súčasťou Rakúska-Uhorska a bola včlenená do Haliča. Hlavným mestom rakúskej provincie bol Ľvov.
                                                                                                                                                             Zdroj: Wikipédia

1. KRESŤANSKÝ PLES

Halič (stav v rokoch 1849-1918) 
na dnešnej mape Európy
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ROH - RóMSKA OBČIANSKA HLIADKA
Rómska občianska hliadka pôsobí v obci Lenartov od 31.októbra 2014. Táto práca so sebou prináša aj osobné 
zaangažovanie a neraz sú svedkami pozitívnych, ale aj negatívnych skutočností. Ako na nich vplývajú nám 
taktiež povedal jeden z členov hliadky: 

“Aj keď sa to nezdá, je to dosť náročná práca. Je tam hlavne určitá dávka zodpovednosti. Robíme ju ale radi 
a hlavne vtedy, keď vidíme jej pozitívne výsledky. Keď človek vidí, že je všetko v poriadku, tak z toho máme 
dobrý pocit. Keď sú problémy, tak neraz sa to aj nás osobne dotýka a zamrzí to.“ 

Ich prácu si pochvaľujú aj obyvatelia obce.

Hlavným cieľom práce členov občianskej hliadky je zníženie páchania protispoločenských konaní, 
udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia. Občianska hliadka je nápomocná 
hliadke Policajného zboru SR . Ich náplň v rámci projektu pozostáva z týchto pracovných činnosti: 
• ochrana verejného poriadku
• ochrana súkromného a verejného majetku
• ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi
• ochrana životného prostredia
• ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
 
Hliadky sú rozdelené do troch skupín. Každá skupina pozostáva z 3 členov:
Skupina č.1  -   Ján Bilý, Dušan Bilý, Milan Bilý
Skupina č.2  -   Milan Bilý, Miroslav Milý, Dušan Bilý
Skupina č.3  -   Martin Bilý, Vojtech Bilý, Milan Bilý 
ROH v Lenartove je jediná, ktorá má takýto počet členov.

Doteraz sa podieľali na zabezpečení poriadku pri organizovaní verejných kultúrnych akcii, dbajú na poriadok 
na rómskej osade, v dvoch prípadoch poskytli prvú pomoc, monitorujú pohyb cudzích motorových vozidiel 
v nočných hodinách po obci, sú nápomocní orgánom činným v trestnom konaní.   

Gabriel Demko, koordinátor
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SPOMÍNAME NA NÁŠHO RODÁKA

Lenartov je malá obec, ale aj tu, v kraji Večného 
potoka, rodia sa a žijú ľudia, ktorí majú rôzne 
osudy a mnohí z nich svoju životnú púť zakončia 
ďaleko mimo svojho rodiska a zanechajú po sebe 
spoločensky i ľudsky významné životné dielo, o 
ktorom sa mi doma veľakrát ani nemáme možnosť 
dozvedieť.
Nevieme o ich životných osudoch, ktoré takmer 
vždy boli naplnené 
láskou, obetavou 
prácou pre iných ľudi 
a vierou.                                                                                                              
Práve viera bola 
tou hlavnou 
chara kter i s t i ckou 
črtou nášho rodáka 
Judr. Michala 
Kačmára, ktorý 
sa narodil 22. 
septembra 1926 
Zuzane Kačmárovej 
na mieste, kde dnes 
stoja domy č. 17 a 18. 
Súrodencov nemal, 
jeho bratrancami boli 
Štefan Bortník, Michal 
Bortník, Michal 
Kačmár a zo žijúcich 
sú to Verona Jajková, 
Anna Nemčíková 
z Humenného, Ján 
Kačmár a Juraj 
Kačmár.Jeho mama 
je pochovaná 
na cintoríne v 
Lenartove.
Judr. Michal Kačmár 
bol od malička 
vnímavý človek, 
vychovávaný v 
kresťanskom duchu. 
Základné vzdelanie 
získal v rodnej obci a napriek tomu, že doba, v ktorej 
vyrastal i pomery v nekompletnej rodine boli tažké, 
vyštudoval strednú školu v Prešove. Po skončení 
stredoškolského štúdia, keď vypuklo SNP, ako mladý 
uvedomelý občan zapojil sa do protifašistického 
odboja a bol jedným zo zakladateľov partizánskej 
skupiny LIPA v lenartovských lesoch, kde pôsobil 
ako komisár.
Po skončení vojny, napriek politickým 
perzekúciam podarilo sa mu vyštudovať 
právo na Karlovej univerzite v Prahe. Štúdiá 

zakončil získaním titulu Doktor práv.
Takmer celý svoj život pracoval v oblasti jurisdikcie, 
predovšetkým vo vodohospodárskej oblasti.
Založil si rodinu, oženil sa s bratislavčankou Silviou, 
s ktorou mali tri deti. Najtaršia dcéra Zuzana  a syn 
Boris žijú v Kanadskom Calgerry a dcéra Monika 
sa vydala do Holandska. Manželka Silvia žije v 
Bratislave.
 Judr. Michal Kačmár bol vždy obetavý pre pomoc 

iným, celý čas sa zapájal 
do bratislavského 
s p o l o č e n s k é h o 
– predovšetkým 
cirkevného života, 
kde ako právnik 
všestranne pomáhal 
kňazom, ktorí sa 
dostali do problémov 
s vtedajšou mocou. 
Jeho pomocnú ruku 
využili aj mnohí 
L e n a r t o v č a n i a , 
hlavne tí, ktorí 
chceli študovať alebo 
pracovať v Bratislave 
a v neposlednej miere 
aj niektoré rodinné 
domy u nás stoja na 
jeho pozemkoch. 
Mnohí sme ho poznali 
osobne, hoci niektorí 
iba pod menom 
po jeho otcovi - 
MIHALÍK  a určite 
sme si niektoré z jeho 
dobrých vlastností 
ponechali pre seba. 
Judr. Michal Kačmár 
bol skromným 
človekom, ktorý 
mal veľa priateľov, 
na pracovisku rád 

pomáhal ostaným 
kolegom, bol obetavý a mimoriadne múdry, 
plný humoru a bol skutočnou integrovanou 
osobnosťou.
Jeho statočné srdce sa zastavilo dňa 27. mája 2009.
Pochovaný je na bratislavskom mestskom 
cintoríne.
Jeho telo je už nehybné, ale nech sa v nás rozvíja 
jeho životné krédo podľa žalmu 16, verš 5 “Pevne 
som sa držal Tvojej cesty a nikdy som nevybočil.“

Ján Bortník

JUDr. Michal Kačmár
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Prvé zmienky o organe pochádzajú z antických 
čias. Zo stavebnej stránky je najväčší a najzložitejší 
hudobný nástroj. Skladá sa z píšťal, registrov, 
vzdušníc, mechov, čerpadla vzduchu, organovej 
skrine, prospektu, hracieho stola a traktory. Hlavným 
zdrojom zvuku sú píšťaly a delia sa na kovové a 
drevené. Organ sa pokladá sa kráľa hudobných 
nástrojov. Je súčasťou chrámovej hudby. Nie inak to 
je aj u nás, v našom kostole sv. Leonarda. 
Po renovácií kostola v r. 1880 vtedajší kňaz Jozsef 
Fogarassy objednal vyhotovenie organu, ktorý by 
zodpovedal danému priestoru na chóre kostola. 
Vo výrobni organov Rieger Krnov mali vyrobený 
nástroj, ktorý mal ísť do Frýdku-Místku, avšak 
pre úpravy v tamojšom kostole svojimi rozmermi 
nevyhovoval. Pre náš kostol boli rozmery organu 
vyhovujúce a tak v r. 1895 bol organ zakúpený, 
dovezený a inštalovaný. Prvá generálna oprava 
organu bola realizovaná v r. 1994 v dielni Františka 
Vitéza v Košiciach.
Ako čas plynul, vnútro organu – drevené píšťaly 
začal napadať červotoč, bolo potrebné upraviť 
ladenie, nakoľko horúčavy v r. 2013 poškodili 
na Slovensku väčšinu organov a jedným z nich aj 
náš. Keďže organ je taktiež národnou kultúrnou 
pamiatkou a je nutné zachrániť všetko, čo sa dá,  bolo
potrebné uskutočniť druhú generálnu opravu. 

REKONŠTRUKCIA ORGANU
Tá bola prevedená v dňoch: 10.4. – 23.5.2015, pri 
ktorej boli demontované drevené píšťaly a tie boli 
následne prevezené do dielne p. Františka Vitéza 
v Košiciach. Po demontáži všetkých časti – labií a 
ladičiek drevených píšťal nasledovalo ich čistenie, 
impregnácia píšťal, lepenie narušených spojov 
píšťal, vylievanie drevených píšťal, pretrifikácia, 
oprava    drevených ladičiek, výroba drevených nôh, 
drevených ručiek pre ladičky a ladičiek, tmelenie, 
brúsenie a morenie, povrchová úprava píšťal, 
montáž labii, úprava a vymedzovanie ladičiek 
filcovaním, výroba pedálov a prednej rámovej 
klávesovej lišty, tmelenie pedálových kláves, 
povrchová úprava kláves, impregnácia píšťalnic, 
čistenie kovových píšťal, impregnácia vzdušnice, 
postupné osadzovanie píšťal. Finálnymi prácami 
boli intonácia a ladenie. 
Majster usúdil, že pre záchranu nášho organu, 
spomenuté práce boli nevyhnutné, nakoľko 
tieto práce riešil už v r. 2013, ale z dôvodu 
financií sme si to vtedy nemohli dovoliť. 
Vďaka patrí Vám všetkým, našim dobrodincom, 
že pomocou darov, ktoré obetujete na náš 
kostol sa nám podarilo zachrániť na ďalšie 
desiatky rokov dedičstvo našich predkov.
Pán Boh zaplať!                                   

Spracovala: Mgr. Jana Frandoferová

Cínové píšťaly Demontované drevené píšťaly

Drevené pedályVzduchový mech napadnutý červotočom

Súčasť klaviatúry
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8.máj 2015. Deň pracovného pokoja, Deň 
víťazstva nad fašizmom. Aký je to vlastne 
deň? Významný, zapísaný do dejín veľkými 
písmenami, deň, ktorý si zaslúži úctu a 
spomienku. Zaslúžia si to hlavne tí, ktorí 
sa pričinili o to, aby sa najväčšia tragédia 
ľudských dejín rozpútaná predovšetkým 
nacistickým Nemeckom skončila, aby sa už 
nikdy nezopakovala. Aj v našej obci sa konali 
oslavy 70. výročia ukončenia II. svetovej 
vojny – práve v tento deň.
Jeden, dvaja, ale aj skupinky miestnych 
občanov sa pomaly presúvali pred obecnú 
budovu, aby sme spoločne vzdali hold 
našim rodákom a symbolicky sa poklonili aj 
ostatným, ktorí sa pričinili o naše slobodné a 
pokojné dni. Jedni prišli s kahancom v ruke, 
druhí s kyticou ruží, iní so slzou v oku a slovom ,,ďakujem“ na perách. Čestnú stráž pri tabuli padlých držali 
členovia Klubu vojenskej histórie z Bardejova.
Po úvodnom privítaní hostí i miestnych občanov, po básnických slovách Milana Rúfusa, predniesla 
slávnostný príhovor starostka obce Ing. Jana Bľandová, v ktorom priblížila okamih bojov II. svetovej vojny, 
jej následky a výzvu pre nás a naše deti, aby nikdy nezabúdali na všetkých tých, ktorým záležalo na tom, 
aby sa vojna skončila, aby sa nikdy nezopakovala, aby sme my mohli pokojne líhať i vstávať. Po položení 
kvetov, zapálení sviečok sa účastníci aktu presunuli k pamätníku partizánskej skupiny LIPA a odtiaľ do 
pamätnej izby, kde pani starostka odprezentovala knihu: Spomienky na druhú svetovú vojnu v Lenartove, 
ktorá bola pri tejto príležitosti vydaná, poďakovala všetkým, ktorí prispeli svojimi spomienkami, dobovými 
fotografiami a iným materiálom k rozšíreniu jej obsahu a všetkým tým, ktorí sa podieľali na jej zrode. 
Každý účastník osláv obdŕžal spomenutú publikáciu ako spomienkový darček. V pamätnej izbe bola 
otvorená výstava dobových artefaktov z vojnových čias, zapožičaných zo Slovenského národného múzea v 
Svidníku.
Program bol bohatý, ale hlavne plný úcty, vďaky a spomienok. Skupinky navzájom komunikovali. Jedni 
o knihe, druhí prezerali artefakty, ďalší listovali v Bojovníku, iní si prezerali žiacke práce s tematikou 
oslobodenia obce, niektorí písali odkazy v pamätnej knihe, kde ďakovali za pokojný priebeh osláv, za 
uchovanie spomienok za príjemne strávený podvečer. Jedna časť osláv sa pomaly ukončila, okolo 21:00 
hod. zapálili členovia DHZ vatru, ktorá horela do skorého rána.
Ďakujeme vedeniu obce, že máme možnosť prejaviť svoju vďačnosť našim hrdinom, že majú v našej obci 
dôstojné spomienkové miesta, za uchovanie spomienok vo vydanej publikácii.
Pripojme sa aj my všetci k tým, ktorí ďakujú a sľubujú, že nikdy nezabudnú na tých, ktorí si to právom 
zaslúžia.
                                                                                                                                                                                       Mgr. Mária Frandoferová

LENARTOVČANIA SPOMÍNALI A NIKDY NEZABUDNÚ
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Koniec roku 2014 sme už tradične  ukončili  
piatym silvestrovským výstupom na Minčol. To, 
že o toto podujatie je stále väčší záujem, svedčí 
aj fakt, že na tomto ročníku sa nás stretlo spolu v 
Livovskej Hute 146 turistov. A naozaj ani tento rok 
nikto neoľutoval, že aj napriek krutej zime, strávil 
posledný deň v roku v prírode. Príroda sa im za 
to aj patrične odmenila, veď také výhľady aké sme 
mali možnosť zhliadnuť z čergovského hrebeňa, nie 
je vidieť každý deň. Slanské vrchy, Nízke a Vysoké 
Tatry, Pieniny to všetko, ale aj bližšie pohoria boli  
ako na dlani a k tomu krásna inoväť na stromoch 
ako z rozprávky. 
Hneď na druhý deň sme pripravili pre naozaj 
odvážnych, už druhú Novoročnú kúpačku v 
rybníku na Motoreste Javorina. Aj keď počasie 
otužilcom dosť neprialo, trocha sa „oteplilo“ oproti 
Silvestru, tak teplota vzduchu sa pohybovala okolo 
mínus šesť stupňov. Teplota vody bola 3 stupne. 
Zamrznutý rybník sme museli upraviť – rozbiť dosť 
hrubý ľad, aby 14 ľadových medveďov si mohlo aj 
zaplávať. Som veľmi rád, že z Lenartova bolo až 10 
otužilcov, ktorí si zaplávali v ľadovej  vode a skoro 
všetci sa venujú zimnému plávaniu.

Z DIANIA OZ KRÁĽOVA STUDŇA
že sa akcie zúčastnila dvadsiatka odvážlivcov. 
Prišli dokonca aj turisti z poľského Mielca a Starej 
Ľubovne. 

14.2.2015 sme usporiadali 4. Ročník zimného 
prechodu okolo Kráľovej studne. Tohto roku sme 
pripravili dve trate, aby aj menej zdatní turisti mohli 
absolvovať tento prechod. Ale väčšina turistov asi  80 
sa rozhodla pre dlhšiu trať, ktorá viedla z Motorestu 
Javorina na Obručne, ďalej po hraničnom hrebeni 
do obce Wojkova. Už tradične v tejto obci nám 
naši priatelia z Musziny pripravili občerstvenie a aj 
obhliadku pekného dreveného kostolíka. Po tom už 
nasledoval výstup  na Kráľovu studňu, kde sme mali 
znova občerstvenie a nasledovala asi najkrajšia časť 
trate a to bol zjazd až do našej obce za nádherného 
skoro už jarného počasia. Posledná a určite 
najťažšia zimná akcia bola Prvá zimná stanovačka
na Kráľovej studni od 27.2 -1.3.2015. Záujem o 
tak náročne podujatie nebol veľký, ale sme radi,

Súčasťou programu bol aj koncert Michala 
Smetanku, známeho multiinštrumentalistu, 
skladateľa a výrobcu hudobných nástrojov v kostole 
Sv. Kozmu a Damiána vo Wojkowej. To, že Michal 
Smetanka je v Poľsku celkom známy svedčí aj fakt, 
že tento nádherný kostolík bol plný jeho nadšencov 
a milovníkov jeho hudby. Michalove príhovory 
a jeho  tóny karpatskej hudby sa niesli celým 
kostolíkom a naozaj, po každej skladbe zaznel dlhý 
potlesk.  Koncertu sa zúčastnili aj lenartovčania  s 
pánom farárom Mgr. Marcelom Štalmachom.
Ďalším našim príjemným prekvapením bolo, keď 
sa štáb RTVS relácie Televíkend rozhodol natočiť 
časť jednej relácie priamo na Kráľovej studni. A 
tak 16.4.2015  naši členovia spolu s redaktorkou 
a kameramanom absolvovali turistickú trasu z 
Lenartova na Kráľovu studňu. Počas trate sa snažili 
priblížiť divákom  naozaj prekrásny kút nášho 
okolia, ale aj prácu nášho združenia od začiatku 
svojej činnosti. Relácia bola odvysielaná v premiére 
2.5.2015, za čo sme štábu RTVS veľmi vďační. 
Veríme, že aj na základe tejto relácie, bude aj v tomto 
roku prichádzať k nám na toto historické územie 
čoraz viac turistov, ktorí si prídu  pozrieť najvyššiu 
turistickú výhľadňu v našom okolí, občerstviť sa z 
Kráľovej studne a možno aj prenocovať na útulni 
pri Kráľovej studni.

Mgr. Marián Dudra

Účastníci zimného táborenia na Kráľovej studni 2015

Televíkend na Kráľovej studni

Novoročná kúpačka



Lenartovčan 24|Rôzne

Lenartovčan 6/2015                24                www.lenartov.sk 

zdroj: internet

Jeho základným poslaním  je aktivizovať človeka po telesnej a s tým spojenej aj duševnej stránke a má veľmi 
veľa podôb. Nechcem tu vymenovávať jednotlivé druhy športov, ale mnohým možno pripomeniem naše 
športové hry z detstva. Chlapci hrali guľky, dievčatá skákali škôlku a spoločne sme hrávali PIGY. Koľko pri 
tom bolo radosti z pohybu i víťazstva... Doba sa mení, mládež i dospelí hrajú iné hry, iný druh športu ich 
zaujal.
Jedným zo športov, ktoré sa v Lenartove organizovali bol biatlon, branné športy a pri tom naši pretekári 
dosahovali výborné výsledky, počnúc majstrom okresu, cez majstrov kraja a majstrov Slovenska. Nebudem 
neskromný, ak pripomeniem, že sme sa dvakrát stali vicemajstrami Českej republiky v brannom viacboji. 
Výsledky práce sú zhmotnené v množstve medailí, športových pohárov i diplomov, ktoré sú uložené v 
obecnej Pamätnici pre budúce generácie. Za každým pohárom, či medailou je množstvo hodín tréningu, 
kilometre odbehnutých tratí, ale aj vystrieľaných brokov, no predovšetkým chcelosti športovcov urobiť 
niečo pre seba a svoju vlasť.
Rok 2015 tiež nie je výnimkou. Zväz branných a 
technických činnosti - ZO Lenartov v spolupráci 
s obcou organizuje Majstrovstvá okresu Bardejov 
v brannom  viacboji žiakov, ďalej to budú oblastné 
preteky krajov Prešov a Košice a sezóna bude  
zakončená organizovaním majstrovstiev Slovenskej 
republiky v brannom viacboji, kde si pretekári z celého 
Slovenska zmerajú sily v streľbe zo vzduchovky, hode 
granátom na cieľ , zdravotnej príprave, dopravnej 
výchove, topografii a samozrejme v behu na 
dvojkilometrovej trati.

Všetkých Vás srdečne pozývame na hodnotné  
športové podujatia a samozrejme aj do priamej 
športovo brannej aktivity. Tešíme sa na spoločné 
športové zápolenia.                                                                       
                                                                                                                                                                       Ján Bortník                     
                                                                                                 
 

Šport je taký starý ako samotné ľudstvo alebo možno iba o pár hodín mladší.

Európsky parlament dňa 28. 4. 2015 schválil legislatívny návrh, prostredníctvom ktorého 
budú členské štáty Európskej únie nútené znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac 
znečisťujúcich plastových tašiek. Tieto tašky predstavujú veľký environmentálny problém. 
Miliardy ich končia v prírode, kde ničia životné prostredie, škodia rybám, vtákom a 
ďalším živočíchom a nakoniec sa môžu dostať aj do potravinového reťazca. 
Nová smernica umožňuje členským štátom vybrať si z dvoch alternatív: 
• prijať opatrenia na zníženie priemernej ročnej spotreby biologicky nerozložiteľných 
ľahkých nákupných tašiek na 90 kusov na občana do konca roka 2019 a 40 kusov do 
konca roka 2025 alebo 
• zabezpečiť, aby od konca roka 2018 neboli ľahké plastové tašky ponúkané kupujúcim 
bezplatne. 
Každý občan EÚ použil v roku 2010 podľa odhadov 198 plastových nákupných tašiek. 
Priemerný Slovák ročne použije až 466 plastových tašiek, kým Dán alebo Fín spotrebuje 
len štyri. 

IGELITKY KONČIA

Na obrázku pohľad na časť špotových trofejí našich členov

Zatmenie Slnka je prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa Slnko, Mesiac a Zem dostanú do jednej priamky. 
Na Zemi sa to prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko. Čiastočné zatmenie Slnka bolo 
možné pozorovať dňa 20. marca 2015 aj v našej obci vďaka priaznivému počasiu. Priebeh zatmenia Slnka 
v našej obci je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Zatmenie Slnka zachytené v našej obci

Stanislav Beňa
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MATRIČNÉ OKIENKO

DOPLNENIE Z ROKU 
2014

Máj
- Zita Bilá

Jún
- Oliver Sivák

Júl
- Róbert Bilý
- Maroš Sivák
- Michaela Bilá
- Kamil Giňa
- Klaudia Bilá

August
- Marián Bilý

- Radoslav Giňa
- Adrián Čech

December
- Sebastián Ferenc
- Klaudia Bilá

ROK 2015
Január
- Patrícia Kaľová
- Pavol Delej
- Dalibor Šamko
-Dominika Siváková

ROZLÚČILI SME SA

„Odpočívajte v pokoji.“

Novorodenci 2014/2015 Stav obyvateľstva obce Lenartov 
k 31.05.2015

celkom - 1111

mužov - 552

ženy - 559

 počet sobášov - 5

“70“
Šoltýs Ján

Beňová Helena

“80“
Šandala Michal

“85“
Bľanda Ján

Jubileá našich občanov

„Srdečne blahoželáme !“

† 18.02.2015 František Bilý

† 25.04.2015 Anna Beňová

† 19.05.2015 Ján Beňa

Február
- Ján Sivák
- Anna Bilá

Marec
- Samuel Sivák
- Richard Sivák
- Alex Bilý
- Jana Billá
- Darina Bilá
- Milan Sivák

Apríl
- Samuel Staš

Máj
- Darina Bilá

(údaje k 10.06.2015)

September
- Marek Bilý
- Adam Luščak
- Sára Rimarčíková
- Samuel Bilý
- Denisa Bilá
- Lívia Bilá
- Sabína Bilá

Október
- Karolína Bilá

November
- Sabína Bilá

“50“
Bilý Milan

Dubňanský Michal
Štibrich Jaroslav

Bilá Mária

“60“
Fabian Ján

Bľanda Jozef
Červeňák Ján

Fabianová Mária
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Na obecnom úrade v Lenartove je možné si zakúpiť:

- publikáciu „Lenartov v premenách času“ v cene 4,50 € za kus.
- pohľadnicu obce Lenartov v cene 0,20 € za kus

- publikáciu „Zbierka piesní z údolia Večného potoka“ v cene 4,50 € za kus.

Obec Lenartov oznamuje svojim občanom, že na základe uznesenia č. 73/2015 bude do konca 
roka 2015 zrušená obecná káblová televízia, zrealizovaná v 80-tych rokoch, kvôli zastaralým 
set-top-boxom, rozvodom a nerentabilnej oprave s odstránením káblov po celej obci.

Obec Lenartov oznamuje, že sú v ponuke smetné nádoby KUKA 110 litrové, v cene 27,00€/ks a 
ružové vrecia na komunálny odpad v cene 1,15€/ks.

Oznamujeme záujemcom, že permanentka na vstup do obecnej posilňovne je v predaji za 
15,00€ / ks na obecnom úrade v Lenartove. Platnosť permanentky je jeden rok.

OZNAMY

Oznamujeme verejnosti, že dňa 1. novembra 2015 bude cintorín počas Sviatku všetkých 
svätých osvetlený do 22:00 hodiny. 

Upozorňujeme návštevníkov cintorína, že je zakázené páliť sviečky pri dverách kaplnky !!!
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V týchto dňoch a týždňoch končia študenti stredných a vysokých škôl svoje štúdium. Sociálna poisťovňa 
preto upozorňuje, že študent (žiak strednej školy alebo študent vysokej školy) nie je z dôvodu štúdia povinne 
poistený na sociálne poistenie. To znamená, že počas trvania štúdia (ak nie je dobrovoľne poistený) neplatí 
poistné na sociálne poistenie a z dôvodu ukončenia štúdia nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať.
Povinnosti študenta a absolventa sa voči Sociálnej poisťovni začínajú až pri začiatku jeho zárobkovej 
činnosti. 
Ak sa bývalý študent zamestná na pracovný pomer alebo dohodu, prihlasovacie a oznamovacie povinnosti 
a povinnosť odvádzať poistné Sociálnej poisťovni plní za neho zamestnávateľ. Ako zamestnanec je povinný 
platiť poistné na sociálne poistenie z dosiahnutého príjmu zo závislej činnosti. Za zamestnanca odvádza 
poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti (v závislosti od 
druhu sociálneho poistenia) zamestnávateľ. Zamestnávateľ platí poistné na nemocenské poistenie, starobné 
poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, úrazové a garančné poistenie a poistné do 
rezervného fondu solidarity. 
Ak bývalý študent začne podnikať, alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, nadobudne na 
účely sociálneho poistenia právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Ak predtým 
nikdy žiadnu samostatnú zárobkovú činnosť nevykonával, prvý raz sa mu posúdi povinnosť platiť poistné 
Sociálnej poisťovni až v nasledujúcom kalendárnom roku po tom, ako činnosť začal vykonávať v závislosti 
od výšky dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci 
kalendárny rok.
Príklad:
Študent ukončí štúdium v máji 2015. V septembri toho istého roku si založí živnosť. Po prvý raz sa bude 
jeho povinnosť SZČO platiť poistné Sociálnej poisťovni posudzovať až k 1. júlu 2016 v závislosti od toho, 
aké výšku príjmov z vykonávania činnosti dosiahne za rok 2015.                                                 Zdroj: internet

Povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni po ukončení štúdia

Najbližšie akcie a udalosti na letné prázdniny 2015

• II. ročník súťaže „Ľenartovski šofer“ (dátum bude upresnený)

POZVÁNKA

Vážení občania, milá mládež a deti !
Komunitné centrum / KC /  v Lenartove pripravuje v mesiaci júl 2015 akciu 

„Prázdninový deň v KC“, 
na ktorý pozýva rodičov, deti a mládež. Tento prázdninový deň sa bude konať na 
obecnom ihrisku, kde sa uskutočnia rôzne športové hry pre deti, ale aj ich rodičov. Na 
záver bude spoločná prázdninová opekačka. 
Rodičia, príďte so svojimi deťmi a tak zmysluplne a pozitívne využite voľný čas strávený 
s Vašimi deťmi. Presný termín a čas akcie bude zverejnený v mesiaci júl na výveskách 
KC a OÚ v Lenartove.                                                                                                                                                                  
                     pracovníci KC Lenartov

• 1.8.2015 - Koncert Idy Kelarovej a Českej filharmónie v Lenartove

• 20. - 24. 7. 2015 - detský letný tábor na ranči Zalubová Zamutov, ktorý organizuje farský 
úrad v Lenartove

• 29. august 2015 - Oslavy 71. výročia SNP pri pamätníku partizánskej skupiny 
LIPA.
• partizánska vatra spojená s opekačkou
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Neprešlo jazykovou úpravou

INZERÁT

Vyskytol sa Vám v rodine alebo vo firme právny problém? Služby advokátky                            
JUDr. Michaely Mihalcovej môžete využiť po dohode na telefónnom                                                                            
čísle 0917 227 311.

HĽADÁTE PRÁCU?

Firma A. P. R. Bardejov ponúka prácu na pracovnú zmluvu - pozícia železiar a betonár 
na stavbách po Slovensku. Základnou požiadavkou je výučný list v danom odbore                              
a schopnosť čítať technické výkresy. Bližšie informácie podá p. Hrivniak na telefónnom                                                             
čísle: 0917 39 39 56.

PONUKA PRÁCE
Príjmeme zváračov na zváranie oceľových konštrukcií, čerpadiel, dopravníkov, tlakových nádob. Plechy 
hrúbky 3-25 mm, 1-3 vrstvové zvary, dá sa polohovať. 3/4 produkcie - kontrola zvarov vizuálna, 1/4 
produkcie kontrola zvarov RTG, penetračka .
Požadujúce dokumenty:
- platný preukaz ZM1, certifikát 135 výhodou
- platný viazačský a žeriavnický preukaz 
- platná zdravotná prehliadka na uvedený typ práce
Benefity:
- práca na pracovnú zmluvu na dlhodobo
- ranné zmeny 8-10 hodín, sobota max 6 hodín, nedeľa voľná
- po pracovnej skúške nástup ihneď 
Mzda 5.00 € v čistom na PZ s hradeným ubytovaním

Ďalej ponúkame

Hľadáme chyžnú do TPP na upratovanie izieb v hoteloch v Holandsku.
- ubytovanie zabezpečené a plne hradené firmou
- 40 hodinový týždenný pracovný čas - denné zmeny
- mzda od 1100 € - 1300 € v čistom
- znalosť Anglického jazyka NUTNÁ - komunikatívne!
- práca je dlhodobá
- nástup ihneď

Kontakt:

Email: praca@workpower.sk           
             info@workpower.sk

Tel.: +421948117031

WorkPower s.r.o.
Baštová 5/A
085 01 Bardejov

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať 
ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im 
vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany. 
Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte 
a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Jednou z podmienok je, že tretia strana nie je v konflikte 
zainteresovaná a strany nechcú, aby tretia strana autoritatívne rozhodovala o ich spore. 
Vybrať si môžete ktoréhokoľvek mediátora zo zoznamu mediátorov, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti. 
Mediátora môžete osloviť telefonicky, mailom alebo iným vhodným spôsobom na www.justice.gov.sk.

ČO JE MEDIÁCIA?

Najbližší mediátor:
Advokát, mediátor - JUDr. Svätoslav Vaško
Právne poradenstvo 
Adresa: 
Baštová 5/A
08501 Bardejov 

Email: sv.vasko@gmail.com
Telefón: 0907 937 252


