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Drahí Lenartovčania,

v každodennom živote nám dni, týždne a mesiace rýchlo ubiehajú, a Vianoce opäť klopú na 
dvere. Čaká nás čas pokoja, pohody, lásky a odpustenia.
Naše srdcia otvoríme viac, aby sme rozdávali a prijímali tajomstvo Vianoc. A čože je to za 
tajomstvo? My, veriaci, vieme, že je to Božia láska. A aj neveriaci by odpovedali, že tajomstvo 
Vianoc je láska. Láska, ktorá dáva zmysel nášmu životu, nášmu bytiu. A preto rozdávajme okolo 
seba čo najviac lásky nielen počas týchto dní, ale aj počas celého roka.
Jeden múdry človek raz povedal, že láska môže existovať iba medzi dobrými ľuďmi. Nuž, riaďme 
sa podľa týchto slov. Veď Vianoce sú aj časom odpúšťania. Niet krajších slov v živote ako sú slová: 
„Odpusť mi ...“ Vyslovte ich, aj keď sa ťažko vyslovujú. Možno neskôr už bude neskoro.
S vianočnými sviatkami sa blíži aj koniec roka. Hodiny sveta presypú posledné minúty roka a 
my budeme o rok starší. Pevne verím, že aj múdrejší, skúsenejší, empatickejší, vľúdnejší. Starším 
sa možno zdá, že sú bližšie k pominutiu a tým mladým, že sú bližšie k vrcholu života. Lebo 
nastávajúci rok je taký, ako majestátne štíty hôr. Keď svieti slnko, pozeráme sa na nich s nádejou. 
Všetci dúfame, ale sa aj obávame. Či budeme mať zdravie, silu, vytrvalosť a šťastie, aby sme tam 
dorazili. Povzbudzujme sa navzájom, aby sme spolu zdolali všetky prekážky. A na prahu Nového 

roka si zaželajme porozumenie a svornosť, 
nezištnú lásku v rodinách,  a aby každý mal svoj 
chlieb každodenný.
Vážení spoluobčania!
Ďakujem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek 
spôsobom pomohli obci naplniť neľahké úlohy 
samosprávy. Zároveň prijmite moje úprimné 
prianie do budúceho roka. Z úprimného srdca 
Vám želám veľa lásky, šťastia, porozumenia, 
ale hlavne najväčší dar života – pevné zdravie. 
Prežite krásne, ničím nerušené sviatky v kruhu 
svojich najbližších.
Prajem pokoj  všetkým ľuďom dobrej vôle, šťastné 
a pokojné Vianoce a úspešný rok 2016.     

Ing. Jana Bľandová, starostka obce

Jak to ten čas ľeci, šicke dobre zname 
a perše novinky ešči šicke ňemame prečitane. 

Jak to v ľece bulo, tiš mi dobre zname, 
ked sme ňeraz rozmišľaľi, či sebe na slunko, či do chladku poľihame. 

Ceplota veľika cale ľeto bula  
i voda vef jarku še skoro stracila. 

Ješiň mokra prišla i šňih nam prihnala 
do caleho našeho ľenartovskeho chotara. 

Pan Boh nam požehnal okrem huboch šicko, 
chvala Jemu patri ponad šicko. 

Co še za pul roka ve valaľe zrobilo sebe prečitajce 
a ked vas ešci daco napadňe ta našim na urad zavolajce.

Mgr. Mária Frandoferová

Do našej obce sa svetlo dostane z Bardejova dňa 
24.12.2015. Presný čas príchodu svetla bude oznámený 
verejnosti obecným rozhlasom počas vianočnej 
akadémie dňa 24. decembra 2015. Plamienok z miesta 
narodenia Pána bude počas celých vianočných sviatkov 
umiestnený aj v našom, „lenartovskom betlehéme“.

Slávnostné prijatie Svetla na Slovensku
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Jednou z foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide o osobitný typ 
podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný (fyzickou osobou) osobne alebo pomocou iných 
osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti prestavuje zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v 
znení neskorších predpisov (zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom 
podnikaní občanov), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej 
činnosti pre fyzickú osobu.
Samostatne hospodáriaci roľník (SHR) vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný 
účet a zodpovednosť. SHR je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby 
vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. 
Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:
 a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich 
predajom, prípadne;
 b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto 
činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo;
 c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony s súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých 
využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto 
výrobu plne nevyužíva, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

Nová forma podnikania
Zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

ZALOŽENIE PODNIKANIA:
 1. Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako SHR, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste 
kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. 
Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie o 
zápise do evidencie SHR na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže 
SHR začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR. 
Na obecný úrad je potrebné doniesť:
- platný doklad totožnosti / občiansky preukaz,
- vyplnenú žiadosť o registráciu SHR - žiadosť o zápis SHR do evidencie v zmysle zákona č. 219/1991 Zb. 
(tlačivo poskytne obecný úrad)
- doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
- doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných 
predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde - doklad o hydromelioračných 
zariadeniach v pôde, t.j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie systémy.)
- peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné 
zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.  Do 30 dní podnikateľ obdrží Osvedčenie o zápise SHR.
Upozornenie: Činnosť SHR nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský 
úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na obecnom úrade. 
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 2. Následne podnikateľ (SHR) písomne požiada štatistický úrad (v krajskom meste) o pridelenie 
identifikačného čísla = IČO. Vyplní žiadosť, ktorú nájde na internetovej stránke Štatistického úradu (http://
portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=775) a zaplatí správny poplatok. Doklad o pridelení IČO je potrebné 
doniesť na obecný úrad.
 3. Po pridelení IČO sa SHR registruje na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého pobytu. 
Na základe žiadosti o registráciu mu je pridelené daňové identifikačné číslo DIČ. Ak bude mať SHR 
zamestnancov musí sa registrovať aj na daň zo závislej činnosti. Prípadne ak sa chce stať SHR dobrovoľným 
platiteľom DPH, je potrebná registrácia aj na túto daň. (Povinnosť registrácie na DPH až po splnení obratu 
v zákonom stanovenej výške za posledných 12 mesiacov.)
 4. Ak bude mať podnikateľ (SHR) zamestnancov, musí sa tiež registrovať v sociálnej poisťovni, 
zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade (kvôli dani zo závislej činnosti.) V opačnom prípade, keď 
podnikateľ nebude zamestnávať zamestnancov, musí sa pri začatí uvedeného typu podnikania zaregistrovať 
len v zdravotnej poisťovni.
OHLÁSENIE ZMENY v evidencii a povinnosť SHR:
Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné 
o túto zmenu písomne požiadať a oznámiť obecnému úradu a taktiež uhradiť správny poplatok vo výške 
1,50 € podľa položky 142 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v pokladni obecného úradu.
ZRUŠENIE osvedčenia o zápise SHR.
O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné 
písomne požiadať. Je potrebné vyplniť žiadosť o zrušenie, ktorú poskytne obecný úrad. K žiadosti je 
potrebný aj originál vydaného Osvedčenia o zápise do evidencie SHR, ktorý je potrebné vrátiť.

Mgr. Eva Nováková

Nový zákon o odpadoch
Od 1.1.2016 platí nový zákon o odpadoch.
Nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. prináša mnoho zásadných zmien. 
Je ich veľmi veľa, o čom svedčí 8 článkov, 138 paragrafov, 9 príloh a 190 
strán textu.
Najdôležitejšie zmeny:
- zavádza sa Rozšírená zodpovednosť výrobcov na papier, sklo, plasty a 
kovy
- ruší sa Recyklačný fond
- stanovujú sa ciele a limity odpadového hospodárstva
- obec musí mať Program odpadového hospodárstva
- zvyšujú sa sankcie za porušenie tohto zákona
- do komunálneho odpadu už nepatria pneumatiky
- zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov, tu patrí odpad z potravín, z 
papiera a lepenky, odpad z parkov a záhrad
- spoplatňuje sa drobný stavebný odpad, ktorý doteraz bol do 1m3 na občana zadarmo, zmena zákona 
určuje najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kg drobného stavebného odpadu
- zavádza sa množstvový zber drobného stavebného odpadu, ktorý sa bude musieť  vážiť
- poplatok za KO sa platí raz ročne, za drobný stavebný odpad podľa potreby

Na zabránenie čiernych skládok v katastri obce budú zakúpené fotopasce
Je potrebné si uvedomiť, že každá nová čierna skládka navýši poplatok za 
komunálny odpad, nakoľko obec ju musí odstrániť. Všetky náklady na jej 
odstránenie sa premietnu do poplatkov, ktoré v zmysle tohto zákona musí znášať 
občan.
V záujme ochrany životného prostredia a zabránenia vzniku takýchto nelegálnych 
skládok obec Lenartov zakúpi fotopasce.
Načo slúži fotopasca?
Stále obľúbenejšie a vyhľadávanejšie sú fotopasce s podporou MMS a GPRS 
funkcií. Zaznamenané fotografie a videá sa  prepošlú cez MMS alebo e-mail. 
Získame  tak aktuálny prehľad o dianí na sledovanom mieste,  hlavne na miestach 
najčastejšieho výskytu nelegálnych skládok. Zaznamená akýkoľvek pohyb a 
urobí fotografiu. Skvelá pomôcka aj pri odcudzení fotopasce, pretože fotky sa 
ukladajú na pamäťovú kartu vo fotopasci a zároveň aj do externého úložiska.
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – základné sadzby na rok 2016                       
VZN č. 3/2015
Daň z pozemkov

Katastrálne územia
Orná pôda Trvalý trávnatý porast

Hodnota pôdy €/m2 Hodnota pôdy €/m2 Ročná sadzba dane
LENARTOV 0,1244 0,0185 1,20%

Katastrálne územie Lenartov Hodnota pôdy €/m2 Ročná sadzba dane
ZÁHRADY 1,85 0,30%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA 1,85 0,30%
OSTATNÉ PLOCHY 0,0491 0,30%
RYBNÍKY S CHOVOM RÝB 0,0491 2,00%
LESNÉ POZEMKY 0,0491 2,00%
STAVEBNÉ POZEMKY 18,58 0,30%

Hodnota lesnej pôdy, na ktorej sú hospodárske lesy je stanovená podľa platných predpisov o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku. Hodnotu pôdy, podľa vyhlášky, vypočíta  Národné lesnícke centrum  alebo 
iný vecne príslušný orgán, resp. súdny znalec. Doklad o hodnote pozemku predkladá daňovník správcovi 
dane spolu s vyplneným daňovým priznaním. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým 
posudkom, správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy podľa 
platného všeobecne záväzného nariadenia.

Daň zo stavieb

Katastrálne územie Lenartov - ročná sadzba dane zo stavieb - 0,33 € (za každý 
aj začatý m2 zastavanej plochy stavby

ZASTAVANÁ PLOCHA (€/m2)
Ročná 
sadzba

Príplatok za 
podlažie

STAVBA NA BÝVANIE A DROBNÉ STAVBY, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu

0,039 0,05

STAVBY NA POĽNOHOSPODÁRSKU PRODUKCIU, skleníky, 
administratíva

0,070 0,05

CHATY A STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU 0,13 0,05
SAMOSTATNE STOJACE GARÁŽE 0,2 0,05
STAVBY HROMADNÝCH GARÁŽÍ 0,2 0,05
STAVBY HROMADNÝCH GARÁŽÍ UMIESTNENÉ POD ZEMOU 0,2 0,05
PRIEMYSELNÉ STAVBY, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, 
skladovanie, administratíva

0,23 0,05

STAVBY NA OSTATNÉ PODNIKANIE a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratíva

0,33 0,05

OSTATNÉ STAVBY 0,13 0,05

Daň z bytov a nebytových priestorov

Katastrálne územie Lenartov
PODLAHOVÁ 

PLOCHA (€/m2)
Ročná sadzba

BYT, vrátane príslušenstva (pivnice) 0,070
NEBYTOVÝ PRIESTOR na celom území obce určený na účel: garáž, garážové státie 0,070
NEBYTOVÝ PRIESTOR na celom území obce slúžiaci na podnikanie 0,070
NEBYTOVÝ PRIESTOR slúžiaci na iné účely ako na podnikanie 0,070
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Obecné zastupiteľstvo v Lenartove schválilo dňa 16.11.2015 uznesením č. 124/2015 VZN 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzbu poplatku určuje správca dane podľa zavedeného množstvového zberu nasledovne:
a) u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce 
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie 
je stavbu alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností 
ako vodná plocha /ďalej „nehnuteľnosť“/ je sadzba na zber, dopravu a zneškodňovanie odpadov a to:
• 7,00 €/1 rok na fyzickú osobu (110 l zberná nádoba)
b) u právnickej osoby, teda podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území obce na podnikanie je sadzba na zber, dopravu a zneškodňovanie odpadov a to:
• priame náklady poplatku za komunálny odpad (110 l zberná nádoba a 1100 l kontajner)

Ľudia budú môcť už od budúceho roka získať štátny príspevok 
na zateplenie rodinného domu. Výška dotácie môže dosiahnuť 
najviac 6500 eur.
Nárok naň bude mať vlastník rodinného domu na území SR, 
ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa aspoň 10 rokov. 
Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť 
najviac 150 štvorcových metrov (m2) a pri viacpodlažnom dome 
je hranica stanovená na 250 m2.
Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti 
rodinného domu zateplením obvodových stien, strechy, 
vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a 
nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných vonkajších 
výplní otvorov, teda okien a dverí.
Príspevok, o ktorý vlastník domu požiada po ukončení zateplenia, dostane do 90 dní. Ak však žiadosť na 
ministerstvo príde ešte pred zatepľovaním, proces sa predĺži o čas jeho realizácie, ktorý môže byť najviac 
jeden rok. Peniaze tak žiadateľ získa najneskôr do 15 mesiacov. V prípade, že nestihne zatepliť v určenej 
lehote, nárok na príspevok stratí. Pre získanie príspevku bude musieť majiteľ domu doložiť všetky faktúry 
a iné doklady, ako aj fotodokumentáciu zateplenia.

V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného 
práva č.180/2014 podľa § 56 Vyhlásenie volieb, Voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje predseda 
Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr 110 dní 
predo dňom ich konania. 
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú 
konať v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Obec vedie stály zoznam voličov, ktorí majú v obci trvalý 
pobyt. Každý volič si v úradných hodinách môže overiť, 
či je v zozname zapísaný, prípadne, či údaje o ňom sú 
pravdivé a úplné.
Najneskôr 25 dní pred dňom volieb obec doručí do každej 
domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania 
volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, ako aj stručný 
spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča 
preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný vydá obec na jeho 
žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu ho s touto poznámkou vyškrtne. Požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu môže volič osobne, v listinnej forme a elektronicky.

Koľko dostanete od štátu na zateplenie domu? Tu je suma.

Termín konania parlamentných volieb 2016
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Investorom kanalizácie v obci Lenartov je VVS a.s. Košice. 
Už po niekoľkýkrát podali projekt na prefinancovanie stavby, 
no pre nezrovnalosti a pochybenia s pozemkami bol projekt 
vrátený na prepracovanie.
VVS a.s. Košice aj v tomto roku podala na schválenie projekt 
„Lenartov – Malcov, kanalizácia a ČOV“ a ku dnešnému dňu 
nevieme výsledok rozhodnutia komisie, ktorá daný projekt 
posudzovala a mala schváliť.
Je v záujme VVS a.s  Košice spomínaný projekt prefinancovať 
cez európske fondy. Vodári rátajú so schválením, o čom svedčí  začaté verejné obstarávanie. Podľa 
plánovaných stavieb je naša kanalizácia na treťom mieste aktuálnych stavieb. Navrhnutá kanalizácia v 
našej obci je životne dôležitá, nakoľko, okrem plnenia hlavnej úlohy - ochrany životného prostredia, od jej 
realizácie závisia  chodníky okolo hlavnej cesty.

Ako stojíme s kanalizáciou v obci?

Odpoveď investičného riaditeľa na projekt kanalizácie v našej obci:

Vec: Projekt „Malcov - Lenartov – kanalizácia a ČOV“ Informácia o stave prípravy projektu
            Na základe Vašej emailovej žiadosti zo dňa 23.11.2015 ohľadom podania informácií o stave prípravy 
projektu „Malcov - Lenartov – kanalizácia a ČOV“ Vám zasielame nasledovné.
            Na predmetný projekt bola v aktuálnom programovacom období 2014 – 2020 operačného programu 
Kvalita životného prostredia podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej 
len žiadosť o NFP) v rámci aktuálnej výzvy MŽP SR (kód výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015) v rámci 
jej prvého kola (ktorého uzávierka bola dňa 30.9.2015). Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná pod kódom 
NFP310010A037 a následne doplnená na základe Výzvy na doplnenie žiadosti o NFP zo dňa 22.10.2015. 
Momentálne sa už teda žiadosť o NFP nachádza vo finálnej fáze schvaľovacieho procesu s tým, že v prípade 
jej schválenia (v čo pevne veríme) sa realizácia projektu zaháji v apríli budúceho roku. Ukončenie projektu 
je plánované na december 2018 (už vrátane skúšobnej prevádzky ČOV Malcov).
S pozdravom
Ing. Róbert Hézsely,investičný riaditeľ

Absentujú chodníky a pozemok okolo cesty 1. triedy patrí štátu
Chýbajúca kanalizácia brzdí ostatné investičné projekty, ktoré by mohla 
obec Lenartov realizovať. Patria sem chodníky okolo cesty 1. triedy. Ich 
absencia úzko súvisí s bezpečnosťou cestnej premávky a ochrane  jej 
účastníkov.
Nie je jednoduché začať s výstavbou chodníkov. Verejnosti je známy fakt, 
že aj priekopy okolo cesty 1. triedy patria štátu a spravuje ich Slovenská 
správa ciest. Preto obec Lenartov musí požiadať štát –  ako vlastníka 
pozemku o výstavbu chodníkov. Tie však, z logického hľadiska, môžu 
byť zrealizované až po výstavbe kanalizácie. O tom štát veľmi dobre vie, 
nakoľko sa vyjadroval k stavbe kanalizácie a dal jej súhlas.
Tak ak niekto kričí –Prečo nemáme chodníky?, nech pouvažuje o tom, 
ako by staval dom – najprv by postavil strechu a potom základy?

Ekoobec 2015: Lenartov získal zdarma energetický audit
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis rozdelil viac ako 50-tisíc 
eur na energetické audity budov, ktoré im pomôžu ušetriť náklady. 
Energetický audit budovy získalo zdarma 40 obcí z celého Slovenska v rámci 
4. ročníka  programu Ekoobec. Spomedzi viac ako 200 prihlásených vybrala 
odborná komisia aj obec Lenartov. Vybrané budovy budú auditovať skúsení 
energetickí audítori od októbra do decembra tohto roka. Zhodnotia technický 
stav vykurovacieho systému, osvetlenia, strechy, vonkajšieho plášťa a ďalších 
parametrov, ktoré majú vplyv na energetickú náročnosť budovy.
Energetický audit v hodnote 4500,- eur musí byť vykonaný do konca roka 2015.
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Územný plán obce Lenartov je 
strategickým dokumentom, v ktorom 
je zakomponované aj využitie 3 ha 
parcely v blízkosti hranice s Poľskom. 
Túto plochu plánuje obec využiť 
na športový areál nekomerčného 
charakteru. Práve verejný záujem tohto 
projektu oprávňuje obec k žiadosti 
o bezodplatný prevod pozemkov 
na obec. Táto naša žiadosť bola 
odstúpená na generálne riaditeľstvo 
Slovenského pozemkového fondu, 
kde nám bolo oznámené, že môžeme 
zahájiť územné konanie.
Majetok obce sa tak rozrastie o 
výmeru 3 hektárov, ktoré už má obec 
oddelené geometrickým plánom. 
Hranice pozemku sú označené 
kolíkmi.
Plánované možné využitie pozemku:

Majetok obce sa zveľaďuje
Slovenský pozemkový fond daruje obci pozemky

Lenartovská kvapka krvi - II. ročník
29. júna 2015 sa od 8:00 hodiny v malej sále obecného úradu začalo darovanie krvi pre tých, ktorí túto 
životodárnu tekutinu potrebujú. Darovania sa zúčastnilo 19 darcov všetkých vekových kategórii. Pracovníci 
Národnej transfúznej stanice v Prešove všetkých darcov dôkladne vyšetrili a aj keď po vstupnej prehliadke 
niektorých zdravotne indisponovaných vylúčilli, Lenartov prispel bezmála 5 litrami krvi. Medzi darcami 
boli zamestnanci obce, poslanec obecného zastupiteľstva, lenartovská mládež a občania zo susednej obce.

Chcete darovať krv svojmu príbuznému?
Ak chce človek darovať krv pre konkrétneho človeka, stačí pri registrácii na odberovom 
mieste nahlásiť, že prišiel darovať krv na konkrétne meno. Do ruky dostane tlačivo, ktoré je 
potrebné vyplniť. V ňom uvedie svoje meno, meno človeka, pre ktorého plánuje darovať krv a 
miesto, kde je pacient hospitalizovaný. Po odbere dostane potvrdenie o darovaní krvi, ktoré je 
potrebné doručiť na príslušné nemocničné oddelenie. Krv bude pre dotyčného rezervovaná 
sedem dní od odberu.
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UPOZORNENIE PRE STAVEBNÍKOV
v súvislosti s prideľovaním súpisných a orientačných čísel a označovaní ulíc 

a iných verených priestranstiev

Od prvého júla dostali stavitelia, majitelia a správcovia 
nehnuteľností nové povinnosti. Napríklad o pridelenie 
súpisného a orientačného čísla musí požiadať ten, kto je 
uvedený v kolaudačnom rozhodnutí, k žiadosti priložiť 
okrem iného aj takzvané zameranie adresného bodu a každý 
dom musí byť označený tabuľkami s číslom. Za ich nesplnenie 
môže mesto uložiť pokutu viac ako 6 tisíc eur. Nové povinnosti 
súvisia s pripravovaným štátnym registrom adries.

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. 
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
vyhláška MV SR č. 142/2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 
125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a 
iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú alebo už požiadali o vydanie súpisného a orientačného čísla 
stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to - zameranie adresného bodu v listinnej forme pre 
potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra 
SR.

ADRESNÝM BODOM je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:
 a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
 b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. 
Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného 
čísla a orientačného čísla.
Adresný bod Vám vyhotoví geodet - zememerač pri zameraní stavby na vyhotovenie geometrického 
plánu ku kolaudácii stavby - musíte ho o to ale požiadať.

Stavebníci - developeri, ktorí zabezpečujú výstavbu pozemných komunikácií, sú povinný zabezpečiť 
vyhotovenie zamerania geografickej osi ulice v listinnej podobe a ako elektronický dokument pred 
určením názvu ulice pre potreby informačného systému verejnej správy  registra adries, ktorého správcom 
je Ministerstvo vnútra SR.

GEOGRAFICKÁ OS ULICE je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo 
polohu iného vereného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

 Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického 
referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom 
ETRS89.

Mgr. Eva Nováková

Aj vy môžete požiadať o príspevok na zelenú energiu
Domácnosti môžu od 1. decembra 2015 žiadať o príspevky na inštaláciu 
zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie z európskych i štátnych 
zdrojov. 
Finančná podpora sa týka predovšetkým inštalácie fotovoltaických 
článkov, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu.  
Príspevok vo forme poukážky si domácnosti uplatnia u zhotoviteľa pred 
ukončením inštalácie zariadenia. Preto nemusia mať k dispozícii celú 
sumu. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky Slovenskú inovačnú a 
energetickú agentúru (SIEA) po ukončení inštalácie.



Lenartovčan 7/2015                9                                                   www.lenartov.sk 

Lenartovčan 9| Samospráva

Ste majiteľom štvornohého miláčika? 
Tak pozor! Blíži sa termín úhrady za psa.

Chov psov je nielen pekným a príjemným hobby, ale vyžaduje aj 
starostlivosť a zodpovednosť. Správanie každého psieho jedinca 
závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu jeho 
majiteľa.
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR 
podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa 
do evidencie na miestny úrad v lehote do 30 dní od uplynutia 
posledného dňa lehoty. Po zaevidovaní psa (od 6. mesiaca veku 
psa) vzniká držiteľovi psa daňová povinnosť. Správca dane vydá 
držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, 
kde je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce, kde je pes 
evidovaný. Známkou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Známka 
je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu 
známky je držiteľ psa do 14 dní povinný oznámiť správcovi dane, 
ktorý mu vydá náhradnú známku. Podľa VZN obce Lenartov       
č. 4/2012 je poplatok pri vydaní náhradnej evidenčnej               
známky 1,00 €.
Každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ 
psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť správcovi dane.
Čo prikazuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z.:
* zo zákona majú majitelia psov povinnosť psa prihlásiť do 30 dní od zadováženia psa a to podaním 
priznania k dani za psa. (daň sa vzťahuje na zviera staršie ako 6 mesiacov)
* sadzbu dane určuje obec a to za jedného psa a na daný kalendárny rok. V obci Lenartov je sadzba dane 
uvedená vo VZN č. 4/2012 a to 3,30 €/za jedného psa.
Pokiaľ majiteľ chová dvoch a viac psov daň musí zaplatiť za každého, neprihliada sa pritom na rasu. Poplatok 
za každého ďalšieho psa podľa VZN č. 4/2012 je 5,00 €.
* DAŇ ZA PSA JE SPLATNÁ do 31. januára príslušného roka.
Za psa vždy zodpovedá majiteľ psa. Ak sa pes nachádza mimo chovného priestoru alebo zariadenia, majiteľ 
je povinný predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a 
zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodiť 
nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je plne 
spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve sa nebezpečné psy môžu pohybovať len s nasadeným 
náhubkom.
V prípade, že pes svojim správaním a pohybom na verejnom priestranstve bez majiteľa obťažuje a ohrozuje 
okolie, je potrebné obrátiť sa na príslušnom policajnom zbore. V krajnom prípade je možné v zmysle § 127 
Občianskeho zákonníka podať na jeho majiteľa občiansko-právnu žalobu na Okresný súd.

Mgr. Eva Nováková

Zmena cestovného poriadku
Vážená cestujúca verejnosť, 
upozorňujeme Vás, že dňom 13.12.2015 
dochádza k zmene cestovných poriadkov 
v prímestskej, diaľkovej a medzinárodnej 
doprave. Táto zmena bola oznámená 
SAD a.s. Prešov.
Aktuálne zmeny aj Vášho autobusového 
spoja si pozrite na www.sad-po.sk alebo 
na stránke obce. Cestujúci si ich môžu 
pozrieť aj na autobusových zastávkach, 
kde sú cestovné poriadky vylepené.
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ADVENT A JEHO ZAČIATOK V NAŠEJ OBCI

Začiatky Adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavoval 
určitý počet adventných nedieľ (2 až 6). Až pápež Gregor 
Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne. Samotné slovo 
,,advent“ je latinského pôvodu, v preklade znamená 
,,príchod“. Je to teda obdobie prípravy na príchod Mesiáša 
– na narodenie Ježiša.
Každá nedeľa Adventu má svoj špecifický liturgický 
význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení 
pokánia, tretia v znamení radosti, štvrtá hovorí o 
udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša.
Jedným z najcharakteristickejších zvykov v Advente je 
adventný veniec. Tento zvyk venca so štyrmi sviečkami 
sa zrodil v Nemecku. Okrúhly tvar venca nemá začiatok 
ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Štyri sviečky 
reprezentujú štyri týždne Adventu. Svetlo znamená Kristus – svetlo sveta.
Z vedenia našej obce vzišiel pekný nápad; zhotoviť konštrukciu, uviť čečinový okrúhly veniec, osadiť 4 
sviečky, svietidlá, ozdoby, ale hlavné čo na tom celom nápade bolo, umiestniť ho na vhodné miesto v obci, 
aby sme všetci lenartovčania mohli plnšie a dobre prežiť Advent. Vedenie obce zabezpečilo a zakúpilo 
všetko potrebné, zamestnanci obce spolu so zástupcom starostky p. Jánom Beňom zhotovili konštrukciu, 
uvili veniec a umiestnili ho pred farskú záhradu na okraj miestnej komunikácie. Na prvú adventnú nedeľu 
29.11.2015 po sv. omši ho miestny duchovný otec Mgr. Marcel Štalmach posvätil za účasti celého farského 
spoločenstva.
Nielen náš kostol, naše domovy, ale celú našu obec zdobí adventný veniec v čase očakávania Ježiša. Náš život 
má byť neustálym očakávaním tohto príchodu. Očakávať však neznamená čakať so založenými rukami. 
Adventná doba nás vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a podnecuje nás, aby sme sa v 
láske skláňali k ľuďom, ako sa k nám s láskou sklonil Pán. Celý Advent má v nás vzbudiť túžbu po obnove 
života. Nech aj náš veniec a pohľad naňho prispieva k naplneniu tejto túžby. Kresťan má počas Adventu 
otvoriť svoje srdce, pripraviť ho a dovoliť, aby sa v ňom narodila Láska.
Skúsme to všetci, ktorí budeme prechádzať okolo nášho adventného venca a uvedomme si, aká veľkosť je v 
ňom ukrytá. Nepremárnime šancu, ktorú nám adventný čas ponúka! 

Mgr. Jana Frandoferová

Začal sa advent, obdobie očakávania príchodu Spasiteľa, a vianočný čas je 
predo dvermi.  Pri tejto príležitosti naše Komunitné centrum v spolupráci s 
obecným úradom dňa 27.11.2015 pripravilo príjemnú spoločnú akciu pod 
názvom „Vitie adventných vencov“. 
Popoludnie sa nieslo v duchu príprav priestorov a materiálu na tvorbu vencov 
a ikebán. V podvečerných hodinách sa v malej sále obecného úradu zišla 
neveľká skupina žien, aby si vlastnoručne vyrobili adventné vence a vianočné 
ikebany. Veselú vravu dopĺňala vôňa ihličia. Svieža voňavá čečina sa rýchlo 
míňala, preto sa zišla aj šikovná mužská ruka, ktorá ju doplnila.
Každá zo zúčastnených žien si svoj vlastnoručne urobený výtvor odniesla 
do svojho domova, kde sa z jeho krásy teší 
celá rodina. A nás teší dobrý pocit z príjemne 
stráveného novembrového podvečera.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, 
a hlavne pani starostke Ing. Jane Bľandovej za jej 
účasť a materiálnu pomoc. 

Veríme, že si podobnú akciu čoskoro 
zopakujeme. 

Tešíme sa na Vás.            Pracovníčky KC Lenartov               

VITIE ADVENTNÝCH VENCOV
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VIANOCE A MY
A sú tu opäť Vianoce, sviatky na ktoré sa asi najviac v roku 
tešíme, vtedy sa celá rodina konečne stretne spolu, máme k 
sebe viac milších slov, sme viac pozorní jeden k druhému 
a všetko sa akoby naraz mení k lepšiemu, aj keď aspoň len 
na chvíľu. Po Vianociach príde zasa bežný kolobeh života a 
znovu sa mnohí roztratia po svete a to dobro sa akosi z nás 
vytratí. My veriaci prežívame predsa ešte jednu radosť a to 
zo Svätého roku milosrdenstva, to znamená že aj ten Nový 
občiansky rok, aj ten cirkevný má byť pre nás odrazom k 
tomu, aby sme si možno dali do poriadku rozbité vzťahy, aby 
sme sa navzájom zmierili a boli viac k sebe milosrdnejší ako 
doteraz. Vedeli si viac navzájom priať len to dobré a mali v 
sebe viac lásky k druhému a tým rástli v obľube u Boha aj u 
ľudí. Preto ponúkam niečo, čo nám môže pomôcť k tomu, 
čím naplniť nastávajúci rok a to Desatoro radostného života:

1. Každý deň pros Boha, aby ti dal radosť.
2. Snaž sa o úsmev a pokojnú tvár aj v nepríjemných 
situáciách.
3. Často si v duchu opakuj: Boh ma miluje a je stále so 
mnou.
4. Snaž sa bez prestania hľadať dobré stránky blížneho.
5. Neúprosne zaháňaj zo srdca akýkoľvek zármutok.
6. Venuj sa svojím povinnostiam s ochotným srdcom.
7. Dobrosrdečne sa venuj hosťom.
8. Nesťažuj sa a neposudzuj, lebo toto najviac skľučuje 
človeka.
9. Zabudni na seba a snaž sa povzbudiť trpiaceho človeka.
10. Rozšíruj radosť okolo seba a určite ju pocítiš aj v sebe.

Všetkým prajem milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok

Mgr. Marcel Štalmach

Rím - Svätý rok milosrdenstva
Strávte Svätý rok milosrdenstva v Ríme. Obrad začiatku jubilea sa začal otvorením tzv. svätej brány. 

Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roka. 
Tým sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. 

Farský úrad Lenartov a Obec Lenartov organizuje 

v máji 2016 pri príležitosti Jubilejného roka milosrdenstva 

Púť farnosti do Ríma spojenú s audienciou u sv. Otca. 

Termín: 01.05. - 06.05.2016 luxusným autobusom

Cena: 195,00 € 

Trasa: Lenartov - Assisi - Rím - Lenartov

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.
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AWERTRAVEL     
cestovná kancelária 

    
Assisi – Rím Farská púť Lenartov 
MIMORIADNY SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA V RÍME   

Termín: 01.05. – 06.05.2016   

Lux bus 

Cena: 195,-- €

V cene je zahrnuté:  doprava lux bus /odchod z Lenartova/,3 x ubytovanie s raňajkami,  duchovný doprovod  
-  kňaz, odborný sprievodca

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa-platí sa na mieste, Orientačné ceny vstupov: Vatikánske múzeá 16,- € 
(skupinová cena s potvrdením Arcibiskupského úradu 8.- €),    celodenný lístok na metro 6,- €, jednorazový 
1,50 €- 100 min, komplexné cestovné poistenie 10,20 €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !
 

Program zájazdu: 

1.deň: odchod z Lenartova v podvečerných hodinách. Jazda cez Rakúsko do Talianska. 

2.deň: v doobedňajších hodinách príchod do Asissi. Návšteva kostoka Santa Maria degli Angeli s kaplnkou 
Porciunkula, ktorá je centrom Františkánskeho rádu.  Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá je vybudovaná 
nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara, pod hlavným oltárom je otvorený hrob sv. Kláry. Kostol San 
Rufino, od ktorého možno vystúpiť k pevnosti Rocca Maggiore. Piazza Del Comune, hlavné námestie 
Assisi, ktoré vybudovali na antickom fóre.Ubytovanie. 

3. deň: po raňajkách odchod do Ríma. Presun do historického centra. Svätá omša a následne vstup 
do Baziliky Santa Maria Maggiore cez Svätú bránu. Bazilika je jeden z najstarších a najvýznamnejších 
mariánskych chrámov na svete. Pôvodná Bazilika bola postavená v 4. Stor. V roku 867 pápež Hadrián II .v 
chráme za prítomnosti sv. Cyrila sv.  Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy  a tak 
schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. 
Znova budeme vstupovať cez Svätú bránu. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala previesť sv. 
Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Osobné 
voľno, ubytovanie. 

4.deň: po raňajkách  všeobecná audiencia so Svätým Otcom na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.Pokračovanie 
v prehliadke centra Ríma s antickými aj kresťanskými pamiatkami, Panteon, Bazilika sv. Petra v okovách, 
kde je známa socha Mojžiša od Michelangela, najznámejšie rímske námestia fontány vrátane najväčšej 
Fontány Di Trevi, ubytovanie.

5. deň: po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami, vybudovanej nad svätcovým hrobom, vstup 
Svätou bránou. Antické pomiatky-Koloseum, Forum Romanum, Trojánovo Fórum, Kapitol, Piazza Venezia. 
Presun do Vatikánu.Fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou, vstup do Baziliky 
sv. Petra vo Vatikáne cez Svätú bránu, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána xxIII, osobné modlitby. Možnosť 
výstupu na kupolu. Nočná jazda na Slovensko. 

6.deň: príchod do Lenartova v poobedňajších hodinách.
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Detstvo je obdobie ľudského života, ktoré má výnimočnú 
hodnotu z hľadiska rozvíjania osobnosti. Deti   v predškolskom 
veku sú veľmi citlivé, vytvárajú si vzťah k ľuďom, k prírode a 
okolitému svetu. Na rozvoj detí vplýva predovšetkým rodina 
a materská škola, ktorá podporuje samostatné učenie sa detí 
prostredníctvom cieľavedome pripravovaných a plánovaných 
rôznorodých aktivít. Najprirodzenejšími aktivitami, ktoré deti 
v materskej škole realizujú sú hra, poznávacie, bádateľské a 
pracovné aktivity. Deti zo zvedavosťou skúmajú svoje okolie, 
ktoré ich obklopuje. Objavujú a uvedomujú si vlastnosti 
predmetov, súvislosti niektorých javov, pozorujú a poznávajú 

prírodu. Prvotné 
e n v i r o n m e n t á l n e 
poznatky o aktuálnom 
stave prírody svojho 
okolia a životného 
prostredia získavajú deti 
už v predškolskom veku. 
V poslednom čase však 
deti strácajú priamy kontakt s prírodou. Nahrádzajú ho sledovaním 
televízie, pri počítači alebo inej elektronike. Aktivity organizované 
v našej materskej škole ponúkajú pestrú paletu možností na priame 
pozorovanie, manipulovanie, skúmanie, zároveň podnecujú zmyslové 
vnímanie, aktívne uvažovanie a konštruktívne myslenie, vzájomnú 
komunikáciu, zanechávajú v dieťati autentické zážitky. Materská škola 
je tým miestom, kde si deti začínajú formovať svoj pohľad na svet. 
Rozkvitnutá lúka, les, potok, krajina pod snehovou pokrývkou alebo 
popadaným lístím, to všetko nám príroda ponúka pre rôzne aktivity 
s deťmi, ktoré im umožňujú nachádzať viacero riešení, poskytujú 
priestor pre fantáziu, kreativitu, samostatnosť a individualitu. V 
tomto školskom roku sme s deťmi realizovali niekoľko aktivít, počas 
ktorých deti zažili príjemné a zaujímavé chvíle v prírode. Naším 

cieľom je aj naďalej rozvíjať u detí emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, zbudiť záujem o životné 
prostredie, spoznávať prírodu a jej význam, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie.

Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

„Živé pexeso“
Pexeso je známa a obľúbená hra. Deti 
prostredníctvom tejto aktivity poznávali 
jednotlivé druhy kvetov, a to nielen podľa 
obrázka, ale priamo v prírode.

DETI A PRÍRODA

Jesenné upratovanie
V jesennom období nás príroda obdarúva 
pestrými farbami lístia, ktoré postupne opadáva zo 
stromov. Deti usilovne hrabali lístie a s nadšením 
sa podieľali na zveľadení prírodného prostredia v 
okolí materskej školy.

S kamerou a fotoaparátom do prírody
V tejto aktivite dostali deti priestor na vlastnú sebarealizáciu 
pri pozorovaní, fotografovaní a natáčaní. Vyvolaná prirodzená 
detská zvedavosť sa postupne premieňala do vedomého 
obdivu ku krásam prírody. 

Ranená breza    
Využitie básne o ranenej breze vzbudilo u detí rôzne emócie. 
Hmatom skúmali povrch kôry, opisovali svoje pocity, ktoré 
v nich evokovalo pohladenie stromu. Počas ošetrovania 
stromov si deti uvedomovali dôležitosť prírody okolo nás, aká 
je zraniteľná a nutnosť pomáhať jej, chrániť ju.
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A OPÄŤ PREŠIEL ROK...

Práca učiteľa a predovšetkým elementaristu je pekná, no náročná. U nás je o to ťažšia, že je často krát 
ochudobnená o potrebu domácej prípravy žiakov,  ktorú považujeme za nevyhnutnú na zvládnutie aj toho 
najzákladnejšieho učiva. Je to poslanie, ktoré nám veľmi rýchlo prináša spätnú väzbu v rozžiarených očkách 
našich žiakov. Deti sú vďačné za to, že im venujeme čas, že chceme, aby niečo dokázali, naučili sa, aby každý 
osobnostne rástol,  rozvíjal svoje vedomosti, zručnosti a svoj potenciál do najvyššej možnej miery. Nie všetci 
majú rovnaký záujem o učenie a chuť do práce, ale v konečnom dôsledku sa veľmi tešia, keď porozumejú 
prečítanému textu, napíšu diktovanú vetu, vypočítajú príklad... Časom sú to návraty starších žiakov, ktorí 
nám prídu porozprávať ako sa im darí, pozrieť, ako sa má ich pani učiteľka... Často spomínajú aj dospelí, 
ktorí privedú svoje ratolesti na zápis do 1. ročníka  základnej školy, ktorá v ich mysliach zostala hlboko 
vrytá. Žiaci v základnej škole získavajú všeobecný rozhľad a morálne základy. Základné vzdelanie by im 
malo dať kvalitný štart do života. Ide však aj o to, aká je úroveň štartovacej čiary. Jej kvalitu ovplyvňuje aj 
zloženie žiakov, spolupráca obce či rodičov. Dobrá škola je taká, v ktorej sa žiaci cítia dobre a vďaka tomu 
ich baví aj učiť sa. A o to sa snažíme my všetci. Sme však špecifickou školou, pretože sa snažíme posudzovať 
vedomosti žiaka vzhľadom na jeho možnosti, pokrok v učení, nielen vzhľadom na normu. Prihliadame na 
vynaložené úsilie, chválime nielen výsledok, ale aj námahu, pričom využívame orientáciu na úspech.

Blíži sa záver kalendárneho roka, kedy zvykneme bilancovať a priať si. Poďakovanie patrí všetkým 
zainteresovaným  – zriaďovateľovi Obci Lenartov, poslancom obecného zastupiteľstva, členom Rady 
školy, pedagogickým, nepedagogickým i ďalším zamestnancom obce za ich vynaložené úsilie a námahu v 
každodennej práci. K tomu nám všetkým spoločne želám veľa zdravia, zanietenia, trpezlivosti a nadšenia, 
aby sme mohli aj naďalej napĺňať svoje každodenné poslanie.

Prajem nám všetkým požehnaný a krásny čas  v novom roku 2016.

Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka ZŠ

Každý školský rok je iný. Mení sa doba, menia sa školské 
zákony, učebné osnovy, pribúdajú nové vyučovacie predmety, 
s modernizujúcou dobou ruka v ruke kráča i modernizácia 
školstva. Len naše deti sú stále rovnaké... očakávajúce 
sprostredkovanie tých najzákladnejších  vedomostí a zručností 
v škole, lebo doma na ne nemá nikto čas.

Beseda s Mgr. J. Lenártovou Športový deň

Lenartov

Základná škola
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA JE TU PRE VŠETKÝCH 
OBČANOV, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC

Pôsobenie terénnej sociálnej práce v našej obci je širokospektrálne a je otvorené pre všetkých ľudí, ktorí 
potrebujú pomoc. Je to práca plná nových a otvorených možností, ktorá pomáha rozvíjať vlastný potenciál 
človeka, a tak sa spoločne podieľať na humanizácii ľudského života. Pracovníci terénnej sociálnej práce 
pomáhajú klientom predovšetkým v oblastiach bývania, finančného začlenenia, zdravia, sociálneho 
zabezpečenia, vzdelania a zamestnanosti. Pri výkone svojho povolania spolupracujú, pochopiteľne, s 
mnohými inštitúciami, ako sú školy, lekárske pracoviská, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, polícia/
rómski policajní špecialisti, sociálna kuratela, poisťovne, centrá právnej pomoci, súdy, exekútorské úrady, 
pošta a mnohé ďalšie.
Terénna sociálna práca v obci okrem iných činnosti poskytuje občanom rôznych vekových kategórií 
sociálne poradenstvo a pomoc pri riešení problémov, napr.:            
- pomoc pri vybavovaní rôznych dôchodkov (zosumarizovanie dokladov),
- asistencia pri vyhľadávaní náhradného bývania a pomoc s umiestnením do náhradného bývania, napr. 
zariadenia pre seniorov, domovov a zariadení sociálnych služieb,
- objednávanie na vyšetrenia u odborných lekárov, príp. objednanie dopravy osoby na vyšetrenie,
- asistencia pri výpise rôznych druhov tlačív a usmernenie pri 
zdokladovaní potrebných príloh,
- v prípade potreby doprovod klientov do jednotlivých inštitúcií 
(konanie v záujme klienta), 
- spolupráca s obcou pri rôznych športových podujatiach, 
spoločenských a kultúrnych akciách,
- asistencia pri vyhľadávaní voľných pracovných miest, 
- asistencia pri písaní životopisov; žiadostí do zamestnania; 
motivačných listov,
- asistencia pri vyhľadávaní, sprostredkovaní a realizácii 
rekvalifikácie
- poradenstvo  a asistencia v súvislosti s príspevkami súvisiacimi 
so sociálnym zabezpečením (opatrovateľský, aktivačný, 
rodičovský, dávky v hmotnej núdzi...), 
- motivácia, asistencia a sprevádzanie v prípadoch trestu 
povinnej práce alebo iných typov trestov,
- asistencia a poradenstvo v oblasti postpeniterciárnej 
starostlivosti,
- poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní 
pri riešení trestnej činnosti (napr. správy o povesti), 
- poradenstvo a objasňovanie faktúr, zúčtovaní...,
- objasňovanie a poradenstvo týkajúce sa splátkového predaja,
- motivácia, asistencia a poradenstvo pri splátkových 
kalendároch
- poradenstvo, asistencia a sprostredkovanie komunikácie so 
spoločnosťami, ktoré poskytli úvery (vyčíslenie výšky dlhu, 
možnosti znižovania – zvyšovania splátok, presun splátok, 
dohoda o splátkovom kalendári),
- asistencia a sprevádzanie pri komunikácií s exekútormi, bankami, súdom a ďalšími inštitúciami zapojenými 
do procesu riešenia exekúcie,
- asistencia a poradenstvo týkajúce sa zablokovania účtov,
- pomoc pri vybavovaní  preukazov - čipových kariet na žiacku a študentskú zľavu cestovného (fotenie, 
potvrdenie v ZŠ a SAD, a.s.),
- asistencia pri vybavovaní príspevku na bývanie, a mnoho iných.
Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je predovšetkým vedenie klientov k zodpovednosti a samostatnosti, 
pomoc pri získavaní sociálnych zručnosti, aby klienti vedeli sami čeliť problémom, s ktorými sa počas 
svojho života stretnú. Úlohou terénnej sociálnej práce je podporovať u klientov schopnosť riadiť si svoj 
život samostatne a vyhnúť sa prepadu. Je to dlhodobá práca v malých krokoch za ktorými sa často skrývajú 
veľké pokroky.
Je príznačné, že služby terénnej sociálnej práce najviac vyhľadávajú ľudia z rómskej komunity, najmä preto, 
že mnohým z nich chýbajú základné zručnosti. Mgr. Michaela Mokrišová, TSP

Martin Bilý

Marek Bilý

Chválime našich spoluobčanov za 
poriadok okolo príbytkov:
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SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ZÁHRADKU A PREDZÁHRADKU - VYHODNOTENIE
Tak ako každá obec aj Obec Lenartov sa  snaží o 
bezchybný a pružný chod vecí verejných a leží jej 
na srdci spokojnosť jej občanov. S cieľom zapojiť 
čo najširšiu vrstvu obyvateľov do diania v obci 
vyhlásila Obec Lenartov v mesiaci august Súťaž o 
najkrajšiu záhradku a predzáhradku. Skutočnosť, 
že to bol ozaj originálny nápad potvrdil aj fakt, že 
na tému súťaže sme sa stretli len s  pozitívnymi 
ohlasmi a ochotou občanov spolupracovať.
Komisia pod vedením p. Jána Bortníka, predsedu 
kultúrnej a športovej komisie pri OZ, mala neľahkú 
úlohu  – vybrať  NAJ  záhradku roka 2015 z mnohých 
pekných a zaujímavých, v očiach ich majiteľov tých 
najkrajších. Boli sme milo prekvapení, keď sme 
videli, aké zaujímavé a esteticky upravené okolie 
svojich obydlí majú obyvatelia obce. S ich súhlasom 
sme tie, ktoré nás upútali, alebo sa niečím vynímali 
medzi ostatnými, odfotografovali a zverejnili na 
webovej stránke obce, kde si ich mohol každý 
pozrieť. 
Komisia  vyhodnotila a vybrala najkrajšie záhradky 
v Lenartove za rok 2015:
1. miesto – záhradka Mariána Kačmára
2. miesto – záhradka Márie Škoricovej
3. miesto – predzáhradka Mariána Dudru
Obec Lenartov odovzdala víťazom  nákupné 
poukážky
1. miesto – 50,00 €
2. miesto – 30,00 €
3. miesto – 20,00 € 
do Obchodného centra v Bardejove, ktoré určite 
potešili. Víťazom srdečne blahoželáme.
Súťaž poukázala na estetické cítenie a vkus, na 
originalitu, či naopak konzervatívnosť, ale aj na 
poriadkumilovnosť, spätosť 
a vzťah s prírodou a tiež dlhoročnú prácu                                                  
v každom ročnom období. Veď nie každý má na 
dvore jazierko s leknami zasadené do nádhernej 
scenérie efektne usporiadaných a upravených 
rôznorodých okrasných stromov a kvetov 
vynímajúcich sa  na starostlivo vykosenom  sýto-
zelenom  mäkkučkom trávniku.
Prvenstvo záhradky p. Mariána Kačmára je 
jednoznačné, právom si ho zaslúži. Ďalšie záhradky 
boli tiež svojím spôsobom individuálne, bolo v nich 
vidieť svojskú ruku majiteľa. Poďakovanie patrí 
všetkým obyvateľom obce, ktorí starostlivosťou 
o svoje záhradky a predzáhradky  skrášľujú a 
spríjemňujú život nielen sebe a svojej rodine, ale 
aj svojim susedom, návštevníkom a tak ukazujú 
pozitívny príklad všetkým občanom. V neposlednom 
rade však skrášľujú prostredie svojej rodnej obce 
a tak prispievajú k jej prezentácii a zviditeľneniu. 
Je zrejmé, že téma súťaže zaujala a má pozitívno-
motivačný charakter. Už vopred sa tešíme na 
originálne úpravy záhradiek na ďalší rok. Určite opäť prekvapia...

3. miesto - predzáhradka Mariána Dudru

2. miesto - záhradka Márie Škoricovej

1. miesto - záhradka Mariána Kačmára

Mgr. Iveta Petriková, členka komisie
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Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov.
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú  okrádaní 
alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa 
ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:  
1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, 
výhodné nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate 
darček zadarmo. 
- Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo 
na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
- Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený. 
- Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
- Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe tovaru.
- Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo bydliska za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za 
tovar.
- Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode 
z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie, kontaktujte políciu na čísle 158.
- Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu do 7 dní odstúpiť, potrebujete však potvrdenie 
o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi doporučenou poštou a tovar 
radšej poistite, peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Vzory o odstúpení 
uzatvorených zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk.
- Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (kl. 117,125,130,159); Mestská polícia: 
159; číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 
02/59353135; Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka pre pomoc starším:  0800 172 500. 

OPÄŤ K NÁM ZAVÍTAL MIKULÁŠ
Obdariť niekoho, spôsobiť niekomu radosť je prejavom lásky a skutkom človeka s otvoreným srdcom pre 
druhého. Presne v tom bola podstata celej akcie, ktorú už niekoľko rokov organizuje a zrealizuje vedenie 
našej obce, keď na ňu pozve toho, ktorý rád pomáhal hlavne tam, kde to najviac bolo treba. Kto je to? No 
predsa svätý biskup Mikuláš. Na jednej strane sa naňho tešia deti, tešia sa na darček od neho, na druhej 
strane sa tešia dospelí, koľko radosti im týmto prinesú.
7.12.2015 už od rána panovala v ZŠ a v MŠ radostná nálada a v každom detskom srdiečku tak trochu aj 
obava, či aj mne Mikuláš niečo donesie.
Okolo 15.30 hod. sa zaplnilo priestranstvo pred OcÚ a pani starostka Ing. Jana Bľandová privítala všetkých 
zhromaždených. Odovzdala slovo deťom a riaditeľke ZŠ Mgr. Ivete Petrikovej, ktorá viedla celú réžiu. Keď 
sa rozsvietil stromček a vystúpil očakávaný Mikuláš, deti ho zahrnuli piesňami, básňami, za čo ich bohato 
odmenil.
Svojou štedrosťou obdaril aj všetkých zamestnancov obce, ktorí sa stretli, ako pani starostka povedala na 
priateľskom stretnutí, posedení pri družnej debate.
Čo dodať na záver? Hádam slová vďaky a uznania za milé prijatie, pohostinnosť a dary. Aj keď my ľudia si 
často neuvedomujeme veľkosť skutku, častokrát to berieme ako samozrejmosť, ako tradíciu, ale náš Pán raz 
bohato odmení tých, ktorí sa o to pričinili.

Text: Mgr. Mária Frandoferová, Foto: Mgr. Jana Frandoferová
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Ďakovný list Štefana Kruška s rodinou celej obci

Vážená pani Ing. Jana BĽANDOVÁ, starostka obce Lenartov!

Ctené zastupiteľstvo!

Pri štúdiu v Okresnej knižnici v Bardejove sme náhodne objavili v novinách článok o oslave 70. výročia 
ukončenia vojny v a prezentácii publikácie „Spomienka na druhú svetovú vojnu“ konaných 8.5.2015. Teší 
nás, že rodáci si pripomenuli členov odboja včítane veliteľa partizánskeho oddielu „LIPA“ Jána DEMKA, 
nášho nebohého otca, dedka a pradeda.  Ďakujeme Vám!

Naša rodina sa hlási k obci Lenartov ako obci pôvodu rodiny Demkovej a sme vďačná za to, že práve 
zásluhou vedenia MNV Lenartov v roku 1965  sme sa mohli vrátiť z Ukrajiny do našej historickej vlasti. 
Príbuzných a hroby rodiny Demkovej, Ďurikovej a Barbuľakovej navštevujeme.

Moja publikácia o činnosti odboja pod Minčolom ( люди з-під мінчолу v spisovnom ukrajinskom jazyku 
vo štátnom Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v náklade 700. výtlačkov ) a osobná návšteva J. 
Demka v Lenartove v roku 1970 pomohlo väčšine bývalých príslušníkov LIPY vybaviť si osvedčenie 
účastníka odboja podľa § 255/1946.

Publikácie, ktoré ste nám venovali sme preštudovali, sme spokojní a ceníme si ich lebo majú bohatú 
výpovednú hodnotu. Už bol na ich vydanie najvyšší čas. Je to vysoká pocta pokoleniu.

Dovoľujem si Vám oznámiť, že firma VITA pre obec zhotovila vlajku obce a pre Dom smútku v Lenartove 
vyhotovili a darovali smútočné zástavy a prestierania na katafálok ako dar pre obecný úrad (nie farský 
úrad), aby sa už nikdy neopakovalo to, čo sa stalo pri pohrebe nášho ujka Jozefa Ďurika v roku 1996. Je 
to majetok obce, mala by byť na ObÚ darovacia listina.

Navrhujem zastupiteľstvu ObÚ zvážiť potrebu a možnosť vydať pre obec kópiu - preklad časti mojej 
publikácie, hlavne dokumenty, zoznam a fotografie členov, bibliografiu zdroja literatúry a tlače, kde sa 
písalo o skupine a J. Demkovi, a dôležité texty (napríklad o rozdelení LIPY, stretnutie s V. Kvitinským a 
pod.) do jazyka slovenského. Preklad textov a kópiu bezplatne vyhotovím a dodám na CD a vy nájdete 
prostriedky na vydanie cca 50 ks. pre rodiny členov.

Svoje rozhodnutie prosím oznámiť aj e-mailom.

S pozdravom Štefan Kruško a rodina, 20.7.2015

Obec Lenartov Vás pozýva na oslavy 
71. výročia oslobodenia našej obce 

dňa 21. januára 2016 (štvrtok)
o 15:00 hod. 

pri pamätnej tabuli obecného úradu. 

Súčasťou osláv bude prezentácia publikácie 
LIPA DEMKOVA, časť diela люди з-під 
мінчолу (Ľudia spod Minčola), ktorého 

autorom je Štefan Kruško.
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Všetci isto poznáme známy film s názvom „Škola základ života“. 
Naozaj, škola je základom vstupu do sveta a rozvoja osobnosti, ale 
všetci vieme aj to, že prvou školou je materská škôlka. Lenartov už 
dávno patril medzi obce, kde  sme takú „vymoženosť“ mali.
Ja si na svoju materskú škôlku spomínam veľmi dobre. Nachádzala 
sa v Šoltýsovom dome, poniže hasičského skladu a oproti krčme a 
obchodu. Keď bol postavený kultúrny dom, presťahovali ju do jeho 
prízemnej časti, kde boli dve miestnosti a kuchyňa. V roku 1978 bola 
dokončená nová budova MŠ, kde sídli dodnes.
Moja generácia si do škôlky jedenie nosila v taške, až po presťahovaní 
MŠ do kultúrneho domu sa začalo s podávaním stravy. Kuchárkami 
boli Anastázia Kačmárová, Mária Ďuriková a v roku 1974 ako kuchárka 
nastúpila mladá dievčina - Anna Kačmárová v Malcova. To by nebolo 
nič zvláštne. Zaujala ma však skutočnosť, že teraz sa píše rok 2015 
a kuchárkou v lenartovskej materskej škôlke je stále  tá istá Anna . 
Prešlo už 41 rokov. Deti, ktorým pripravila prvý obed dnes majú 
okolo 45 rokov. Tomu sa hovorí pracovná vernosť. Za tie roky sa veľa 
zmenilo, vystriedalo sa veľa žiačikov, vystriedali sa učiteľky i vedenie 
obce. Zlepšili sa podmienky na prácu kuchárok, až prišiel deň, keď sa 
Anna Glovňová, rod. Kačmárová, rozhodla odísť na zaslúžený oddych. 
Stala sa symbolom materskej škôlky, stala sa symbolom na ceste medzi 
Malcovom a Lenartovom, lebo do práce chodila na bicykli, či bolo leto 
či zima, či mrzlo, či pálilo slnko alebo bičoval dážď. 
Prajeme jej pevné zdravie a dlhé roky spokojného života na zaslúženom oddychu.                        Ján Bortník

„Naša“ pani kuchárka odchádza do dôchodku

Poďakovanie
Už mnoho rokov existuje naša škôlka a práve tak dlho je jej neodmysliteľnou súčasťou žena - kuchárka 

p. Anna Glovňová.

Veľa rokov zo svojho života zasvätila našim deťom, ktoré 
okrem výchovy potrebovali aj zdravú a vyváženú stravu.

Vám, pani kuchárka, patrí náš obdiv hlavne za to, že ste si 
trpezlivo a oddane vykonávali svoju prácu a tak ste sa stali 
pevným pilierom nášho školského zariadenia.

Za to všetko Vám patrí nielen obdiv, ale aj vďaka. 

Dnes, keď sa ocitáte na ceste za zaslúženým odpočinkom, 
chceme Vás ubezpečiť, že Vaša profesijná odbornosť, ale 
tiež Vaše ľudské počiny budú pre nás nielen príkladom, ale 
aj výzvou do našej ďalšej práce.

Prajeme Vám veľa zdravia a šťastia na zaslúženom 
odpočinku.

V mene všetkých detí, žiakov, ich rodičov a zamestnancov, 
ktorým ste vyvárali od 13. augusta 1973  až do dnešného 
dňa - ďakujeme!

 Ing. Jana Bľandová, starostka obce
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Lenartovčan 20 | Naši rodáci

Každý z nás má svoje rodisko, miesto, ktoré ho sprevádza 
počas celého života, nech sa nachádza kdekoľvek. Vždy je s 
ním spojené a tak aj my, Lenartovčania, nie sme výnimkou.    V 
našom rodnom Lenartove sa narodilo veľa ľudí, ale nie všetci tu 
mohli ostať. Život ich zavial do rôznych kútov, aby si tam našli 
svoj kus chleba.
V roku 1925 sa 9. novembra v rodine Michala a Anny 
Hajmacherovej narodil syn, ktorému dali meno Jozef a vyrastal 
spolu so súrodencami Michalom, Máriou, Annou a Jánom/ 
zomrel ako 6 ročný/ v skromných podmienkach maloroľníckej 
domácnosti. V rodnej obci chodil do školy a pomáhal rodičom.
V roku 1947 sa oženil s Máriou Vrabcovou a spolu vychovali dve 
deti, dcéra Anna, narodená v roku 1948, zomrela v Bardejove 
v roku 2014, syn Jozef, narodený v roku 1923, žije s rodinou v 
Bardejove. V rokoch 1948 -1950 absolvoval základnú vojenskú 
službu a po jej skončení vyštudoval vysokú školu sociálno-
politických vied a získal doktorát.
Jeho celoživotným krédom a poslaním bol rozvoj 
poľnohospodárstva, ktoré pomáhal rozvíjať predovšetkým 
v okrese Bardejov. V rokoch 1968 až 1972 bol poslancom 
Národného zhromaždenia ČSSR, kde pôsobil ako člen komisie 
pre poľnohospodárstvo.
V uvedenom období sa plne angažoval v oblasti podpory rozvoja 
vidieka a mal značný podiel na tom, že v okrese Bardejov, ale aj 
v samotnom Lenartove, boli realizované rozvojové projekty, ktoré uľahčili ľuďom život. Vždy rád pomáhal 
rodákom, vždy vedel poradiť a bol ochotný vložiť do toho svoje znalosti i kontakty. Jozef Hajmacher sa v 
roku 1972 stal riaditeľom okresného závodu Východoslovenských vodární a kanalizácií, kde pôsobil do 
roku 1986. Aj tu mal výrazný podiel na rozvoji vodárenstva v okrese a výstavby úpravne vody, ako aj 
čistiacej stanice. Bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Bardejove, nositeľom Vyznamenania za rozvoj 
východoslovenského kraja a množstvom iných ocenení.
Do Lenartova chodil veľmi rád, mnohí si ho pamätajú z doliny Večného potoka, kde Pod lazom mal 
maringotku, kde trávil voľný čas.
Dr. Jozef Hajmacher po vážnej chorobe zomrel 14. novembra 1987. Pochovaný je v rodinnej hrobke                             
v Bardejove spolu s manželkou Máriou, ktorá zomrela 27. 12. 2007.  Priezvisko Hajmacher sa už v Lenartove 
nevyskytuje, ostalo však dielo, ostala spomienka, ktoré nám ho pripomína. 
Česť jeho pamiatke !

Ján Bortník

Dr. JOZEF HAJMACHER

Obec Lenartov prináša do každej domácnosti nádherný a jedinečný kalendár s drevenými dominantami 
obce. Kalendár je dielom známeho slovenského karikaturistu a grafického dizajnéra Jána Fiťmu.
Ten, na základe  fotografií,  vytvoril  kresby rudkou, ktoré naskenoval a  hlavné motívy  graficky zladil 
na jednotlivé mesiace. Grafiku a veľkosť kalendára  riešil tak, aby si 
občania po skončení roka mohli kresby vystrihnúť a zarámovať. Tým 
pádom budú vlastniť  reprodukcie z jeho  originálov. Taktiež jednotná 
farebná línia obrázkov ladí  ako séria. Originály týchto kresieb vlastní 
obec Lenartov a budú vystavené na čestnom mieste.
Nadčasovosť a originalita 13-tich  originálnych kresieb rudkou vo 
formáte A3 prinesie radosť nielen Vám, ale aj Vašim blízkym, známym 
a priateľom, našim rodákom. Vlastnícke práva ku kalendáru vlastní 
obec Lenartov.
Každá rodina/daňovník  v obci dostane 1 ks kalendára zadarmo.
Cena kalendára je 3,80 €.

Kalendár „Drevenice v Lenartove 2016“
Domov je tam, kde je tvoje srdce.
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AKTIVITY OZ KRÁĽOVA STUDŇA V DRUHOM POLROKU 2015

Dňa 20.6.2015 sa uskutočnil už po štvrtýkrát  
Lenartovský rebriňák. V rámci toho sa konal 
aj slovensko-poľský turistický prechod okolo 
Kráľovej studne.  Počasie nám v tomto roku nebolo 
naklonené. Možno aj preto sa na štarte registrovalo 
len 72 turistov. Prišli však aj turisti z Prešova, Starej 
Ľubovne, Popradu a dokonca aj  z Partizánskeho. 
Počas trate mohli turisti obdivovať nielen krásu 
našej prírody, ale aj dva drevené kostolíky v poľských 
obciach Dubné a Wojkowa. Po príchode na Kráľovu 
studňu o 13:00 hod. začali predstavenia folklórnych 
súborov z Kružlova, Rokytova a heligonkárov z 
Bardejova. Podujatie tak ako aj po iné roky malo 
tradičnú charitatívnu tombolu. V tomto  roku sme sa 
rozhodli podporiť účastníčku budúcej abilympiády 
Maju Petreňovú. Maja bude v marci 
2016 reprezentovať Slovensko na 
abilympiáde v Paríži v paličkovaní. V 
tombole sme jej vyzbierali 345 EUR. 
Počas celého popoludnia sa našim 
deťom venovali malcovské dievčatá 
zo združenia Kresťanskej mládeže 
Slovenska. Program pre deti mali 
naozaj pekný, veď okrem maľovania 
na tvár a rôznych súťaží pripravili pre 
deti aj „Prvé detské olympijské hry 
na Kráľovej studni“. Deti sa aj napriek 
nie najlepšiemu počasiu snažili, súperili medzi 
sebou a nakoniec boli aj odmenení diplomami a 
sladkosťami. Asi najkrajšou aktivitou na podujatí 
bolo, že nám rezbár Dalo z Liptovského Hrádku 
vyrezal počas troch dní nádhernú muchotrávku 
z duba. Dalo chcel, aby bola osadená niekde v 
blízkosti samotnej Kráľovej studne, alebo výhľadne. 
Vzhľadom k tomu, že Dalova zbierka na invalidný 
vozík ešte stále pokračovala, rozhodli sme sa spolu 
s jej autorom, že  ju dáme do dražby. A nakoniec 
sme muchotrávku predali za 350 EUR, ktoré sme 
venovali Dalovi na jeho zbierku. Ďalšou našou

aktivitou 9.8.2015 bol štvrtý ročník Behu do kopca
na Kráľovu studňu. Aj napriek úmornému teplu 
prišlo na tento beh znova o čosi viac bežcov, ako 
pred rokom. Celkovo sa na štart štvrtého ročníka 
postavilo 81 štartujúcich. Najviac nás potešilo, že 
prichádzajú nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, 
Ukrajiny a Poľska. Už po tretíkrát sa na štart 
postavila aj bývala československá reprezentantka 
a účastníčka dvoch olympijských hier  Ľudmila 
Melicherová, ktorá si aj tohto roku veľmi 
pochvaľovala atmosféru preteku. Hneď po štarte sa 
vytvorila dvojica Žiška, Hapák, ktorí udávali veľmi 
rýchle tempo a od začiatku bolo vidieť, že títo bežci 
môžu atakovať aj rekord podujatia. Čo sa  nakoniec 
aj potvrdilo. Peter Žiška z klubu Extreme Obstacie 

Runners prišiel do cieľa s časom 35:19 
min. a o 2 sekundy  prekonal rekord 
podujatia. Druhý prišiel do cieľa Eduard 
Hapák (JM Demolex Bardejov) a tretí  
Tomaš Šitár (OBS Prešov). V ženskej 
kategórii jednoznačne dominovala 
Ľudmila Melicherová časom 48:37 
min. Už po tretíkrát sme mali aj 
kategóriu najlepší Lenartovian, kde 
zvíťazil Peter Harňák pred Miroslavom 
Lamancom a Michalom Hricom. Kým 
v hlavných kategóriách bežci pretekali 

do kopca organizátori behu pripravili pre deti beh 
v obci, kde najmenší pretekári taktiež bojovali o 
hodnotné ceny.  V septembri sme usporiadali niečo 
nové, čo sme ešte na Kráľovej studni nerobili. Mali 
sme tam už veľa akcií nielen v lete, ale aj v zime, 
kultúrne, turistické, športové, ale teraz sme prišli s 
myšlienkou, že pripravíme netradičné podujatie na 
netradičnom mieste. Prednášky o cestovaní, alebo 
dokonca cestovateľské festivaly sa robia väčšinou 
v mestách a vo  veľkých sálach. My sme zvolili 
presný opak. Pozvali  cestovateľov, aby prišli k nám 
porozprávať svoje cestovateľské zážitky z celého 
sveta, do nádhernej prírody na Kráľovej studni. A 
tak v piatok 18. septembra 2015 sme o 18:00 hod.  
privítali na podujatí pána  Jozefa Chovanca, ktorý 
nám porozprával, ako sa pokúsili vystúpiť na šiestu 
najvyššiu horu sveta ČO Oju 8201 m.n.m a prečo 
sa im to nepodarilo. Následne František Hvizda 
spolu s Martinom Molčanom pútavo porozprávali 
svoje zážitky z cesty po Peru, ale ich hlavným 
odkazom bolo povzbudiť ľudí, aby sa nebáli 
vycestovať do sveta, len tak bez cestovky, lebo je to 
oveľa lacnejší spôsob cestovania. Potom nám Peter 
Čegin predstavil Nepál,  ako ho zachytil svojím 
fotoobjektívom. Po cestovateľských prednáškach 
pesničkár Petiar z Liptovského Hrádku odohral 
prvý jedinečný koncert na Kráľovej studni aj s 
venovaním úvodnej pesničky, ktorú vytvoril tesneSvet na Kráľovej studni 2015

foto: Miloš Bortník ml.
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pred koncertom. Súčasťou programu bolo aj 
pozorovanie nočnej oblohy s odborným výkladom 
pána Jana Sadiva, astronóma z hvezdárne Roztoky, 
ktorý nám doniesol  špeciálne prístroje na 
pozorovanie nočnej oblohy. Aj keď počasie bolo 
premenlivé podarilo sa nám  pozorovať nočnú 
oblohu. Počas celého popoludnia nám dvaja rezbári 
pán Dalo z Liptovského Hrádku a pán Ján Šima z 
Čirča vyrezávali z dubového dreva muchotrávku a 
dubáčika, ktoré budú osadené v brezovom háji pri 
útulni na Kráľovej studni. Okrem spomínaných 
podujatí sme v tomto roku zorganizovali  niekoľko 
dobrovoľníckych brigád spolu s našimi deťmi 
a výsledkom je postavenie nového dreveného 
prístrešku pri výhľadni na Kráľovej studni. Vo 
vnútri prístrešku je osadený veľký drevený stôl s 
lavicami a neďaleko sme zhotovili aj ohnisko pre 
návštevníkov tohto územia. Ďalším obohatením 
územia bolo  zhotovenie novej informačnej tabule 
v slovensko-poľskom jazyku, ktorú sme osadili 
neďaleko samotnej Kráľovej studne. Počas celého 
leta sme sa snažili, aby v celom okolí bolo vždy čisto 
a vykosené. Aj touto cestou chcem všetkým, ktorí

počas celého roka akokoľvek pomáhali nášmu 
združeniu veľmi pekne poďakovať a zaželať všetkým 
občanom našej obce v Novom roku veľa šťastia a  
zdravia.       
                     Marián Dudra, predseda OZ Kráľova studňa

Lenartovský rebriňák 2015
foto: Miloš Bortník ml.

Výstavba nájomných bytov v obci Lenartov
Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem o nájomné byty v Lenartove, 
že obec Lenartov – na základe osobných dopytov občanov, umožňuje 

prihlásiť sa do poradovníka na takýto byt.

Každý záujemca bude informovaný o možnostiach a ďalších krokoch v prípade výstavby.

Možnosť výstavby takýchto bytov bude iba v prípade dostatočného záujmu.
Bližšie informácie budú podané na obecnom úrade, resp. u starostky obce.

DOTAZNÍK – Nájomné byty v obci Lenartov

1.) Máte záujem o nájomné byty v Lenartove?                  ÁNO NIE

2.) V prípade Vašej odpovede ÁNO, konkretizujte Váš záujem:
 garzónka
 1 – izbový byt;
 2 – izbový byt;
 3 – izbový byt.

3.) V prípade Vašej odpovede ÁNO, mám záujem o: 
 nižší štandard;
 bežný štandard.

Dotazník nie je potrebné vystrihovať z novín, 
pri návšteve obecného úradu je potrebné vedieť 
odpovedať na otázky z dotazníka.
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Novorodenci
Doplnenie 2015

Máj
- Jana Bilá
- Alexej Sivák

Jún
- Natália Šamková
- Paula Bilá
- Neurčené Siváková
- Natália Bilá
- Sofia Bilá

Júl
- Matej Štibrich

September
- Samuel Bendik
- Liliána Giňová
- Samuel Bilý
- Jaroslava Bilá

Október
- Ľudovít Bilý
- Natália Bilá

November
- Dominik Timuľák
- Marek Bilý
- Stella Holevová
- Tomáš Billý

ROZLÚČILI SME SA

† 19.06.2015 Natália Šamková
† 01.07.2015 Verona Kolbasová
† 08.07.2015 Milan Bilý
† 04.11.2015 Natália Siváková
† 07.11.2015 Mária Blaščáková
† 13.11.2015 Miloslava Beňová
† 15.11.2015 Márie Chomjáková
† 07.12.2015 Helena Kolbasová

„Odpočívajte v pokoji“

Jubileá našich občanov
údaje k 15.12.2015

celkom - 1103

muži - 550

ženy - 553

počet sobášov - 13

Stav obyvateľstva obce Lenartov
k 15.12.2015

“50“
Mišalko Milan
Bľandová Jana

Bilá Helena

“60“
Červeňák Ján

Bilý Ján

“70“
Billá Žofia

Ďuriková Mária

“80“
Blaščáková Anna

Kostecký František
Palenčárová Anna

“90“
Kaputová Mária

Naši najstarší obyvatelia

“91“
Hric Michal

Karolová Mária

“92“
Bortníková Anna

“93“
Džambiková Mária

„Srdečne blahoželáme !“
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SADZOBNÍK MIESTNYCH A SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE LENARTOV

1/ Služby poskytované občanom
• Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase - 2,00 €
• Ambulantný predaj (s predajným miestom a vyhlásením) 
- 5,00 €
• Vyhotovenie fotokópie formát A4  - 0,10 € /1 strana
• Odoslanie faxu formát A4 - 0,40 € /1 strana
• Permanentka do obecnej posilňovne - 15,00 € / 1 rok

2/ Služby obecným autom
• Preprava materiálu - 0,20 € /1 km
• Pristavenie vozidla, nakládka, vykládka - 3,00 €

3/ Služby obecným traktorom
• Služba traktorom - 10,00 € / 1mth
• Pristavenie veľkej vlečky - 5,00 €
• Pristavenie malej vlečky - 3,00 €
pre cudzích:
• služba traktorom - 20,00 € / 1 mth
• traktor + radlica - 33,30 € / 1 mth

4/  Reprezentačné predmety obce
• Pohľadnica Lenartov - 0,20 € /1 ks
• Publikácia „Lenartov v premenách času“ - 2,33 € /1 ks
• Publikácia „Zbierka piesní z údolia Večného potoka“
- 4,50 € /1 ks

5/ Zapožičanie hliníkového stavebného lešenia
• Do 1 týždňa - 3,25 € /1 klietka (5m2)
• Do 2 týždňov - základná suma plus
- 1,75 € /1 klietka (5m2)
• Na viac ako 2 týždne - základná suma plus  
- 1,00 € /1 klietka (5m2)

6/ Predaj zberných nádob na komunálny odpad
• Kuka nádoba (110 litrová smetná nádoba) - 27,00 € /1 ks
• Vrece na komunálny odpad - 1,10 € /1 ks

7/ Prenájom pracovných nástrojov a strojov pre občanov 
obce
Poplatok za zapožičanie:
a) strunová/kolesová kosačka 
• So zamestnancom a bez benzínu - 4,00 € /1 hod.
• Bez zamestnanca a bez benzínu - 2,00 € /1 hod.
• Pri zapožičaní s benzínom - podľa aktuálnej ceny benzínu
b) vysokotlakový čistič - 1,00 € /1 hod.
c) kalové čerpadlo - 0,50 € /1 hod.
d) uhlová brúska - 1,00 € /1 hod.
e) vŕtačka - 1,00 € /1 hod.
f) miešačka - 0,50 € /1 hod.
g) cirkulár - 1,00 € /1 hod.

M I E S T N E    P O P L A T K Y
h) centrála bez benzínu - 1,00 € /1 hod.
i) kálačka - 1,00 € /1 deň
j) fúrik - 0,50 € /1 hod.
k) rebrík - 1,00 € /1 deň
l) zváračka - 1€ /1 deň
m) elektróda - 0,20 € /kus

8/ Zapožičanie záhradného nábytku
• 1 sada – 1 záhradný stôl a 2 lavičky - 2,00 € /1deň

9/ Poplatok za užívanie miestností Obecného úradu

a) v LETNOM OBDOBÍ
Veľká sála
• Predajná akcia - 35,00 € /1 deň
• Svadba pre občanov s trvalým pobytom - 10,00 € /1 deň
• Tanečné zábavy, diskotéky, plesy,oslavy - 60,00 € /1 deň
• Reklamné akcie, prednášky - 5,00 € /1 hod.
Malá sála
• Predajná akcia - 10,00 € /1 deň
• Svadba pre občanov s trvalým pobytom - 5,00 € /1 deň
• Tanečné zábavy, diskotéky, plesy - 20,00 € /1 deň
• Reklamné akcie, prednášky - 3,00 € /1 hod.

b) v ZIMNOM OBDOBÍ
Veľká sála
• Predajná akcia - 50,00 € /1 deň
• Svadba pre občanov s trvalým pobytom - 15,00 € /1 deň
• Tanečné zábavy, diskotéky, plesy, oslavy - 100,00 € /1 deň
• Reklamné akcie, prednášky - 5,00 € /1 hod.
Malá sála
• Predajná akcia - 15,00 € /1 deň
• Svadba pre občanov s trvalým pobytom - 10,00 € /1 deň
• Tanečné zábavy, diskotéky, plesy - 40,00 € /1 deň
• Reklamné akcie, prednášky - 5,00 € /1 hod.

c) Užívanie kuchyne OÚ
• Nájomné s výdajom jedla a prihrievaním - 10,00 € /1 deň
• Nájomné s varením a vydávaním stravy - 20,00 € /1 deň
• Zapožičanie kuchynského riadu - 0,03 €/ každý kus

d) Zapožičanie látkových obrusov
• Na pohrebnú hostinu (kar) - bezplatne
• Na oslavu - 0,30 € /1 kus

Spoločenské organizácie obce sú oslobodené od poplatku 
za prenájom miestností.

V prípade, že užívateľ poškodí niektorú z požičaných vecí, 
bude poškodenie hradiť v plnej výške.

SPRÁVNE POPLATKY
1/ Osvedčenie
• Podpis - 1,50 € /1 strana
• Listina - 1,50 € /1 strana

2/ Cintorínsky poplatok
• Poplatok za hrobové miesto na dobu 20 rokov - 1,00 €
• Cintorín (elektrina, pokosenie hrobu) - bezplatne

3/ Dom smútku
• Poplatok za prenájom obradnej siene a priestorov DS, 
chladiaceho zariadenia po celú dobu uloženia zosnulého 
- bezplatne

4/ Stavebná činnosť  podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 

5/ Daň za psa
• Vydanie prvej evidenčnej známky pri zaplatení dane
- za psa chovaného v rodinnom dome a vo viacbytovom dome 
- 3,30 € /1 rok
- za každého ďalšieho psa - 5,00 € /1 rok
• Pri strate známky vydanie náhradnej - 1,00 € /1 ks

6/ Vydanie rybárskeho lístka
• Týždenný - 1,50 €
• Mesačný - 3,00 €
• Ročný - 7,00 €
• Trojročný - 17,00 €
(oslobodenie podľa Internej smernice obce č. 10/2011)
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Plán zimnej údržby 2015/2016

P. č. OcÚ Meno a priezvisko
1. Traktor + 

pluh
Anton Palenčár, Vlastimil Kačmár, 
Jozef Bľanda, Milan Chomjak

P. č. Miestna časť
1. Miestna komunikácia č. d. 14 - 103
2. Autobusová zastávka - otočište 1.
3. Autobusová zastávka - otočište 2.
4. Cintorín
5. Miestna komunikácia č. d. 79
6. Miestna komunikácia - rómska osada
7. Miestna komunikácia č. d. 150
8. Miestna komunikácia č. d. 174
9. Miestna komunikácia okolo potoka č. d. 9

10. Miestna komunikácia ku kostolu
11. Miestna komunikácia č. d. 55
12. Miestna komunikácia č. d. 50
13. Miestna komunikácia okolo ihriska
14. Miestna komunikácia k Motorestu Javorina

Ručné čistenie aktivačnými pracovníkmi - OÚ, MŠ, ZŠ, 
všetky lávky a mosty s prístupovými cestami k nim.

Zoznam techniky

Rajonizácia

December

Január

Február

Marec

P. č. Od - do Meno a priezvisko
1. 30.11. - 6.12. Anton Palenčár
2. 7.12. - 13.12. Vlastimil Kačmár
3. 14.12. - 20.12. Anton Palenčár
4. 21.12. - 27.12. Vlastimil Kačmár

P. č. Od - do Meno a priezvisko
1. 1.1. - 7.2. Vlastimil Kačmár
2. 8.2. - 14.2. Anton Palenčár
3. 15.2. - 21.2. Vlastimil Kačmár
4. 22.2. - 28.2. Anton palenčár

P. č. Od - do Meno a priezvisko
1. 28.12. - 3.1.2016 Anton Palenčár
2. 4.1. - 10.1. Vlastimil Kačmár
3. 11.1. - 17.1. Anton Palenčár
4. 18.1. - 24.1. Vlastimil Kačmár
5. 25.1. - 31.1. Anton Palenčár

P. č. Od - do Meno a priezvisko
1. 29.2. - 6.3. Vlastimil Kačmár
2. 7.3. - 13.3. Anton Palenčár
3. 14.3. - 20.3. Vlastimil Kačmár
4. 21.3. - 27.3. Anton Palenčár
5. 28.3. - 31.3. Vlastimil Kačmár
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Obec Lenartov Vás pozýva na 

Vianočný stolnotenisový turnaj

ktorý sa uskutoční v stredu 30. decembra 2015 o 10:00 hod. 
v sále kultúrneho domu.

Súťažiť sa bude systémom každý s každým, tzn. každý súťažiaci odohrá jeden tzv. set so všetkými súťažiacimi 
vo svojej kategórii.
Plánované poradie súťaženia je podľa kategórií a to nasledovne:
A - do 20 rokov
B - nad 20 rokov
C - dievčatá
pričom sa bude hrať na 3 stoloch naraz.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 30. decembra 2015.

Obec Lenartov vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu 
stromčeka alebo domu.

Vyhodnotenie sa uskutoční po vianočných sviatkoch komisiou v 
zložení: poslanec obecného zastupiteľstva, učiteľka ZŠ, pracovníčka 
komunitného centra. 

Majiteľom troch najkrajších vianočných výzdob bude pridelený 
poukaz na nákup ďalšej vianočnej výzdoby v hodnote 50,00 € / 
30,00 € / 20,00 €.

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

                                  
Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy Lenartov 

Nová právna úprava

Nová právna úprava posúva zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy 
o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis pre nový školský rok 2016/2017 bude 
od 1. apríla do 30. apríla.

Obec Lenartov Vás srdečne pozýva na program plný hudby, zábavy a dobrej nálady

Novoročná šlágerparáda v Lenartove,

ktorý sa bude konať dňa 3. januára 2016 (nedeľa)
 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 15:00 hod.

Hudobný hosť: Martin Jakubec a Božanka

Vstup: voľný

Po skončení programu sa bude podávať novoročná kapustnica.
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POZVÁNKA
DHZ Lenartov pozýva svojich členov, ako aj širokú verejnosť na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa 
uskutoční dňa 28.12.2015 (pondelok) o 17:00 hod. v malej sále obecného úradu.
Všetci ste srdečne pozvaní.

Do pozornosti občanov

1) Pyrotechnický výrobok možno používať len podľa návodu 
na jeho používanie.
2) Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku 
všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať 
používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, 
P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.
Po tejto zmene podľa § 53 odsek 2 zák. č. 58/2014 Z. z. 

Oznámenie pre rodičov detí v MŠ
Obec Lenartov ako zriaďovateľ materskej školy oznamuje, že v čase jarných prázdnin, t. j. od 15. do 19. 
februára 2016 bude materská škola v prevádzke.

Ďalší podaný projekt úspešný
Rozhodnutím č. USVRK-OKA-2015/000967-020 o poskytnutí dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
bola obec Lenartov úspešná. Získali sme dotáciu na deratizáciu pozemkov v okolí rómskej osady vo výške 
3 800,- Eur.
Veríme, že takýchto úspešných projektov bude viac.

HASIČSKÁ ZBROJNICA V NOVOM ŠATE
Všetci, ktorí sme sa zúčastnili na slávnostnom akte 13.6.2015, keď nám pán podpredseda vlády SR 
a minister vnútra SR Róbert Kaliňák odovzdal do užívania nové hasičské vozidlo, prežili sme jeden zo 
šťastných okamihov, nakoľko v prípade živelnej pohromy je nevyhnutné vlastniť takéto vozidlo s najnovšou 
technikou. 20.11.2015 sne sa tešili znova, že Obec zabezpečila firmu, ktorá nám zhotovila prístavbu 
k hasičskej zbrojnici, vynovila fasádu, zabezpečila odvodnenie, výmaľbu z vnútra, zastrešenie, upravila 
vonkajší vstup pre vjazd vozidla a vonkajšie terénne úpravy. A tak 
v spomínaný deň 20.11.2015 zástupca firmy A.P.R. Bardejov s. r. 
o., ktorá dané práce realizovala Mgr. Rastislav Hrivniak odovzdal 
časť novopristavenej budovy hasičskej zbrojnice spolu so staršou 
zrenovovanou vedeniu Obce za prítomnosti starostky obce Ing. 
Jany Bľandovej, poslancov OZ, členov ZO DHZ a kronikárky 
obce do užívania. Zástupca firmy na mieste priblížil prítomným 
postupnosť jednotlivých prác od začiatku až do finišu.

Vážme si vybudované dielo, lebo nikdy nevieme, kedy a aký osud 
nás zastihne.

Mgr. Mária Frandoferová

Novela zákonna 58/2014 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a minícií

Nové znenie § 53 zák. č. 58/2014 Z. z.: 
§ 53

Používanie pyrotechnických výrobkov
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Zber jedlých olejov a tukov - obec Lenartov
1.  20.1.2016
2.  22.3.2015
3.  18.5.2015
4.  29.6.2015
5.  21.9.2015

  6.  24.11.2015
Stanovište na zber olejov a tukov je pred garážou OÚ na miestnej 
komunikácii.
Občania môžu odovzdať použitý jedlý potravinársky olej v plastových 
fľašiach s funkčným uzáverom. Plastové fľaše od olejov sa nevracajú. Zber 
sa uskutoční z dohodnutého stanovišťa v priebehu dňa.                                                                   FÚRA, s. r. o.

Školská knižnica Lenartov
Školská knižnica slúži širokej verejnosti, môžu ju navštevovať žiaci základnej 
školy, predškoláci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, rodičia s deťmi ale 
aj občania obce.
Zoznam kníh v školskej knižnici Lenartov je dostupný na internetovej stránke 
obce www.lenartov.sk, 
odkaz: http://www.lenartov.sk/institucie/skolska-kniznica/

Prevádzkové hodiny:
Pondelok:   09:00 – 17:00
Utorok:  08:00 – 16:00
Streda:  09:00 – 17:00
Štvrtok:  08:00 – 16:00
Piatok:  08:00 – 16:00                        Vypožičiavanie kníh je bezplatné.

, , ,
,
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Neprešlo jazykovou úpravou

Známky na podporu misií
 
Chcete pomôcť dobrej veci a neviete ako? Poštové známky treba vystrihnúť                                            
s polcentimetrovým okrajom a nepoškodené poslať na adresu:
Misijný sekretariát - pallotíni
Sološnická 20
841 04 Bratislava
www.pallotini.sk
info@pallotini.sk

Citrón a cesnak znížia cholesterol

Potrebujete:
• 2 l čistej vody
• 4 citróny
• 4 cesnaky
• kúsok zázvoru

Umyté citróny nakrájajte na menšie kúsky a spolu s očistením cesnakom a zázvorom ho rozmixujte do hladka. 
Zmes zalejte vodou a varte, občas premiešajte. Po vychladnutí zmes sceďte a odložte do chladničky.

Užívanie: 1 šálka denne 2 hod pred jedlom, minimálne po dobu 3 týždňov.

Pozvánka
ZO JDS Lenartov srdečne pozýva všetkých svojich členov 

na novoročné posedenie, ktoré sa uskutoční 
dňa 9. januára 2016 (sobota) o 14:00 hodine v sále kultúrneho domu, 

Všetci ste srdečne pozvaní.

Príďte sa zabaviť, zaspievať si a zaspomínať v kruhu svojich rovesníkov.

Vandali ničia obecný majetok, zastavia ich fotopasce?
 
Stalo sa už druhýkrát, že majetok obce dráždi vandalov a ľudí, ktorí musia stále robiť 
zle. 
Asi im to posilňuje ich „ego“, keď zničia alebo poškodia vec, ktorá slúži celej obci.
Vlečka, ktorú obec používa denno-denne a slúži na prevoz dreva pre všetkých 
občanov, stála v ceste človeku, ktorý ju „vylepšil“ tak, že vytrhal a prerezal všetky 
káble. Bez nich sa stala nefunkčná, nedalo sa priviezť drevo našim dôchodcom ani 
vyviezť trávu z verejných plôch.
Vlečka za nič nemohla, len jeden z nás (alebo viacerí?)  asi musia navštíviť lekára...
Buďme všetci obozretní a nedajme takýmto ľuďom ničiť to, čo má slúžiť nám 
všetkým!


