
 aktivita slnka oslabla, dni sú čoraz kratšie a ve-
čery čoraz dlhšie. Aktuálne zapaľujeme sviece 
na adventnom venci a pomaly sa pripravujeme 
na najkrajšie a najvoňavejšie sviatky roka. Ad-
vent nás duchovne stíšil a nastavil na zastavenie 
sa. Pokojne si utrieďme myšlienky, slová, skut-
ky... Zvlášť v tomto nepokojnom, na chorobu 
náchylnom, čase. Vírusy útočia z každej  stra-
ny a na všetkých, všade vládne korona. Poroz-
mýšľajme nad slovami odborníkov, nechajme si 
poradiť, čo hovoria lekári. Veď ochrana vlastné-
ho zdravia je najvyššia hodnota. Nepočúvajme 
kváziodborníkov, ktorí na to nemajú ani vedo-
mosti, ani skúsenosti. Zamyslite sa, či vašim 
rodičom pri vašom očkovaní niekto podobný 
radil. Každý počúval lekárov, lebo iba on vám 
dokázal pomôcť  s vašimi boľačkami. Myslíte, že 
teraz má lekár iné poslanie? Počúvajme a roz-
hodnime sa bez kibicov, podľa vlastného uváže-
nia, aby sme na nikoho iného nemohli zvaľovať 
vinu − iba na seba a vlastné rozhodnutie.

Nech sú nastávajúce vianočné sviatky 
pre vás časom pokoja, pohody a 

porozumenia. 
Nech sú časom rozdávania a 

prijímania dobra. 
Nech sú symbolom nádeje, radosti, 

lásky a rodinnej pohody.

Nad našim chotarem šňižek poľituje, že še koňec roka bľiži, už nam uka-
zuje. I kaľendar na poslednej straňe obraceni, že zaš treba bilancovac, 

každi pripraveni. Čaški rok za nami, bo voda hučaci išla doľinami.
I korona še oziva z každej strani, každi jak ľen može, še jej chraňi. 

Na uradze každi robi, co nam šickim treba, bo to teraz na nas ľudzi priš-
la čaška doba. Jeden z druhim še ňestretavame, ta sebe choľem na mobil 
zavolame. Dzekujeme Panu Bohu za ten dar veľiki, že nas ochraňoval 

cali rok i v čaše kalamiti. A vam našim predstavenim šumňe dzekujeme, 
za radi, za pomoc vam choľem zavinčujeme. 

„Buce zdravi šicke vospolok, žebi sme še mohľi z vami v novim roku vecej 
stretnuc, jak v ten stari rok.“

Lenartovčan
 Informačný občasník obce Lenartov            19 / 2021                December 2021             Prameň informácií

Mgr. Mária Frandoferová

Vaša starostka

Veselé Vianoce

Zamyslime sa aj nad časmi, ktoré sme prežili 
počas povodní. Boli to chvíle vážne, niekedy aj 
život ohrozujúce. Zažili sme veľa stresu a nepo-
hody. Teší ma však naša vzájomná spolupatrič-
nosť, ochota pomáhať. Všetkým sme ukázali, 
že sme lokalpatrioti, ktorým záleží na susedovi, 
kamarátovi, na ľuďoch okolo nás.

Vážení občania,
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Lenartov 
o udržiavaní čistoty v obci

Článok 1
Rozsah pôsobnosti

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťa-

huje na reguláciu činností a stanovenie povin-
ností na verejných priestranstvách[1]. Verejné 
priestranstvo definuje osobitný predpis[2].
 

Článok 2
Udržiavanie čistoty

 
(1) Každý je povinný počínať si tak, aby svo-
jím konaním nespôsobil znečistenie alebo 
poškodenie verejného priestranstva. Verejné 
priestranstvá je možné užívať len v súlade s ich 
účelom a príslušnými právnymi predpismi.

(2) Zakazuje sa na verejnom priestranstve:
a) ukladať a skladovať materiál všetkého druhu 

vrátane odpadu bez povolenia obce,
b) ukladať odpad vedľa nádob na ich zber,
c) odhadzovanie odpadkov a žuvačiek,
d) kŕmenie voľne sa pohybujúcich zvierat,
e) znečisťovanie pľuvaním, zvratkami, moče-

ním, fekáliami,
f) požívať alkoholické nápoje na verejnom 

priestranstve a znečisťovať okolie ich prázdny-
mi obalmi
g) realizovať grafiti mimo obcou schválených miest,
h) vyklepávať a prášiť odevy, koberce a iné tex-

tílie mimo na to určených miest; uvedené platí 
a aj o týchto činnostiach z okien alebo balkó-
nov, ak smerujú na verejné priestranstvo,

i) grilovať mimo na to určených miest,
j) umývať motorové vozidlá,
k) vypúšťať alebo vylievať odpadovú vodu, čis-

tiace prípravky, rozpúšťadlá, farby, oleje a iné 
podobné látky,
l) spaľovať odpad,
m) vyberať predmety z nádob na komunálny 

odpad a triedený zber.

(3) Čistenie verejných priestranstiev zabezpe-
čujú aktivační pracovníci a určení zamestnanci 
obce.

(4) Zimná údržba verejných priestranstiev je 
zabezpečovaná podľa príslušného  plánu.
 

Článok 3
Záverečné ustanovenia

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo 

schválené obecným zastupiteľstvom dňa 
23.09.2021.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nado-

búda účinnosť dňom schválenia v OZ.
_____________________________________
[1] Poznámka – hoci to zákon o obecnom 

zriadení výslovne neuvádza, obec môže regu-
lovať činnosti len na verejných priestranstvách. 
Priestranstvá verejnosti neprístupné (napr. 
ohradené pozemky v súkromnom vlastníctve) 
by sa takýmto spôsobom regulovať nemali.
[2] § 2b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení Ing. Jana Bľandová, MBA

Obec Lenartov v rámci výkonu samosprávy podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 
ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva toto
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENARTOV Č. 1/2021
O UDRŽIAVANÍ ČISTOTY V OBCI

Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností 
na rok 2022 ráta s rovnakými sadzbami 

dane z nehnuteľností ako v roku 2021. Neme-
ní sa ani hodnota pozemkov v obci. Doplnením 
návrhu VZN je sadzba dane z ubytovania, kto-
rú doteraz obec nevyrubovala. Na výške tejto 

dane sa musí obecné zastupiteľstvo dohodnúť. 
Podľa aktuálnej zmeny zákona je možné schváliť 
aj paušálnu daň za ubytovanie. Schválenú výšku 
tejto dane je možné zistiť na webovom sídle obce 
alebo priamo na obecnom úrade.

■ Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností

Ing. Jana Bľandová, MBA
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Obecné zastupiteľstvo Lenartov na základe 
originálneho výkonu samosprávy  v spo-

jení so zákonom miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady vydáva návrh všeobecne zá-
väzného nariadenia (ďalej len „návrh VZN“). 
V návrhu VZN je navýšenie výšky poplatku z 
10,00 eur na 12,00 eur/osobu z dôvodu zvý-
šených finančných nákladov za vývoz TDO a 
skládkovanie odpadu. Doterajší poplatok ne-
pokrýval náklady za zber a likvidáciu odpadov. 
Dôvodom nárastu cien v odpadovom hospo-
dárstve sú legislatívne zmeny, napr. povinnosť 

zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpa-
du, zabezpečiť mechanicko-biologickú úpravu 
zmesového komunálneho odpadu pred sklád-
kovaním alebo povinnosť váženia odpadu pri 
zbere a vybaviť smetiarske autá zariadením na 
váženie odpadu. Všetky tieto zmeny poplatky 
navyšujú. 
 Naďalej platí, že výška poplatku za TDO bude 

závisieť od miery triedenia odpadu. Čím viac 
budeme triediť, tým menšiu sadzbu budeme 
platiť. Riešením je teda zodpovednejšie triede-
nie odpadov.

■ Návrh VZN o poplatkoch za TDO

Ing. Jana Bľandová, MBA

INFOZÁKON  
najlepší prostredník na ceste k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „infozákon“) 
je výsledok dlhého boja neziskového sektora za dôslednú kontrolu verejných orgánov a 
riadny prístup k informáciám.

Sprístupňovanie vs. Zverejňovanie

Infozákon upravuje dva režimy prístupu ob-
čanov k informáciám:
• Zverejňovanie (povinné zverejňovanie zmlúv, 
faktúr, či základných informácií o zriadení po-
vinnej osoby alebo vybavovaní žiadostí- §5).
• Sprístupňovanie na základe žiadosti.
Žiadosť o informácie môže podať občan via-

cerými spôsobmi: e-mailom, písomne, ústne, fa-
xom, či iným technicky vykonateľným spôsobom.
Infožiadosť musí spĺňať určité formálne po-

žiadavky, musí z nej vyplývať:
• komu je určená (označenie príslušného úradu),
• kto ju podáva (v prípade fyzickej osoby- meno, 
priezvisko a adresa trvalého pobytu, v prípade 
právnickej osoby názov a sídlo),
• ktoré informácie sa požadujú sprístupniť,
• spôsob sprístupnenia informácie (napr. e-ma-
ilom, písomne, nahliadnutím do spisu, ústne, 
odkopírovaním na technický nosič).
Ak tieto náležitosti infožiadosť nebude obsa-

hovať, povinná osoba vyzve žiadateľa, aby v ur-
čenej lehote (najmenej 7 dní) žiadosť doplnil a 
poučí ho, akým spôsobom má byť doplnená.     
Ak ju žiadateľ nedoplní a pre tento nedostatok 

nemožno informáciu sprístupniť, žiadosť po-
vinná osoba odloží.

Spôsob vybavenia infožiadostí

Povinnej osobe umožňuje zákon vybaviť info-
žiadosť niekoľkými spôsobmi, pričom o info-
žiadosti rozhoduje bezodkladne, najneskôr 
do 8 pracovných dní. Môže si ju predĺžiť o ďal-
ších 8 pracovných dní, o čom upovedomí žia-
dateľa. 
• Odkazom na zverejnenú informáciu, ak ide 

o takú informáciu, ktorá bola zverejnená (urobí 
tak najneskôr do piatich dní od prijatia žiados-
ti, s odkazom na údaje, ktoré umožňujú vyhľa-
danie zverejnenej informácie).
• Postúpenie žiadosti do piatich dní od jej 

prijatia, ak informácie povinná osoba nemá k 
dispozícii, ale má vedomosť o tom, ktorá po-
vinná osoba ich k dispozícii má.
• Sprístupnenie informácie (úplné alebo 

čiastočné) občanom požadovaným spôsobom 
(najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane 
možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odko-
pírovaním informácií na technický nosič dát, 
sprístupnením kópií predlôh s požadovanými 
informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elek-
tronickou poštou).
• Odmietnutie sprístupnenia informácie (aj 

čiastočné), pričom v tomto prípade musí byť 
vydané rozhodnutie so základnými náležitosťa-



Novela INFOZÁKONA ako ďalší krok k zvyšovaniu 
transparentnosti verejnej správy
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mi (výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní/ 
rozklade).
• „Fiktívne rozhodnutie“, v prípade, ak po-

vinná osoba nerozhodne v zákonom stanovenej 
lehote a ani informáciu nesprístupní. Za deň 
doručenia odpovede sa v takom prípade pova-
žuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie.
V prípade odmietnutia sprístupnenia infor-

mácie prichádzajú do popredia často aj dôvody, 
ktoré súvisia s obmedzením prístupu k infor-
máciám podľa  ustanovení §8 – §12 infozákona. 
Ide predovšetkým o:
• Ochranu utajovaných skutočností.
• Ochranu osobnosti a osobných údajov.

• Ochranu obchodného tajomstva.
• Ochrana duševného vlastníctva.
• Ak sa týka rozhodovacej činnosti súdov ale-

bo orgánov činných v trestnom konaní.
Infozákon ustanovuje povinnosť sprístupniť 

informácie týkajúce sa skupiny tzv. „verejne 
činných osôb“ uvedených v §9 ods. 3 zákona, 
pričom sa takto sprístupňujú napríklad údaje o 
mene a priezvisku, funkcii, pracovnom zarade-
ní a platových pomeroch tam uvedených osôb.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej re-

publiky č. 481/2000 Z. z. ustanovuje podrob-
nosti úhrady nákladov za sprístupnenie infor-
mácií. 

Infozákon je citlivá téma a jeho otvorenie 
spravidla sprevádzajú aj isté obavy. Na jed-
nej strane obavy občianskej spoločnosti a mi-
movládnych organizácií z prípadného okliešte-
nia práva na prístup k informáciám. Na strane 
druhej poskytovateľov informácií, ktorí sa obáva-
jú prílišnej voľnosti a šikanózneho výkonu práva 
na informácie. Tieto obavy vychádzajú aj z istej 
symbolickej hodnoty infozákona, keďže bol pr-
vou právnou úpravou, ktorá pomenovala a aj v 

praxi realizovala právo verejnosti na informácie. 
Novela infozákona tak, ako je predložená do 

medzirezortného pripomienkovania, je ďalším 
krokom k zvýšeniu transparentnosti verejnej 
správy. Dnes už verejnosť vie, aký biznis štát 
robí (zverejňovanie zmlúv na internete), s kým 
ho robí (protischránkový zákon), teraz ešte vý-
raznejšie odkryje, ako sú spravované verejné 
financie. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. jún 
2022. Mgr. Nováková Eva

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomien-
kovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je vý-
razným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich po-
skytujú. Významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb.

Mená poslancov 18.06.
2021

23.9.
2021

25.11.
2021

Ján Bortník O O O
Milan Giňa O O O
Slávko Bilý O O O
Simona Bilá O O O
Ján Beňa O O X
Dana Chomjaková O O O
Jozef Cudrák O O O
Rastislav Štibrich X O X
Peter Harňák O O X

■ Účasť poslancov na zastupiteľstvách 

Komisia územného rozvoja a plánovania:   
25.06.2021

Komisia životného prostredia a verejného 
poriadku na rómskej osade : 17.06.2021
Komisia priestupková a verejného poriadku:                  

29.07.2021
Komisia pre prideľovanie nájomných bytov:    

18.06.2021
Zasadnutie krízového štábu:
18.1., 7.2., 11.7., 12.7., 29.7., 4.8., 15.8., 16.8., 
17.8.2021

■ Zasadnutia komisií

Mgr. Nováková Eva
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▶ Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2022

Hlavná 
kategória Kategória Bežné príjmy

Eur
1 396 500,00

100 Daňové príjmy 440 000,00
110 Dane z príjmov 410 000,00
120 Dane z majetku 17 000,00
130 Dane za tovary a služby 13 000,00

200 Nedaňové príjmy 38 000,00
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 16 000,00
220 Administratívne poplatky a iné poplatky 18 000,00
290 Iné nedaňové príjmy 4 000,00

300 Granty a transfery 918 500,00
310 Tuzemské bežné granty - ZŠ 400 000,00
310 Tuzemské bežné granty - rodinné prídavky 2 500,00
310 Tuzemské bežné granty - osobitný príjemca 220 000,00
310 Tuzemské bežné granty - refundácia projektov 296 000,00

Kapitálové príjmy 150 000,00
322 Kapitálov trasféry 150 000,00

400 Finančné operácie príjmové 10 000,00
453 Prostriedky z predchádzajúcich období 10 000,00

500 Prijaté úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci 30 000,00
510 Bankový úver 30 000,00

Príjmy bežného a kapitálového hospodárenia 1 546 500,00
Príjmy celkom 1 586 500,00

600 Bežné výdavky 1 382 000,00
610 Mzdy, platy 608 000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní 224 000,00
630 Tovary a služby 300 000,00
640 Bežné transfery 250 000,00

700 Kapitálové výdavky 150 000,00
710 Obstaranie kapitálových aktív 150 000,00

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančný-
mi pasívami - finančné operácie výdavkové 38 988,00

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 
majetku a ostatné výdavkové operácie (SFRB + úvery) 38 988,00
Výdavky bežného a kapitálového hospodárenia 1 532 000,00
Výdavky celkom 1 570 988,00
Výsledok hospodárenia z bežného hospodárenia 14 500,00
Výsledok z kapitálového hospodárenia 0,00
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia 14 500,00



1. Žiadosť o vyjadrenie k záujmom ochrany prírody k projektu ,,Zvýšenie energetickej účinnosti 
budovy OÚ“ – nezaradený z dôvodu neobsahovania všetkých náležitostí. 

2. Žiadosť o grant ,,Dočasné bývanie pre občanov MRK obce Lenartov“.
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie ,,KULTÚRA“ – ,,Dovybavenie sály KD stolmi a stoličkami“.
4. Žiadosť o finančný príspevok na ,,Zlepšenie vybavenia ŠJ Lenartov“.
5. Podpora vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciLenartov“.
6. ŽoNFP – OP KŽP vodozádržné/protipovodňové opatrenia.
7. ,,Letná škola zážitkovo“ – žiadosť o grant.
8. ,,Spolu múdrejší“ – žiadosť o grant na rozvojový projekt.
9. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku ,,Zateplenie budovy OÚ – cez Akčný plán BJ“.
10. Výzva OPLZ-P06-SC611-2018-2 ,,Systém bývania s prvkami prestupného bývania obce Lenartov“.
11. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt ,,Letná škola 2021“.
12. NP ,,Podpora zamestnanosti" - MOS.
13. Žiadosť o grant ,,Učíme sa v komunite“.
14. NP ,,Podpora zamestnanosti“ – Dobrovoľnícka služba.
15. NP ,,Cesta na trh práce 3" – Opatrenie č. 2.
16. NP ,,Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“.
17. MOPS Lenartov 2021 - MOPS 3.
18. Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Lenartov II.
19. Zdravie a bezpečnosť v školách 2021.
20. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt ,,Spolu múdrejší 2“.
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■ VEĽKÁ VODA BRALA VŠETKO...
Nestačilo raz, muselo trikrát

11. júl 2021 o 17.10 hod. zmenil ob-
raz nižného konca - malý potôčik 

sa premenil na obrovskú burácajúcu silu, 
ktorá oceľovú konštrukciu autobusovej za-
stávky zmietla ako handrovú bábiku. Masa 
blata, dreva a konárov sa rozlievala všade 
naokolo. Zaplavené domy, záhrady, pre-
dzáhradky, pivnice, priekopy a dvory uká-
zali v plnej sile spúšť a skazu.
15. august 2021, 17.00 hod., krátka búr-

ka a zlovestné mraky od Poľska znamenali 
obrovskú spúšť smerom od Manova. Ulič-
ný potok burácajúcou silou bral všetko, čo 
mal v ceste - drevo, stromy, konáre, rybník, 
obrovské skaly...Podmytá miestna komu-

Tohtoročné leto zostane v pamäti všetkých Lenartovčanov, nakoľko extrémne zráž-
ky spôsobili obrovské škody nielen na majetku, ale aj na duši.

Ing. Mgr. Miriama Leščišinová

■ PODANÉ PROJEKTY

Výsledok hospodárenia z finančných operácii -28 988,00
Výsledok hospodárenia celkom 15 512,00
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Oceňujem snahu tých, ktorí nevá-
hali a prišli pomáhať aj s traktorom 

a vlečkou. Ďakujem všetkým za 
cenné rady, za snahu pomáhať si 

navzájom. Nie nadarmo sa hovorí, 
že v núdzi spoznáš priateľa.

„

„

Ing. Jana Bľandová, MBA

nikácia, zrolované zábradlie a železný most, za-
liate domy, pivnice, záhrady, auto, hotová spúšť. 
A búrka neprestala, pršalo celú noc...
Situácia sa zhoršila 16. augusta 2021 kedy voda 

udrela ešte väčšou silou. Znova zaliate všetko 
okolo, strhnutý betónový most, prietok hlavné-
ho toku hrozil vybrežením po celej dĺžke.
Rýchly spád udalostí si vyžiadal aj rýchle rieše-

nia. Vyhlásenie 3. stupňa povodňovej aktivity, 
zvolanie krízového štábu, zabezpečenie ťažkej 
techniky, odvozu naplavenín, záchranné práce 
- to bola pre nás všetkých, ktorí sme to nezažili, 
skúška ohňom. Pri všetkom chaose, ktorý vlá-
dol počas povodní, oceňujem snahu prednos-
tu Okresného úradu v Bardejove p. Mgr. Jána 
Paľu, že mi osobne pomáhal v týchto kritických 
chvíľach. Jeho osobná účasť pri prvej povodni 
bola až do 22.00 hod, kedy bola sprejazdnená 
hlavná cesta. Prvotný šok, zneistenie a dokonca 
aj strach vystriedala aktívna spolupráca so zá-
chrannými zložkami. Aj keď profesionálov bolo 
málo, naši členovia DHZO sa aktívne zapojili 
do záchranných prác pod vedením veliteľa p. 
Petra Harňáka. Vo všetkých troch 
prípadoch pracovali s nasadením 
vlastných síl a koordinovane. Bez-
prostredná spolupráca s obecnou 
samosprávou, krízovým štábom a 
pomáhajúcimi občanmi obce za-
bránila väčším škodám aj po prí-
chode DHZO z okolitých obcí. 
Koordinácia prác s ťažkou techni-
kou, strojové a ručné odpratávanie 
nánosov, naplavenín, sprietočnenie 
priepustov a rigolov si, v niektorých 
prípadoch, vyžadovalo aj kus odva-
hy. Ešte aj dnes  mám pred očami 

obraz, kedy mladí chlapci chytili za nohy Miška 
Hrica a spustili ho nad most, kde priepust bol 
zatarasený konármi a drevom. Ich odvaha a ši-
kovnosť zabránila opätovnému vyliatiu potoka 
a ďalším škodám.
V pamäti ostáva aj obraz občanov z vyšného 

konca, ktorí sa postarali o priepust s naplaveni-
nami, prebili ho a zabezpečili odtok do hlavné-
ho toku − s čakanmi a lopatami v rukách prišli 
pomáhať ostatným do strede obce.
Oceňujem snahu všetkých, ktorí chceli po-

môcť a podali pomocnú ruku. Ďakujem veľmi 
pekne za pomoc poslancom obecného zastupi-
teľstva, ktorí stáli pri mne a spoločne sme koor-
dinovali záchranné práce. Vďačne som prijala 
ich ponuku monitorovať a sledovať situáciu po-
čas noci z 15.8. na 16. 8., spolu s členmi DHZO, 
kedy búrka neprestávala a hrozila ďalšia spúšť.
V mene všetkých občanov ďakujem tým, kto-

rí sa podieľali priamo na záchranných prácach, 
ktorí osobne pomáhali postihnutým rodinám, 
všetkým, ktorí nestáli so založenými rukami 
alebo s mobilnými telefónmi v rukách.
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■ Povodne v číslach

Výdavky na povodňové zá-
chranné práce od 11.7.2021 

od 17.15 hod do odvolania II. 
stupňa povodňovej aktivity:
• záchranné práce, ťažká techni-

ka, materiál 40 744,69 eur
• povodňové škody 169 850,00 eur
• na záchranných prácach sa po-

dieľalo 209 osôb.

Stroje a zariadenia použité pri 
vykonávaní opatrení na ochranu 
pred povodňou v obci Lenartov

Ing. Jana Bľandová, MBA

Druhy strojov a zariadení
traktor
vlečka vyklápacia
vlečka dvojkolesová
bager/traktobager
vozidlo Tatra
JCB stroj
UNC stroj
buldozér 
čelný nakladač
sklapač
hydraulická ruka
Volvo BL 71
zváračka
ponorné čerpadlo
elektrocentrála

počet
3
3
1
2
4
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2

Následky spôsobené povodňou 
na území obce Lenartov

Zaplavené rodinné domy počet 39
Zaplavené nebytové budovy celkom počet 10
Poškodené inžinierske stavby
cesty I. triedy [m] 20,00
miestne a účelové komunikácie [m] 200,00
mosty počet 2,00
ostatné inžinierske stavby (priepusty) počet 4
oplotenie počet 2
regulácia toku počet 3
rigoly počet 5

Evakuované hospodárske zvieratá počet 5
Evakuovaná hydina a drobné zvieratá počet 5

Uhynuté hospodárske zvieratá počet 2 500 ks 
pstruhov

Zaplavené dopravné prostriedky počet 1
Odplavené drevo [m3] 10,00

Materiál použitý pri vykonávaní 
opatrení na ochranu pred povodňou v 

obci Lenartov počas povodní

Druh materiálu merná 
jednotka množstvo

Lomový kameň t 358,76
Lomový kameň fr. 16/32 t 128,56
Lomový kameň fr. 32/63 t 110,72
Lomový kameň fr. 0/63 t 19,50
Jutové vrecia na piesok ks 150,00
piesok t 13,90
dezinfekcia l 100,00
veľkoobjemový kontajner a 
zneškodnenie odpadu ks/t 1/1,92

voda z hydrantu l 5000,00

Ing. Jana Bľandová, MBA

Zlepšiť kvalitu života sa dá aj 
tým, že uľahčíme život občanom a 
prispejeme k novátorským projek-
tom. Častokrát sa stáva, že občan 
nie je doma a kuriér mu nemôže 
odovzdať zásielku. V tomto prípa-
de by mal poslúžiť samoobslužný 
box, z ktorého si občan dokáže hes-
lom vybrať svoju zásielku. Takáto 
služba je zvlášť výhodná aj v tomto 
kovidovom čase. Prebieha nonstop 
a je bezkontaktná. Obec Lenartov 
požiadala dve spoločnosti o zria-
denie výdajného boxu. Aktuálne je 
to v štádiu riešenia.

■ Samoobslužný výdajný 
box možno aj u nás

Ing. Jana Bľandová, MBA



Dobrovoľné hasičské zbory obcí majú 
nezastupiteľné miesto pri ochrane ži-

votov a majetku fyzických a právnických  
osôb. Občania obce Lenartov sa o tom pre-
svedčili 11. júla 2021, 15. augusta 2021 a 
16. augusta 2021, kedy sa intenzívnou búr-
kovou činnosťou zmenili malé potôčiky na 
dravé rieky, ktoré ničili všetko, čo im pri-
šlo do cesty. Zásahom dob-
rovoľného hasičského zboru 
obce Lenartov, v spolupráci 
s DHZO Malcov, Lukov, Sna-
kov a Rokytov a koordináciou 
profesionálnych hasičov bola 
podaná pomocná ruka všet-
kým občanom, ktorých veľká 
voda prekvapila a spôsobila 
im veľké materiálne škody.
Prínos dobrovoľných hasičov 

má, nielen v našej obci, veľký 
dopad pre celú spoločnosť. 
Je potešujúce, že mladí ľudia 
majú k sebe blízko a vaša spo-
lupráca bola ukážková. Boli ste to práve Vy, 
členovia DHZO, ktorí ste sa s  nasadením 
vlastného života a vo svojom voľnom čase 

podpísali pod náročné záchranné práce až 
do neskorých nočných hodín alebo celo-
nočného monitorovania búrkovej činnosti. 
Oceňujeme Vašu profesionalitu, kolegialitu 
a ochotu pomáhať. Aj keď vás doma čakali 
manželky, deti, či priateľky alebo ste mali 
iný program – bez nároku na odmenu ste 
prišli pomôcť.„

Hovorí sa, že nešťastie nechodí po horách, 
ale po ľuďoch. Nešťastie, ktoré postretlo nás, 
budú pamätať aj deti našich detí, ale aj va-
ším pričinením to bude memento, na ktoré v 
dobrom  budeme pamätať a nezabudneme. 
Do ďalšej práce vám prajeme veľa zdravia, 

entuziazmu a ochoty naďalej pomáhať.
Nech podobných výjazdov máte čo najmenej!     
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Samospráva obce Lenartov ďakuje členom DHZO 
za účasť na ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH

ĎAKUJEME!                                                                                  

Starostka a poslanci obecného zastupiteľstva

ŽENA V PRŠIPLÁŠTI...

Vonku je dusno, pohrmieva. Čas únavy sa 
nezastaviteľne blíži. Ticho v izbe preru-

ší úder blesku. Sviatočná atmosféra nedele je 
narušená. Začína sa stmievať, nastupuje hukot 
vetra a z oblohy sa odrazu „leje ako z krhly.“ 
Dážď sa mení na krúpy a v rozmedzí pár mi-
nút sa valí dravá voda, zanáša prietokové rúry, 
voda sa vylieva do záhrad, dvorov, vlieva sa do 
domov a strháva so sebou všetko, čo jej stojí 
v ceste. Netrvá dlho a ľudia bezmocne stoja a 
sledujú hotovú katastrofu. Na miesto okamžite 
prichádza „žena v pršiplášti“ s gumákmi na no-
hách a telefónom pri uchu. Volá, zháňa, koho 
môže, zabezpečuje mechanizmy, zvoláva kom-
petentných. Čaká chvíľu, aj keď sa jej zdá, že to 
trvá večnosť. Povolaní sú na mieste. Poslanci 



obce, hasiči, pracovníci MOPS, dedinčania. 
Každý vie, čo má robiť. Hodiny sa posunuli 
do neskorého večera, do noci. Zasadá krízo-
vý štáb. „Žena  v pršiplášti“ je stále na mieste 
nešťastia, ponúka pomoc. Ráno nastupuje do 
práce. Začína kolobeh telefonátov, rozdelenie 
prác, obhliadka postihnutých zatopených do-
mov, záhrad, dvorov, zabezpečenie mechaniz-
mov na odpratávanie a čistenie, ponuka po-
moci pre poškodených. Dni sa míňajú, práce 
stále pokračujú. „Žena v pršiplášti“ je stále po 
ruke. Zabezpečuje dezinfekčné prostriedky, 
potravinovú pomoc postihnutým a opatrenia 
pred ďalšou možnou katastrofou. Netrvá dlho 
a scenár sa opakuje. Príroda zúri, voda si robí, 
čo chce. „Žena v pršiplášti“ je znova na mieste 
katastrofy. Bojí sa o holé ľudské životy. O prí-
bytky ľudí, jednoducho o všetko. Vie, ako na 
to. Nespí, ráno funguje znova, večer ďalšia po-
hroma. „Žena v pršiplášti“ zachováva triezvu 
hlavu. Čaká ju ďalšia ťažká noc a náročné dni. 
Riadi, organizuje, zvoláva, pomáha, ako vie. 
Je unavená, ale nedá to na sebe vedieť. Medzi 
vodnými katastrofami „žena v pršiplášti“ rieši 
smutnú udalosť v rodine. Všetko má svoj po-
riadok, svoj čas, svoje miesto.

      „Žena v pršiplášti“ odkladá gumáky a pršiplášť. 
Nevie, na ako dlho, lebo ani ona, ani nikto z 

nás nikdy nevie, čo nám príroda pripraví. 

     „Žena bez pršiplášťa“ sadá za stôl. Čaká ju 
množstvo práce, ktorú musí vybaviť, kto-

rú musela dať na chvíľu bokom. Zbiera sily v 
predsavzatí, že to zvládne tak, ako vždy a všet-
ko doteraz. Má čas pre každého jedného z nás, 
vie, ale hlavne chce vypočuť, poradiť, pomôcť, 
zabezpečiť, vybaviť, podať pomocnú ruku tam, 
kde je to najviac potrebné. Myslím si, že všetci 
poznáte „ženu v pršiplášti“. Je jednou z nás. Je 
to naša p. STAROSTKA, ktorá si právom za-
slúži náš obdiv, naše uznanie. Je predsa nielen 
vedúcou riadiacou pracovníčkou, ale je tiež 
manželkou a matkou, kde si tak isto vzorne za-
stáva svoje miesto a plní svoje povinnosti. 
„Žena v pršiplášti“ zatvára ďalšiu stránku v 

knihe svojho života. Otvára ďalšiu, aj keď ne-
vie, aká bude...
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Text: Mgr. Mária Frandoferová 

DOM BLAHOSLAVENÉHO ZEFYRÍNA

Myslím, že všetci vieme, kto sa o to 
pričinil, a tak som neváhal a oslovil 
som don Petra VARGU saleziána z ko-
munity v Bardejove s otázkou:

Milí Lenartovčania, v tom-
to predvianočnom adventnom 
čase v očakávaní príchodu Spa-
siteľa určite každý z nás si skla-
dá mozaiku, čo všetko prežil v 
končiacom sa roku. Určite sme 
všetci zaznamenali, že v našej 
obci pribudla jedna veľmi pek-
ne zrekonštruovaná budova, 
ktorá skrášľuje celkový kolorit 
tejto časti obce.



„Ako k tomu prišlo, že 
práve v Lenartove zriaďu-
jete svoje pracovisko?“
Nuž, hodím všetko na 

Pána Boha. Vôbec sme to 
neplánovali. Jedného dňa 
mi zavolal don Peter Be-
šenyei, že dostal ponuku 
staršieho domu s pozem-
kom, ktorý by sa po rekon-
štrukcii mohol používať 
pre našu pastoráciu medzi 
Rómami. Už dlhšie sme 
niečo podobné hľadali, 
ale nemali sme dosť peňa-
zí na zakúpenie. Pán Boh 
to vyriešil za nás. A my 
sme vďační darkyni a kresťanskej láske odda-
nej Anne Bľandovej za jej veľkodušnosť. Veľmi 
nám to pomohlo. 

*  *  *
„Budova ktorú Ste dostali darom, bola po-

stavená pred 50 rokmi a dlho nebola obýva-
ná. Určite jej oprava stála nemalé finančné 
prostriedky a bolo tam vložené aj veľa práce. 
Mohli by Ste nám to popísať. Mali Ste na to?“
Nemali. A keby som vedel, čo to bude stáť, ani 

by sme sa do opravy nepustili. Rok po tom, čo 
sme dostali dom, nadácia RENOVABIS, vy-
písala výzvu pre pomoc katolíckym centrám, 
ktoré pracujú s Rómami a náš projekt prešiel. 
Veľmi nám pomohol p. H. Bertelmann a naj-
viac JUWE – Saleziánska misijná prokúra a v 
poslednom čase nám prešli dva malé projekty 
v Prešovskom samosprávnom kraji. Je to u nás 
saleziánov vždy tak ako u don Bosca, aj on mal 
iba 40 soldov (centov) vo vrecku a začal stavať 
chrám Panny Márie Pomocnice v Turíne...
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 Ján Bortník, poslanec OcZ 
predseda komisie pre kul-

túru, šport a mládež

*  *  *
„Na čo všetko bude objekt slúžiť či bude se-

zónny alebo s trvalou prevádzkou?“
Chceme, aby Dom bl. Zefyrína, ako sme ho 

nazvali po prvom rómskom blahoslavenom, 
bol využívaný celoročne, zatiaľ nás veľmi brzdí 
pandémia, ale cez prázdniny sme už mali prvé 
akcie: Stretnutie modlitieb matiek, duchovné 
cvičenia pre otcov, tábor pre deti, ktoré chodili 
na doučovanie... a zopár brigád pri dokončo-
vaní opráv...

*  *  *
„Ako prispejete k zlepšeniu života Lenartov-

čanov? Ako môžu naši občania pomôcť Vám 
pri naplňovaní Vašich úmyslov?“
Zatiaľ naše kapacitné a personálne možnosti 

nám nedovoľujú rozširovať svoju činnosť, ale 
ako vždy Pán Boh a život ukáže cestu. Určite 
nám pomôžu modlitby a Božie požehnanie 
diela, ktoré robíme, lebo bez neho nemôžeme 
nič urobiť s trvalým dopadom na život Rómov 

a ani ten náš. Vyslo-
vujem presvedčenie, 
že Vaša snaha ako aj 
stanovené ciele budú 
naplnené a spoloč-
ným úsilím pri roz-
voji Vašej pastorač-
nej činnosti.

Ďakujem za rozhovor.
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■ Poskytovanie opatrovateľskej 
služby v obci POKRAČUJE

■ Ťažko skúšané chvíle spríjemnila POTRAVINOVÁ POMOC◆
Ťažké chvíle po záplavách 

v Lenartove sú pomaly za 
nami. Lenartovská samospráva 
zabezpečila pre najviac postih-
nuté rodiny potravinovú po-
moc, ktorú dodala Potravinová 
banka Slovenska. Ich podmien-
kou bolo pomôcť aj tým, ktorí 
sa pričinili o záchranné práce 
– pomáhajúcim členom DHZO 
Lenartov. Veľmi radi sme túto 
podmienku splnili. Potravinová 
pomoc bola rozdaná aj pre naj-
ohrozenejšiu skupinu seniorov 
nad 80 rokov. Veríme, že všet-
kým prišli dodané potraviny 
vhod a užili si ich pri zdraví a v 
pokoji. V tomto roku to už bola 
druhá potravinová pomoc.

Ministerstvo vnútra SR oznámilo, že žia-
dosť obce o nenávratný finančný príspe-

vok v rámci projektu prestupného bývania bol 
schválený vo výške 615 843,92 eur.
Projekt s názvom „Systém bývania s prvkami 

prestupného bývania pre obec Lenartov“ bol 
podaný začiatkom tohto roka. Schválené finan-
cie budú použité na opravu bytového domu 18 
b.j. Obec tým ušetrí financie z obecného roz-
počtu a celá investícia bude hradená z operač-
ného programu Ľudské zdroje.

■ Obec získala ďalšie financie

Ing. Jana Bľandová, MBAIng. Jana Bľandová, MBA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR schválilo obci Lenartov žiadosť o ne-

návratný finančný príspevok na opatrovateľskú 
službu cez OP Ľudské zdroje. Výška NFP je 117 
888,00 eur bez akéhokoľvek financovania obce. 
Poskytovanie opatrovateľskej služby v domá-
com prostredí bude refundované do mája 2023.
Aktuálne máme zamestnaných 5 opatrovate-

ľov, 1 opatrovateľka je dlhodobo PN.

■ NOVÉ STOLIČKY V SÁLE skrášľujú prostredie

Zastupiteľstvo PSK schválilo našej obci 
dotáciu na dovybavenie sály kultúrneho 

domu sumu 2 500 eur. Naša žiadosť bola na 
sumu 5 000 eur na zakúpenie stolov a stoličiek. 
Ale keďže dotácia bola značne krátená oproti 
podanej žiadosti, zamerali sme sa iba na sto-
ličky, nakoľko cena bola vysoká už pri stolič-
kách. Pri podávaní žiadosti o dotáciu sme si 
urobili predbežnú hodnotu zákazky, no táto sa 
s odstupom času navýšila zvýšením cien poža-
dovaného tovaru. Po vyhodnotení prieskumu 

trhu sa pristúpilo k objednávke tovaru. Do-
statok tovaru na sklade vygeneroval faktúru a 
táto bola uhradená v plnej výške. Tovar – cate-
ringové stoličky do sály kultúrneho domu boli 
do Lenartova dodané dňa 16.09.2021.
 Stoličky vkusne dopĺňajú interiér sály kultúr-

neho domu. Spĺňajú verejno-prospešný zámer 
a budú slúžiť nielen občanom obce, ale aj náv-
števníkom Lenartova. Trvalo-udržateľný cha-
rakter schváleného projektu napĺňa poslanie 
použitej dotácie z rozpočtu PSK.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA
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rámci platnej legislatívy obec ani nemôže finan-
covať alebo opravovať majetok, ktorý jej nepatrí. 
Ale... Nebudeme sedieť so založenými rukami 
a pozerať, ako nám voda podmýva reguláciu. 
Správe povodia Bodrogu a Hornádu sme po-
núkli pomoc – my dáme ľudí a oni dajú materiál 
na opravu. Slovo splnili, dali piesok a cement. 
Práce sa robili ručne, iba s pomocou miešačky 
a lopát. Neurobili sme zázraky, ale aspoň nie-
čo. Snáď pri najbližšej búrke zabránime väčším 
škodám na regulácii.

"Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa 
na oprave regulácie podieľali, za ich ochotu 
a snahu urobiť niečo pre svoju obec."

Tri letné povodne v obci narobili veľké ško-
dy nielen na majetku obce, ale aj na ma-

jetku občanov a iných právnických osôb. Osob-
ná prehliadka zamestnancov Správy povodia 
Bodrogu a Hornádu, starostky  a poslancov OZ 
po celom toku Večného potoka odkryla vážne 
poškodenie regulácie na minimálne 5 miestach 
v zastavanom území obce. Argumentácia za-
mestnancov Správy povodia B a H však bola 
jasná – nemáme ľudí, ani techniku. Možno to 
opravíme na budúci rok...
Vodný tok v našej obci je v správe 

povodia Bodrogu a Hornádu. Oni 
zodpovedajú za jeho škody, majú sa 
starať o prevádzku, opravy a sprie-
točnenie. Nie je to záležitosť obce. V 

■ Štát pomôže s rekonštrukciou  
kotolne v základnej škole

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR 
ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kva-

lita životného prostredia bola žiadosť obce Lenartov, ako 
zriaďovateľa Základnej školy Lenartov, na nenávratný 
finančný príspevok na rekonštrukciu kotolne a vykuro-
vania ZŠ a školskej knižnice schválená vo výške 65 000 
eur. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na projek-
tovú dokumentáciu a energeticko-environmentálne po-
súdenie. Až po kontrole VO možno očakávať spustenie 
rekonštrukčných prác. Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Projekt komunitného 
centra predĺžený

Podpisom zmluvy o spolupráci 
pre Národný projekt "Komunitné 

služby v mestách a obciach s prítom-
nosťou MRK" – II. fáza sa pokračuje v 
poskytovaní tejto sociálnej služby. Re-
alizácia projektu bude do 31.12.2022. 
Obec ako poskytovateľ sociálnej služ-
by zamestnáva troch zamestnancov, 
ktorých mzdové náklady sú plne re-
fundované.

ROZBITÁ REGULÁCIA VEČNÉHO POTOKA 
nás nenechala ľahostajnými

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA
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V rubrike cti, v rubrike našich rodákov sme tentokrát vyhradili miesto našej rodáčke, našej 
bývalej riadiacej pracovníčke Aničke RUSNÁKOVEJ, rodenej CUNDROVEJ. 

P.  Anička - naša bývalá starostka 

Anička sa narodila 14.01.1962 rodičom Já-
novi a Františke ako tretie zo štyroch detí. 

Vyrastala v početnej rodine v rodičovskom 
dome. Základnú školu navštevovala v rodnom 
Lenartove a neskôr v Malcove. Prežíla pekné a 
radostné detstvo. Na sklonku ZDŠ sa rozhodla 
pre svoje budúce povolanie a v roku 1977 nastú-
pila na SPŠ strojnícku do Prešova, ktorú v roku 
1981 úspešne ukončila. Strojníctvu po skončení 
strednej školy ostala verná a nastúpila do ZŤS 
v Bardejove , kde pracovala plných deväť rokov 
ako zámočníčka. Práca ju bavila a boli to roky, 
keď si Anička uvedomila a sama na vlastných 
rukách okúsila, ako sa „ťažko zarába na chlieb.“ 
V marci 1990 stála naša Anička pred vážnym 
rozhodnutím. Bola oslovená či by neprijala 
miesto riadiacej pracovníčky, t.č. tajomníčky 
MNV v rodnej obci. Nakoľko na všetko v živo-
te vždy išla s triezvou hlavou a po dôkladnom 
zvážení, ani teraz tomu nebolo ináč. Ponuku 
prijala a v novembri 1990 kandidovala na po-
zíciu starostu obce Lenartov. Do funkcie bola 
voličmi zvolená a pokračovala vo svojej práci. 
Funkciu starostku obce vykonávala dve voleb-
né obdobia. Nebola to 
ľahká práca, ale keď po 
človeku zostane čosi 
viditeľné a osožné pre 
druhých, na akúkoľvek 
ťažkosť človek zabudne 
a nepripustí si ju. Za 
Aničkinho pôsobenia 
sa v našej obci vybu-
dovala miestna komu-
nikácia, zrekonštruo-
val sa miestny rozhlas, 
zhotovila a spustila sa 
káblová televízia, po-
stavil a odovzdal sa do 
užívania dom nádeje, 
zhotovilo sa oplotenie 
cintorína...
Všetko má svoj začia-

tok a koniec. Aj Anički-
na práca v obci skonči-
la, nakoľko sa rozhodla 

zariadiť si svoj osobný život. 30.1.1999 sa vy-
dala a odišla za manželom Ondrejom bývať 
do Svitu. Anička je dnes matkou jedinej dcéry 
Zuzany, ktorá je poslucháčkou 4. ročníka Kar-
lovej univerzity v odbore všeobecné lekárstvo. 
Chce tiež, podobne ako mama, ktorá pracova-
la a pomáhala druhým, pracovať s ľuďmi a pre 
ľudi. Už počas MD si Anička otvorila živnosť a 
vykonávala kancelárske a účtovnícke práce pre 
rôzne firmy. V marci 2014 sa zamestnala vo fir-
me Chemosvit fólie, kde pracuje dodnes na po-
zícii operátor logistiky. Taká je doterajšia cesta 
našej rodáčky.
Anička bola a je od detstva obľúbená či už 

medzi vrstovníkmi, neskôr kolegami v práci, 
medzi rodákmi. Jej krátke zastavenie sa pri ná-
hodných stretnutiach aj dnes je toho dôkazom. 
Aj keď býva od nás pomaly 100 km, predsa ju 
často stretávame medzi nami, nakoľko láska 
k rodisku sa v nej životom umocňovala viac a 
viac, dôsledkom čoho je aj skutočnosť, že si v 
rodnom Lenartove v roku 2011 kúpila s manže-
lom starší domček, ktorý si opravili, vynovili a 
dnes tu trávia voľné víkendy. Je hrdá na svoj pô-

 Stretnutie rodákov − s bratom Jánom Cundrom, 2017



vod a rada sa tu vracia. Obľubuje prácu 
v záhrade, rada pečie, varí, a v „lenar-
tovskej chalupe“ má dosť priestoru na 
realizáciu svojich koníčkov. Veríme, 
že jej láska k rodisku zostane nadlho a 
bude sa tu vracať vždy s takou chuťou 
ako doteraz.
O pár dní bude naša rodáčka sláviť 

svoje okrúhle „60“. 
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▶ VIANOČNÝ STROMČEK ŽELANÍ

Tak ako po iné roky, aj tento rok zdobí 
stred obce pred obecným úradom a ma-

terskou školu vianočný stromček. Stovky sve-
tiel rozjasňujú jeho krásu do okolia a svojím 
osvetlením púta pozornosť nielen domácich, 
ale aj tých, ktorí obcou prechádzajú. Šikovné 
ruky detí z materskej školy, žiakov základnej 
školy a komunitného centra vyzdobili tohto-
ročný symbol Vianoc vianočnými ozdoba-
mi. Na každý pripli svoje priania a želania 
nielen za seba, ale aj za svoju rodinu, triedu a 
celú obec. K tejto aktivite sa môžu pripo-
jiť aj ostatní obyvatelia obce či rodiny s 
malými deťmi. 

Milá Anička, prijmi od nás, svojich 
rodákov, prianie zdravia, lásky, 
pokoja, radosti ako prejav našej 

veľkej vďačnosti. ŽIVIO!

„
Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 

Foto: Archív obce „

Prajeme všetkým, malým 
aj veľkým, pokojné Vianoce 

naplnených prianí a 
splnených želaní.

„

„

Ing. Jana Bľandová, MBA



Otec TEODOR sa narodil 21.9.1957 v 
Trenčíne ako štvrtý zo šiestich detí. Po 

skončení ZDŠ študoval na SPŠ elektrotechnic-
kej v Dubnici nad Váhom, po ukončení ktorej 
nastúpil pracovať ako elektrikár v Elektrotech-
nickom výskumnom ústave v Novej Dubni-
ci. Hlas jeho srdca sa ozýval čoraz hlasnejšie 
a mladý Teodor cítil vo svojom vnútri Božie 
volanie, ku ktorému nechcel a nemohol ostať 
ľahostajný. Jeho ďalšia životná cesta smerova-
la do Tatravagónky do Popradu, kde pracoval 
ako skladový robotník. Práve tu sa začína taj-
ne pripravovať na rehoľný život. Už 31.1.1983 
zložil prvé rehoľné sľuby a popri zamestnaní 
pokračoval v tajnom štúdiu teológie. Popritom 
sa venoval apoštolskej práci s mládežou. Bola 
to cesta neľahká, náročná, hlavne preto, že štát-
na moc ho sledovala takmer dva roky a v roku 
1987 ho v Poprade obžalovali z marenia dozoru 
nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami. 
Aj keď mu uložili podmienečný trest, o. Teodor 
sa nevzdával a v Bohumilom diele pokračoval. 
V januári 1989 zložil doživotné rehoľné sľuby a 
po ukončení tajných štúdií teológie rožňavský 
biskup Eduard Kojnok ho vysvätil 30.12.1990 
za kňaza. Aj keď s obrovskými prekážkami a 
krížmi, o. Teodor predsa šiel za hlasom Pána 
a začína svoju rehoľnú a kňazskú púť. V máji 
1991 nastupuje do nášho Bardejova ako direk-
tor saleziánskej komunity. Tu otcovsky a brat-
sky sprevádzal svojich spolubratov a spolu s 
nimi horlivo pracoval s mladými. Nezaháľal ani 
na jednom mieste, kde bol postavený. Či bolo 
potrebné obliecť albu či montérky. Aj náš rodák 
o. Maroš pravidelne navštevoval ich komunitu 
s ostatnými mladými, čo mu tiež otvorilo ces-
tu do Pánovej vinice. Maroš videl v o. Teodo-
rovi svoj veľký životný vzor a dnes je jedným 

zo spolubratov veľkej saleziánskej rodiny. V 
rokoch 1992-1994 o. Teodor spravoval aj našu 
farnosť. Tešili sme sa na stretnutia s ním a s 
jeho spolubratmi o. Petrom Bešenyeim a nebo-
hým o. Jožkom Bližinským. Spomínam si, ako 
ich naše deti vyčkávali na farskom moste každý 
piatok, a keď sa už blížilo „biele auto“ zďaleka 
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 DON Teodor GAVENDA - IN MEMORIAM

Verím, že s pomocou P. Márie Pomocnice a sv. 
Jána Bosca vo svojom povolaní verne vytrvám.

„ „

(slová o. Teodora v žiadosti o kňazskú vysviacku)

Miesto v rubrike cti dnes patrí človeku s veľkým a šľachetným srdcom pre druhého, 
z ktorého vždy vyžarovala skromnosť, pokora, pokoj, jednoduchosť. Zaspomínajme 
si na roky, kedy našu farnosť spravoval o. Teodor Gavenda so svojimi spolubratmi − 
saleziánmi. Priblížme si jeho život, prácu neľahkú, ale Bohu zasvätenú.
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ich vítali a sprevádzali až na farský dvor. Tešili 
sa na „stretká“ na fare, ktoré absolvovali  s nimi 
v piatkové večery. Za pôsobenia o. Teodora a 
jeho spolubratov v našej farnosti sa uskutočnili 
1.sv. prijímania a po dôkladnej príprave prijalo 
sviatosť birmovania okolo 80 našich birmovancov. 
Cesta o. Teodora v roku 1996 smeruje do Mi-

chaloviec, v r. 2002 znova do Bardejova. V r. 
2011 sa o. Teodor vracia do svojho rodného 
kraja ako direktor komunity v Dubnici nad 
Váhom, kde zavŕšil svoje dielo, nakoľko ho po-
stihla ťažká choroba. O. Teodor bol všade, kde 
ho potrebovali a robil všetko, čo bolo treba. Rád 
pomáhal chudobným, venoval sa pastorácii Ró-
mov, nikto mu nebol ľahostajný. Mal veľké plá-

ny, chcel ešte veľa spraviť, veľa pomôcť. No Pán 
mal s ním iné úmysly. O. Teodor zavŕšil svoj 
život v chorobe, ktorú trpezlivo znášal a ďa-
koval každému, kto mu pomáhal akýmkoľvek 
spôsobom. Ticho, bez stonu 9.12.2014 o 22.40 
hod. prestupuje prah večnosti. Je pochovaný vo 
svojej rodnej Opatovej nad Váhom.
Odišiel človek, ktorého život bol naplnený lás-

kou, obetou, skromnosťou, vytrvalosťou, hú-
ževnatosťou, pracovitosťou. Mal rád všetkých 
ľudí. Mali sme ho radi aj my Lenartovčania, po-
znali sme veľkosť jeho srdca, lebo nás všetkých 
v ňom nosil, čo cítil každý z nás. Jeho odchod 
sme spolucítili s jeho spolubratmi a so všetký-
mi, ktorí ho poznali.

V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníc-
tva č. 264 aj obec Lenartov, ako zamestnávateľ, 

musela prijať opatrenia na zabezpečenie vstupu za-
mestnancov na pracovisko od 29. novembra 2021. Z 
57 zamestnancov obce je aktuálne19 zamestnancov, 
na ktorých sa vzťahuje predmetná vyhláška. Z toh-
to dôvodu obec poverila autorizovanú osobu, ktorá 
vykonáva antigénové testovanie alebo dohliada na 
správnu realizáciu testovania. Testovanie prebieha 
vždy v pondelok vo vymedzených priestoroch pol 
hodiny pre začiatkom pracovnej doby. Otestovaný 
zamestnanec tak môže nastúpiť do zamestnania 
včas a s príslušným potvrdením. Doteraz testova-
nie neodhalilo žiadneho pozitívneho na covid.

▶ Dočasné opatrenia pre vstup na 
pracovisko sa uplatňujú 

aj u nás
Svätý Mikuláš ako patrón detí, všetkých 

núdznych či chudobných, je často na 
ikonách a obrazoch zvečnený s troma meš-
cami. Táto symbolika pomoci pretrváva aj 
v dnešných časoch. Do Lenartova priniesol 
darčeky nielen dobrým deťom, ale myslel 
aj osamelých ľudí.
Osamelo žijúci seniori, ktorých často trá-

pi aj izolácia od okolitého sve-
ta dôsledkom rôznych chorôb, 
boli určite potešení "návštevou 
Mikuláša". Myslel aj na nich a 
daroval im malý darček. Verí-
me, že im urobil radosť a vyča-
roval úsmev na tvári.

▶ Aj na osamelých občanov 
myslel MIKULÁŠ

Ing. Jana Bľandová, MBAIng. Jana Bľandová, MBA

O. Teodor, sme na Vás hrdí, vážime 
si Vaše dielo a venujeme Vám tichú 
spomienku a odriekanú modlitbu 
za spásu Vašej veľkej, nesmrteľnej 

duše. Odpočívajte v pokoji! 
Vaši vďační Lenartovčania. „

„

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová  
Zdroj: Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia

Foto: Archív SDB
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Boj s kovidom ešte neskončil, 
žijeme ďalším lockdownom. 

Minister vnútra SR ocenil všetkých, 
ktorí sa podieľali na celoplošnom 
testovaní obyvateľstva. Okrem zlo-
žiek štátu vyjadril vďaku aj všetkým 
zamestnancom verejnej správy a 
dobrovoľníkom, ktorí počas svojho 
voľna opúšťali svoje rodiny a tvorili 
tímy v MOM. Ocenil aj tých, ktorí sa 
podieľali na zabezpečení verejného 
poriadku a pokoja počas testovania. 
Ich snahu pomáhať ocenil odzna-
kom s poďakovaním. V našej obci  
bolo 25 ocenených.

■  Minister vnútra OCEŇOVAL

Ing. Jana Bľandová, MBA

30. júna 2021 skončil projekt MOPS. Jeden z 
mála projektov, kde význam a ciele sú prí-

nosom nielen pre majoritu, ale aj minoritu. 8 čle-
nov MOPS pracuje v obci nielen na zabezpečení ve-
rejného poriadku, vypomáha pri dochádzke žiakov 
do a zo školy, monitorujú výskyt čiernych skládok 
na rómskej osade, sú nápomocní pri návštevách 
štátnych orgánov – štátnej polície, pracovníkov so-
ciálnej kurately, úradu práce, úradu verejného zdra-
votníctva ap. Nová výzva je pokračovaním projek-
tu  a oprávnenou obcou je iba tá, ktorá tieto služby 
poskytovala súvisle a bez prerušenia. Sme radi, že 
pracovné zmluvy členov MOPS sa predĺžia o ďal-
ších 15 mesiacov.

 

■ Projekt MOPS končí a zároveň aj pokračuje

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA
Foto: Mgr. Jana Frandoferová
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V šk. roku 2021/2022, zasadlo do školských lavíc ZŠ Lenartov 92 žia-
kov so ŠVPP. Vyučujú sa  v dvojzmennej prevádzke v deviatich trie-
dach /z toho v dvoch 0. ročníkoch, v jednej špecializovanej triede 1.B, 
v troch špeciálnych triedach  2.B, 3.B, 4.B a v troch bežných triedach, 
z toho v jednom spojenom ročníku 3.A-4.A. Dopoludnia sa vyučuje 
v piatich triedach 48 žiakov, popoludní v štyroch triedach 44 žiakov. 
Využívame naplno každú chvíľu prezenčného vyučovania, pretože to 
nie je samozrejmosť.

Nielen v Svetový deň umývania rúk, ale 
každý deň v škole prízvukujeme dôležitosť 
správneho umývania rúk a pravidelnej 
hygieny. Nápomocná je i asistentka osvety 
zdravia, ktorá pravidelne monitoruje pre-
venciu pedikulózy vychádzajúcej z rodinné-
ho prostredia na dvojtýždňovej báze.
 ✳ ✳ ✳
Aj v tejto náročnej situácii sme v rámci 

Európskeho týždňa športu nabádali žia-
kov k zdravšiemu a aktívnejšiemu život-
nému štýlu súťažou o titul Najlepší skokan 
cez švihadlo, z dôvodu epidemiologických 
opatrení  len v rámci tried v exteriéri.

✳ ✳ ✳
S koordinátorom prevencie patologic-

kých javov pri príležitosti Dňa mlieka 
žiaci sledovali prezentáciu, oboznámili sa 
s procesom distribúcie mlieka od podoje-
nia až na pult obchodu, vytvorili nástenku 
Cesta mlieka, ochutnávali mliečne výrob-
ky. Súťažili, kto prvý vypije cez slamku 
pohár mlieka alebo zje jablko v rámci Dňa 
jablka. V súvislosti s témou Hovorme o 
jedle diskutovali o zdravej výžive a tvorili 
rôznorodé výrobky a výtvarné práce. 

✳ ✳ ✳
Keďže mesiac október je Mesiacom úcty 

k starším, nezabudli sme ani na tých, kto-
rí nám vytvorili súčasné hodnoty. Žiaci 
z lekárskych paličiek vyhotovili darček – 
rámček, kde dokreslili svojich starých ro-
dičov a vypísali ich charakterové vlastnosti. 
Prostredníctvom školského rozhlasu sme sa zapo-
jili i do aktivity Milión detí sa modlí ruženec.

✳ ✳ ✳
Zábavu i poučenie im poskytla práca s plaste-

línou, ktorú sme so spoluúčasťou Obce Lenar-
tov získali z projektovej výzvy Svet plastelíny. 
Veď prečo nie? S tak jemnou, voňavou a pes-
trofarebnou plastelínou žiaci ešte nepracovali. 
Okrem toho, že zlepšuje manuálne zručnosti, 
kreativitu, fantáziu a predstavivosť, schopnosť 

V ŠKOLE SME RADI

Mesiac úcty k starším

Svet plastelíny

pozorovania, koordináciu očí a rúk tak dôležitú 
pre písanie, uľahčuje aj pochopenie priestorových 
foriem a tvarov. Pomocou plastelíny deti ľahšie 
pochopia guľaté, obdĺžnikové a štvorcové tvary.

✳ ✳ ✳
V škole sa naplno rozbehla aj realizácia schvá-

lenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu 
obnovy a odolnosti na program Spolu múdrejší 
2 zameraný na zmierňovanie dopadov pandé-
mie vo vzdelávaní žiakov základných škôl. 
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Napriek tomu, že s koronavírusom bojujeme už dlhé 
mesiace, snažíme sa dodržiavať v čo najväčšej možnej 
miere všetky preventívne opatrenia. Naďalej musíme 
myslieť na to, že ide o zdravie – naše aj našich blízkych. 
Realizujeme ranný filter, dodržiavame princíp ruky – 
odstup  –  rúško, dodržiavame izoláciu, ak sa cítime 
byť chorí a zbytočne neriskujeme. To platí v prvom 
rade pre školu a  naše domácnosti. Každý pondelok sú 
žiaci so súhlasom rodičov testovaní Ag samotestami 
z dôvodu predchádzania a šírenia nákazy i ochrany 
svojej a ľudí naokolo. Boli sme zodpovední, dali sme 
sa zaočkovať. Od 29.11.2021 sa zmenili  i podmienky 
vstupu do školských priestorov jednak pre zamest-
nancov, ktorí musia byť v režime OTP (očkovaní, tes-
tovaní, prekonaní), tak aj pre rodičov a cudzie osoby, 
pre tie platí režim OP (očkovaní, prekonaní). Vstup 
cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo 
povolený iba v režime OP so súhlasom riaditeľa.

✳ ✳ ✳
V novembri rezonovali aktivity prebiehajúceho pro-

jektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 s regio-
nálnou pôsobnosťou, v ktorom sa štvrtáci siedmich 
málotriedok bardejovského okresu zapojili do Olym-
pijských hier organizovaných našou školou. Súťažili v 
behu na 60 m, v hode kriketovou loptičkou a v skoku 
do diaľky z miesta. ZŠ Snakov, ZŠ Nižný Tvarožec, ZŠ 
Hrabské, ZŠ Lukov, ZŠ Osikov, ZŠ Fričkovce a ZŠ Ger-
lachov získali od nás nielen športové potreby na realizáciu 
uvedených disciplín – meracie pásmo, kriketovú loptičku 
a stopky, ale i diplomy, medaily a vecné ceny pre víťazov. 

✳ ✳ ✳
Pri príležitosti Dňa boja proti drogám koordinátor-

ka prevencie patologických javov ozrejmila žiakom čo 

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o fi-
nancovanie rozvojového projektu Zdravie a 
bezpečnosť v školách 2021 bolo MŠVVaŠ SR 
v stanovenom termíne predložených spolu 49 
projektov. Komisia pre výber, hodnotenie a fi-
nančnú podporu projektov navrhla p. ministro-
vi prideliť finančné prostriedky desiatim pro-
jektom v celkovej sume 25 000 €. Medzi nimi 
bol aj projekt ZŠ Lenartov s dotáciou 2 900 eur 
zameraný na zlepšenie dochádzky žiakov.

Aj tento rok nás Osmijanko pri príležitosti 
Medzinárodného dňa knižníc pozval do lite-
rárnej záhrady, v ktorej sme pravidelným číta-
ním kníh a časopisov vytvorili s deťmi zábavnú 
atmosféru, priestor pre rozprávanie o tom, čo 
sa dozvedeli. Podporili sme nielen radosť z čí-
tania, ale i dispozície a myšlienky k tvorivej ak-
tivite žiakov – tú budú potrebovať vo všetkých 
sférach života.

KAŽDÝ DEŇ V ŠKOLE SA RÁTA

Výtvarná súťaž

Predchádzajúce náročné mesiace pandémie nám ukázali, že prezenčné vyučovanie a osobný kon-
takt sú nenahraditeľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Sme veľmi radi, že sa učíme v škole tak 
naozaj. Priebežne zdôrazňujeme potrebu podpory duševného zdravia žiakov. Skúšame rôzne spô-
soby, ako sa im priblížiť. Využívame čas na rozhovory, diskutujeme nielen s nimi ale i s rodičmi, 
organizujeme aktivity v prírode a vychádzky. Obraciame sa i na školského psychológa, CPPPaP a 
SCŠPP Bardejov. 

sú drogy a čo medzi nich patrí. Formou 
prezentácie poukázala na negatívny vplyv 
na organizmus a zdravie človeka. V rámci 
spätnej väzby spoločne vypracovali pra-
covný list, kde sa dozvedeli, ktoré orgá-
ny poškodzujú drogy, vyriešili tajničku, 
zhotovili nástenku a nakreslili si, ako pro-
spešne trávia svoj voľný čas (pohybom) 
nie drogami.
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"Požehnané a pokojné Vianoce a radostný 
Nový rok 2022 prežitý v zdraví Vám i 

Vašim rodinám praje kolektív Základnej 
školy v Lenartove."

Prostredníctvom programu Školské ovocie sme 
sa zapojili i do výtvarnej súťaže, ktorej cieľom bola 
podpora pitného režimu 100 % ovocných štiav a 
konzumácie čerstvého ovocia žiakov. Denník Pravda 
vyhlásil súťaž Moje najkrajšie Vianoce, kde sme tiež 
poslali výtvarné práce našich žiakov.

✳ ✳ ✳
V rámci prevencie nevhodného správania sa žiakov 

naše triedy navštívili i policajti Obvodného oddele-
nia PZ Kurov, ktorí vysvetľovali žiakom neprípust-
nosť patologických prejavov ako je krádež, klamstvo, 
arogancia, nevďačnosť, neúctivosť a ignorácia.

✳ ✳ ✳
ZŠ Lenartov bola vybratá do programu medziná-

rodnej pedagogickej spolupráce pod názvom Inclu-
sion4Schools, ktorého cieľom je kooperácia medzi 
základnými školami, systematicky sa zaoberajúcimi 
žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
Príjemnou predzvesťou príchodu Mikuláša bola 

i príprava vlastnoručne zhotovených darčekov do 
Mikulášskeho bazáru, kde si žiaci darček samostat-
ne vybrali. Bolo že to radosti! O to viac, keď prišiel 
dlho očakávaný Mikuláš, vypočul si básničky a roz-
dal svoje balíčky.

✳ ✳ ✳
Nezadržateľne sa blížia vianočné sviatky, každý rok 

tak vzácne, tajomné a čarovné. Nielen počas vianoč-
ných sviatkov si želám, aby všetci žiaci i zamestnanci 
boli zdraví. Aby to tak bolo, nestačí len moje prianie. 
Svojou troškou musí prispieť každý. Žiak, zamestna-
nec i rodič má prejaviť zodpo-
vednosť voči sebe a svojim naj-
bližším, pretože deti potrebujú 
školský režim, sociálny kontakt, 
učiteľku, asistenta, jedáleň, telo-
cvik a každodenné upevňovanie 
už i tak dosť stratených pracov-
ných návykov. Buďme k sebe em-
patickí, pretože na ľudskú zlobu 
vakcína neexistuje!
Čo pre nás znamená záver ka-

lendárneho roka? Napríklad dô-
kaz, že sme zvládli toto náročné 
obdobie, v ktorom sa parametre 
ako trpezlivosť a snaha peda-
gogických, nepedagogických a 
odborných zamestnancov, adap-
tabilita žiakov, zodpovednosť 
zriaďovateľa a ľudskosť všetkých 
v našej škole niesli priehrštím. 
Požehnané a pokojné Vianoce a radostný 
Nový rok 2022 prežitý v zdraví Vám i Vašim 
rodinám praje kolektív Základnej školy v Le-
nartove. Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka ZŠ
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Pracovná pozícia školského špeciálneho pe-
dagóga ako odborného zamestnanca pria-

mo v prostredí materskej školy bola zavedená 
v Slovenskej republike historicky prvýkrát pred 
tromi rokmi a to v rámci národného projek-
tu PRIM – Projekt inklúzie v materskej škole. 
Inkluzívny prístup definujeme ako „bezpod-
mienečné akceptovanie potrieb všetkých detí.“ 
Jednou zo základných charakteristík inklúzie 
je heterogénnosť detí v materskej škole. Dôraz 
je kladený na rozvoj osobnosti každého dieťaťa 
bez rozdielu na jeho etnickú, náboženskú prís-
lušnosť, či sociálne postavenie. Heterogénnosť 
vnímame ako normalitu – deti sa nedelia na tie, 
ktoré majú špeciálne potreby a na tie, ktoré ich 
nemajú.
Našu materskú školu nav-

števujú aj deti z marginali-
zovanej rómskej komunity. 
Ich šance na úspech v osob-
nostnom rozvoji v detstve 
aj v dospelosti sa zvyšujú 
možnosťou včasného kva-
litného a systematického 
predprimárneho vzdelá-
vania. Materská škola do-
pĺňa rodinnú výchovu o 
v ýchovno-vzdelávac iu 
činnosť, ktorej hlavný cieľ  
je dosiahnutie optimálnej 
kognitívnej, senzomotoric-
kej a sociálno-citovej úrov-
ne ako základ pre školské 
vzdelávanie v základnej 
škole a pre život. Kolektív 
pedagógov v našej materskej 
škole, ako aj celý inkluzívny 
tím sa na splnení tohto cieľa 
podieľa v plnej miere.
Vytváraním rôznych ži-

votných situácií sa dieťa učí 

správne reagovať a zároveň sa uňho posilňujú 
kladné povahové a charakterové vlastnosti. V 
hrách získava dieťa nové poznatky a skúsenosti. 
Pri všetkých druhoch hier je dôležitá prítom-
nosť učiteľky, ktorá vie deti usmerniť, poradiť 
a pomôcť im, menej aktívne deti zaktivizovať 
alebo príliš aktívne deti správne zamestnať. 
Charakter špeciálnych výchovno-vzdelávacích 
potrieb detí si neraz vyžaduje individuálny prí-
stup pedagóga natoľko, že sa nedokáže venovať 
v potrebnej miere súčasne znevýhodneným a 
intaktným deťom v triede. V takýchto situáci-
ách je nevyhnutná prítomnosť asistenta peda-
góga. V našej materskej škole vykonáva prácu 
asistenta pedagóga pani Mária Suchá.

ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG  
v materskej škole

Detstvo má byť najbezpečnejším, najkrajším a najspontánnejším obdobím v živote každé-
ho človeka. Hoci je každému dieťaťu najlepšie v blízkosti mamy a nič tento pocit nenahradí, 
jeho pobyt v materskej škole ho dokáže obohatiť v rôznych smeroch. Pre mnoho detí je 
škôlka prvým miestom, kde sa stretnú s určitou štruktúrou, s učiteľmi a sú vo väčšej sku-
pine detí. Na  pedagóga tak prechádza veľa zodpovednosti a práce, preto je každá odborná 
pomoc v materskej škole vítaná.



Mojou základnou odbornou činnosťou špeci-
álneho pedagóga v materskej škole je pomoc, 
poradenstvo, intervencia, reedukácia, a realizá-
cia depistážneho orientačného vyšetrenia a ná-
sledne stimulácie prostredníctvom vytvorených 
manuálov. Cielenými cvičeniami sa venujem 
rozvíjaniu tých funkcií, ktoré predchádzajúce 
depistážne vyšetrenie odhalilo ako problémo-
vé. Pretože 
 

Pri svojej práci využívam podľa potreby rôzne 
pomôcky, obrázkový, výtvarný a pracovný ma-
teriál, pracovné zošity a listy, pracujem s det-
skou a odbornou literatúrou. Deťom sa venu-

jem individuálne, alebo aj skupinovo. Pre mňa 
je práca s deťmi predovšetkým poslanie, pre-
tože chcem deti nielen učiť, ale aj vychovávať. 
Takto sa snažím podať pomocnú ruku deťom 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami pre úspešný vstup do základnej školy, aby 
sa dobre cítili v školskom prostredí, zažívali 
úspech v kolektíve a tak z nich vyrástli zdravé  
a harmonické osobnosti…“
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Mgr. Silvia Kmecová, špeciálny pedagóg
Spôsob akým sa slabé deti 

posilňujú je rovnaký, akým sa 
silné zdokonaľujú.

(Mária Montessoriová) 

„ „

■ Ako sa správať pri policajnej akcii

Prevažne mladí ľudia, ktorí navštevujú diskotéky, kluby, či bary už zažili policajnú akciu, či 
kontrolu. Policajný zbor v rámci svojej činnosti vykonáva rôzne druhy akcií, jednak pre-

ventívne, ale aj razantnejšie kontroly. Policajti využívajú moment prekvapenia. Ozbrojení pod 
jednotným velením kontrolujú osoby a veci súvisiace s trestnou činnosťou. Častokrát hľadajú a 
zaisťujú páchateľov trestných činov, o ktorých bežný návštevník nočného podniku ani len netuší. 
Podľa § 34 Zákona 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov je každý po-
vinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho opráv-
není. Úspech akcie je závislý aj od občanov a ich ochoty spolupracovať, preto uvádzame základné 
body, ako sa správať pri policajnej akcii. 
Ako sa správať pri zásahu?

• uposlúchnite každú výzvu policajta,
• zachovajte pokoj a rozvahu,
• zostaňte na mieste, nesnažte sa premiestňovať,
• doklady totožnosti nepredkladajte bez výzvy, pri zisťovaní totožnosti nesiahajte prudko do 

vreciek,
• nerobte žiadne prudké pohyby,
• ak máte ležať s rukami za hlavou, neprotestujte - je to hlavne vo Vašom záujme,
• ak máte sedieť s rukami na stole, nepripaľujte si cigaretu ani neupíjajte z pohára, taktiež ne-

hľadajte vo vreckách či kabelkách zapaľovač,
• cigarety, vreckovku, make-up a pod,
• ak chcete niečo povedať policajtom, polohlasne o to požiadajte,
• nažte sa vyvarovať akéhokoľvek fyzického odporu,
• neargumentujte tým, kto ste a aké máte styky,
• ak sa Vám zdá, že ide iba o žart, radšej prijmite úlohu nachytaného, predídete zbytočným 

nepríjemnostiam,
• ak sa Vám zdá zásah neadekvátny neprotestuje ihneď na mieste, môžete tak urobiť podaním 

písomnej sťažnosti sekcii kontroly ministra a inšpekčnej služby ministerstva vnútra, prísluš-
nom oddelení kontroly krajského riaditeľstva Policajného zboru alebo na ktoromkoľvek po-
licajnom útvare.

Oprávnenia a povinnosti policajta sú presne vymedzené v § 17 - 33 zákona o Policajnom zbore.

OZNAM
Materská škola

Obec Lenartov ako zriaďovateľ MŠ oznamuje 
rodičom detí, že prevádzka MŠ bude 

prerušená v čase od 20.12.2021 do 7.01.2022. 
Materská škola bude otvorená 10.01.2022. 
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pri ZŠ Lenartov

Jednou z takýchto aktivít bol aj MDŠK v našej ŠK. 
V rámci toho dňa sa uskutočnili v ŠK aj zaujímavé 
aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok ŠK. Vy-
rábali sme záložky do knihy, čítali rozprávky s poro-
zumením a pripravili sme si aj výzdobu jeseň v ŠK. 
Jednou z hlavných aktivít toho dňa je už šiesty ročník 
prijímania nových členov do „Cechu knižničného“. 
Žiaci prvého stupňa 3.A sa v tento deň stali novými 
členmi v našej ŠK. Najprv predviedli čo všetko vedia 
o knihách, prečítali rozprávku ako vedia čítať a zloži-
li sľub čitateľa. Sľubom sa zaviazali dodržiavať všetky 
práva, ale aj povinnosti čitateľa knižnice tak, ako im 
prikazuje „Cech knižničný“. Na záver dostali aj preu-
kazy čitateľa. 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA  

„
Pevne verím, že láska ku knihám a prá-

ci s literatúrou nás bude stále posúvať 
vpred. Jedným z takýchto krokov dopre-
du je aj naše podujatie prijímanie nových 
členov ŠK, z ktorého si deti odniesli veľa 
múdrych myšlienok a inšpirácií v duchu 

myšlienky J. A. Komenského 
„Kto miluje knihy, miluje múdrosť.“ „

Poslaním ŠK je budovať otvorenú knižnicu ako miesto, kde sa rôznymi formami pestuje láska 
ku knihám a čítaniu ako k prirodzenému predpokladu dosahovania lepšieho vzdelania. Budu-
jeme otvorenú knižnicu, aby deti nevnímali ŠK ako uzamknutý priestor, ale ako miesto rôzno-
rodých aktivít vzbudzujúcich lásku ku knihám, ktoré naša ŠK pre deti pripravuje. 
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Mária Leškovská, knihovníčka

Aj keď pandemické opatrenia nás brzdili v našej 
práci, aj tak sa nám podarilo za tento polrok usku-
točniť ďalšie aktivity ako sú:

•    Čítanie rozprávok na pokračovanie
• Skrášľovanie okolia ŠK
• Vyhodnotenie „Najlepší čitateľ školského 

roka 2020/2021“
• Čítanie v prírode
• Športové hry – voľnočasové aktivity
• Denný tábor pre deti – spolu s KC
• Úprava terénu na 

obci
• Letná škola – číta-

nie, voľnočasové 
aktivity

• SNP – opekačka – 
spolu s KC

• Beseda s deťmi – 
Prečítané leto

• Zábavné aktivity
• Revitalizácia ska-

liek pri cintoríne 
– spolu s KC

• Dramatizované čí-
tanie

• Revitalizácia ska-
liek v okolí kostola

• Jeseň v ŠK
• MDŠK – výroba 

záložiek do kníh
• MDŠK – čítanie s 

porozumením
• MDŠK – prijíma-

nie nových členov 
do ŠK

Do jednotlivých podujatí bola zapo-
jená väčšina žiakov ZŠ ako aj žiakov z 
obce. Takéto a rôzne iné aktivity plá-
nujeme rozvíjať aj naďalej a usilovať 
sa rôznymi formami práce s knihou 
rozvíjať vnútornú motiváciu, aby sa čí-
taním, prácou s informáciami a využí-
vaním vedomostí stávali z nich múdri, 
vzdelaní a dobrí žiaci.



Pomoc, podpora, sprevádzanie a poskyto-
vanie sociálnych služieb boli zabezpečené 

pre prijímateľov sociálnych služieb aj v druhej 
polovici kalendárneho roka 2021. Všetky akti-
vity a odborné činnosti komunitného centra sú 
vždy realizované na základe aktuálneho covid 
automatu. Návštevnosť a počet účastníkov v ko-
munitnom centre je podmienená usmernením 
a interným covid automatom z MVSR pre ko-
munitné centrá. Naša činnosť bola hneď začiat-
kom leta o niečo viac rozšírená, pre spoluprácu 

pri zveľaďovaní centra obce a letný tábor pre 
deti zamestnaných rodičov. Od októbra 2021 sú 
priestory KC poskytnuté o.z. Integrácia študen-
tov na jazykový kurz – Angličtina hrou, určený 
pre žiakov 1.stupňa zo ZŠ Lenartov a ZŠ Malcov. 
Kurz prebieha denne v skupinách predpoludním 
a popoludní. Záujem o kurz anglického jazyka 
prejavili už aj žiaci 2. stupňa, ba dokonca aj do-
spelí. Vyučovanie prebieha pod pedagogickým 
vedením Mgr. Jany Drutarovskej Demjanovičo-
vej od 10/2021-12/2022. 
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KOMUNITNÉ CENTRUM Lenartov

Mgr. Ivana Balogová, odb. garant KC

Chceš nás spoznať, pridaj sa k nám. Inklúzia je cesta k šťastnému 
životu nás všetkých. Ľútosť nás ničí, záujem nás povzbudzuje. 

Porovnávať sa je ľudské, pochopiť je viac.

„ „

▶ Aktivity Komunitného centra Lenartov

Skalka v obci  
- na základe schválenia obecným zastupiteľ-

stvom Lenartov, realizácia skalky pri moste Saint 
Léonard – de – Noblat pod odborným vedením p. 
Leškovskej zo ŠK Lenartov.

Tábor pre deti zamestnaných rodičov 
- tábor bol určený pre deti zamestnaných rodi-

čov od 6 rokov. Zúčastnili sa ho deti z Lenartova, 
v určenom čase 9:30-14:00 hod. Deťom bol zabez-
pečený obed na Motoreste Javorina, ktorý uhradi-
li rodičia. Aktivity s deťmi:
• tvorivé ručičky: vejár, prívesky na kľúče, zažeh-

ľovacie koráliky, diela z vosku, ozdoby na ceruzky 
a perá, maľovanie na tričká, maľovanie na kame-
ne, náhrdelníky, náušnice
• spoločenské hry: stolný futbal, futbal, ping-

pong, badminton, pexeso, puzzle.

Farma  Javorina 
- návšteva miestnej farmy s deťmi počas tábora, 

kde mali možnosť obhliadky nielen celej farmy, 
ale aj rôznych strojov. Taktiež dostali možnosť 
prikrmovať zvieratká, rybičky, skúsiť si rybolov 
a niektorých dokonca nadchlo aj kydanie hnoja. 
Najkrajším zážitkom pre mnohých bola jazda na 
malom poníkovi.  



SNP 
- úcta padlým hrdinom z obce zapá-

lením sviec pri pamätníku pred škol-
skou knižnicou. Sprievodnou akciou 
bola opekačka v spolupráci s OÚ Le-
nartov a ŠK, ktorej sa zúčastnili deti z 
tábora.

Letná  škola 
- v spolupráci so ZŠ Lenartov sme 

počas letnej školy realizovali so žiak-
mi tvorivé dielne (diela) - drevené lie-
tadielka, sadrové odtlačky, plastelíno-
vé diela, papierové vystrihovačky.

Letné kino 
- spolupráca pri plánovaní a organi-

zovaní letného kina v spolupráci s OÚ 
Lenartov, TSP, MAS Horná Topľa.

Barter 
- výmena oblečenia na osade, kde si 

mohli niektoré dievčatá a ženy skúsiť 
rolu predavačky. Ponúkali oblečenie 
medzi sebou aj za symbolickú sumu. 
Zvyšok oblečenia bol rozdaný do naj-
chudobnejších rodín.

Komunitné rehabilitácie 
- práca najmä s dospelou populá-

ciou, ktorej cieľom je znovunadobud-
nutie pracovných návykov –  kosenie, 
sadenie, rekonštrukcia labutí, šitie, 
varenie – pečenie

Preventívne aktivity – zamerané 
pre každú vekovú skupinu, prevencie 
v oblasti zdravia, financií, zamestna-
nosti, záškoláctva.

PSD – pomoc deťom pri opakovaní 
učiva z hlavných predmetov pomo-
cou pracovných listov – hravou for-
mou, čítanie s porozumením.

Záujmové aktivity – rôzne aktivity 
pre efektívne využitie voľného času. 
Organizovanie futbalového turnaja 
chlapcov a volejbalového turnaja 
dievčat na osade.

Očkovanie – asistencia pri adminis-
tratíve v spolupráci s TSP.
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"Palikeras vaše tumari spoluprá-
cu a prajinas tumenge bachtali 

karačoňa."
Marek Bilý, A-OP

Plán ďalších aktivít: sv. Mikuláš, medov-
níky – pečenie, zdobenie, list Ježiškovi, ad-
ventné vence, balenie darčekov, lenartovský 
meteorit – beseda

"Ďakujeme za spoluprácu, spolu-
žitie medzi Vami v obci a prajeme 
Vám požehnané vianočné sviatky  

v kruhu rodiny."
Mgr. Jana Kačmárová, OP

Testovanie – usmerňovanie rodičov pri tes-
tovaní detí pred nástupom do zariadenia tes-
tami určenými na domáce použitie.

Náhrobné vence – výroba náhrobných ven-
cov z rôznych prírodných materiálov a deko-
rácií, ktoré si PSS sami vopred vytvorili.

Vianočné oblátky – beseda a ukážka peče-
nia vianočných oblátok v spolupráci s p. Má-
riou Suchou.
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  ▶ Sny sa stali skutočnosťou – 
NÁJOMNÉ BYTY ODOVZDANÉ DO UŽÍVANIA

Pre niektorých obyvateľov MRK 
nastal v októbri 2021 Veľký Deň a 

to odovzdaním kľúčov od nájomných 
bytov. Byt o rozlohe 43,75 m² pozo-
stáva z chodby, WC spolu s kúpeľnou 
vrátane sanity (z 24 bytov − 4 dispo-
nujú sprchovým kútom), izby, ďalšej 
izby spojenej s kuchyňou (vrátane 
kuchynskej linky) a balkónom. Takto 
obec pomohla 24 rodinám, ktoré sa 
nevedeli dočkať a byty si postupne za-
riadzovali novým nábytkom, podla-
hami, automatickou práčkou, záves-
mi. Výška mesačného nájomného v 
týchto bytoch je 80,35 €. Nájomníci si 
el. energiu predplácajú dopredu (zálo-
hovite). 
Podmienkou pridelenia bytu bolo 

zbúranie príbytku a upratanie okolia. 
5 rodín sa presťahovalo už do obý-
vanej 18 b. j., kde sa nachádzajú byty 
vhodnejšie pre viacpočetné rodiny. 
21 rodín sa presťahovalo do lepších 
príbytkov, dôstojnejších pre život. 
Nakoniec sa takto zbúra 28 čiernych 
stavieb. Na ich mieste vzniknú nové 
stavebné parcely, pre záujemcov o 
výstavbu legálnych domov či už pro-
stredníctvom projektu DOM.ov alebo 
svojpomocne. 

Mgr. Mokrišová Michaela

Dňa 29.10.2021 sa odovzdávania by-
tov za dodržania prísnych epidemio-
logických opatrení zúčastnili poslanci 
obecného zastupiteľstva, starostka obce a 
duchovný otec farnosti, ktorý každý byt 
posvätil. Tento slávnostný akt bol zavŕše-
ný spoločnou modlitbou. 
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Pomyselným svetlom na konci tunela v boji proti 
pandémii okrem iných opatrení predstavuje aj 

možnosť očkovania. Pre tých občanov, ktorí preja-
vili záujem Prešovský samosprávny kraj spustil vý-
jazdovú očkovaciu službu. V dopytovom priesku-
me aktívne zareagovala aj naša pani starostka a 
prisľúbila pomoc pri prípravách pre plynulý chod 
očkovania, tak pri administratíve, ako aj priesto-
rovo. Prvé očkovanie v našej obci sa uskutočnilo 
13.07.2021. Očkovacou vakcínou od spol. Pfizer 1. 
dávkou bolo zaočkovaných 97 osôb. Druhé očko-
vanie 1. dávkou sa uskutočnilo 28.07.2021, zaoč-
kovaných bolo 91 osôb. Tretie očkovanie prebehlo 
11.08.2021 s počtom zaočkovaných 89 osôb. Štvrté 
očkovanie prebehlo 25.08.2021 s počtom zaočko-
vaných 102 osôb. V augustových termínoch už boli 
podávané 1. aj 2. dávky vakcíny. Piate očkovanie 
prebehlo dňa 22.11.2021, s počtom zaočkovaných 
46 osôb. Podávané boli 1., 2., a aj 3. dávky. Celkový 
počet zaočkovaných v našej obci bol 425 osôb.
Termín ďalšieho očkovania je naplánovaný na 

20.12.2021. V prípade záujmu stačí, ak sa telefonic-
ky alebo osobne nahlásite do zoznamu vedeného 
na podateľni obecného úradu. Veríme, že aj týmto 
krokom sme prispeli k zníženiu šírenia pandémie.

Mária Urdová, TP

■  „SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME“

Poďakovanie za úspešný priebeh 
patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom podieľali na zorganizovaní. 
Zostaňme preto aj naďalej zodpoved-

ní a navzájom sa chráňme.

„

„
Žijeme dobu, na ktorú sa nikto z nás nemohol vopred pripraviť. Korona-

vírus nás donútil zmeniť svoj spôsob života a zvykať si aj na určené obme-
dzenia. Postupom času sme upustili od organizovania hromadných podu-
jatí, či rodinných osláv a viac sa zamerali na ochranu zdravia, tak svojho 
ako aj svojich blízkych. 
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■ Žumpa alebo kanalizácia?

Otázka: Ľudia v našom okolí sú stále presvedčení, že žumpa je lacnejšie riešenie ako kana-
lizácia. Obávajú sa napojiť, že ich to bude stáť viac. Najmä starším ročníkom mám prob-

lém to vysvetliť. Čo s tým?
Odpovedá riaditeľ Oblastného závodu Prešov, Ing. Karol Kaliňák:
Ak by všetci dodržiavali literu zákona, tak dnes nemáme žiadne presaky žúmp ani trativody. A 

v prvom rade žiadne ekologické ohrozenia. Kanalizácia je však preukázateľne lacnejším riešením 
ako odvoz splaškových vôd zo žúmp. Pozrime sa na malý vzorový prepočet:
• Vychádzame z toho, že 1 vývoz žumpy stojí približne 50-70 eur, v závislosti od vzdialenosti.
• Hygienické minimum spotreby vody je 33 m3 na osobu za rok.
• Ako príklad si vezmeme štvorčlennú rodinu, ktorá minie ročne len minimum a teda 132 m3.
• Ako príklad uvedieme žumpu so štandardným objemom 10 m3.
• Pri spotrebe 132 m3 ročne musíme žumpu vyviezť 13x do roka. Celková suma je 13×70 = 910 eur.
• Priemerná cena stočného je 1,07 €/m3. Pri rovnakej spotrebe by rodina zaplatila na stočnom 

132×1,07 =141,24 eur.
• Rozdiel je po zaokrúhlení 769 eur.
Komentár JUDr. Ľubomíra Čigáša, riaditeľa Klubu akcionárov VVS:
Pripojenie obyvateľa na verejnú kanalizáciu mu môže znížiť náklady až na jednu tretinu. Súčasná 

legislatíva prikazuje majiteľom domov, resp. pozemkov, kde prevádzkujú žumpu a majú dostupnú 
verejnú kanalizáciu v obci pripojiť sa na ňu do konca roka 2021, ak je to technicky možné a ekono-
micky únosné. Čiže ak je kanalizácia v blízkosti jeho pozemku. Problém vzniká najmä pre obce, 
ktoré svoje kanalizácie vybudovali z eurofondov, pretože ak nebude pripojiteľnosť aspoň 80%, 
obce budú musieť peniaze za kanalizáciu vrátiť. Tiež je potrebné podotknúť, že zákon v súčasnosti 
povoľuje domáce čističky odpadových vôd alebo žumpy, ale ide vždy len o dočasné riešenia, teda 
dovtedy, kým nie je možnosť pripojiť sa na kanalizáciu. 

Americká legenda mala korene v Lenartove

 

■
Profesionálny futbalový hráč George Blan-

da bol spätý s Lenartovom, aj keď ho nikdy 
nenavštívil. Bol hrdý na svoj pôvod.
George  Frederick  Blanda sa narodil 17. sep-

tembra 1927 v Youngwoode v Pensylvánii slo-
venským rodičom. Mama Mary pochádzala z 
Bratislavy a jeho otec Michael, ktorý pracoval 
ako baník,  mal korene v Lenartove. Do USA 
odišli pred prvou svetovou vojnou. George mal 
desať súrodencov. Aj keď vyrastali ako Ame-
ričania, rodičia z nich vychovali katolíkov hr-
dých na svoj slovenský pôvod. Detstvo preží-
vali v ťažkých hospodárskych časoch, no rád 
spomínal na veľmi dobré vzťahy a súdržnosť v 
rodine. Vysoký a vyšportovaný mladý George 
hľadal útechu vo futbale  aj ako tínedžer. Cho-
dil na strednú školu v Youngwoode, kde hral 
nielen futbal, ale aj basketbal a venoval sa atle-
tike. Zapísal sa na University of Kentucky, kde 
ho trénoval legendárny Bear Bryant. 
 Po ukončení vysokej školy  podpísal prvú pro-
fesionálnu zmluvu s tímom amerického futba-

lu Chicago Bears. 
Popri kariére pro-
fesionálneho hrá-
ča pracoval aj ako 
predajca dodávok a 
natáčal aj televízne 
reklamy. Športu sa 
postupne upísal na-
plno. V AFL a NFL 
odohral 26 sezón. 
Magazín Sporting 
News ho zaradil do 
Top 100 najlepších 
hráčov všetkých čias. 
Veľký starý muž, 
ako ho prezývali, ukončil profesionálnu futba-
lovú kariéru v auguste 1976 ako najstarší hráč, 
ktorý kedy hral vo veku 48 rokov. V roku 1981 
bol uvedený do Siene slávy profesionálneho 
futbalu. Bol ženatý a mal dve deti. Zomrel 27. 
septembra 2010 v Alamede v Kalifornii.
 

Prevzaté: Noviny Klubu akcionárov VVS a.s.
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Ani sa to nezdá, ale tohto roku sme uspo-
riadali už  po 10 krát Beh do kopca na 

Kráľovu studňu. Prípravy na tento beh začali 
ešte počas zimy, kedy sme začali rozmýšľať, ako 
vylepšiť tento jubilejný ročník. Veľmi nás pote-
šilo, keď sme oslovili nášho známeho olympio-
nika Mateja Tótha, či by nad behom neprevzal 
záštitu. Ani na chvíľu  nezaváhal a tak celý beh 
bol venovaný práve jemu. Ešte deň pred štar-
tom sme privítali bývalého, tiež olympionika a 
zároveň majstra Európy v chôdzi na 20 km Pav-
la Blažeka, s ktorým sme si prešli trať behu a 
večer sme spolu diskutovali nielen o jeho špor-
tovej kariére, ale aj o našich aktivitách. Bol veľ-
mi milo prekvapený našou činnosťou. No a v 
nedeľu ráno už bolo v Lenartove naozaj rušno. 
Postupne sa na Motoreste Javorina zaprezento-
valo 113 bežcov, ktorým sa asi pol hodinu pred 
štartom prihovoril v telefonickom rozhovore 
práve Matej Tóth. Veľmi vyzdvihol naše nadše-
nie organizovať v tomto dosť náročnom obdo-
bí takéto športové podujatie. Porozprával nám 
krátko o jeho začiatkoch a tiež sa prihovoril 
deťom, ktorých povzbudil, aby viac športovali, 
hýbali sa. Krátko na to nás cez telefón odštarto-
val. Bežci aj napriek vysokej teplote vybehli na 
trať a začali zápasiť, kto bude na Kráľovej stud-
ni prvý. Pre nás organizátorov boli už na štarte 
všetci víťazi. Veď zdolať tak náročný beh v tom 
teple nie je vôbec jedno-
duché. Nás najviac tešila 
hlavne výborná až pria-
teľská atmosféra medzi 
bežcami. Tí si pochva-
ľovali naozaj všetko, ale 
najviac ich prekvapilo 
občerstvenie po behu 
pri miestnom cintoríne. 
Sme veľmi radi, že naši 
priatelia dôchodcovia 
pripravili pre všetkých 
bežcov sladké koláčiky 
a zároveň im aj pekne 
zaspievali za doprovodu 
harmonikára Antona 
Kačmára. Mnoho bež-
cov si spolu s nimi za-
spievalo, ale našli sa aj 

takí, ktorí si aj zatancovali. 
Počas hlavného behu sa náš 
zabávač a moderátor Jozef 
Jendrichovský s manželkou 
venovali najmenším deťom, 
ktoré si tiež nielen zašportovali, ale aj získali 
krásne odmeny. Naozaj bol to vydarený ročník. 
To, že  všetko dobre dopadlo sme si uvedomi-
li asi až na druhý deň... Veď hneď po behu, po 
tom ako odišli bežci domov, prišla veľmi silná 
búrka, ktorá napáchala v obci značné škody. 
Ale to ešte nebolo všetko, lebo hneď v pondelok 
sa to zopakovalo a behom veľmi krátkej doby sa 
voda doslova liala aj po mieste, kde si v nedeľu 
bežci pochutnávali na koláčikoch a spievali s 
našimi dôchodcami. Všetci dobre vieme ako to 
dopadlo... strhnutý most, cesta a nevyčísliteľné 
škody na majetkoch.   

■   Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulého leta  ■

10. ročník BEHU DO KOPCA NA KRÁĽOVU STUDŇU

Záverečné poďakovanie patrí 
nielen Obci Lenartov za finanč-

nú pomoc, Motorestu Javori-
na za chutný obed, všetkým 

sponzorom, členom OZ Kráľova 
studňa, dôchodcom, ale hlavne 

Pánu Bohu, že nás ochránil pred 
možným veľkým nešťastím. 

„
„
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Text: Marián Dudra,  predseda OZ KS      
Foto: archív OZ

Posledna fotografia členov združenia s vyhĺadňou

ZBÚRANIE VÝHĽADNE

Skoro dva roky nám trvalo postavenie výhľadne... 
Desať rokov to bola najvyššia turistická výhľadňa 

v bardejovskom okrese. Žiaľ poveternostné podmien-
ky urobili svoje. A tak začiatkom septembra sme sa 
rozhodli, že ju zbúrame. Je nám to naozaj veľmi ľúto, 
ale bezpečnosť turistov je pre nás prvoradá... Veríme, 
že aj naďalej turisti budú prichádzať na Kráľovu stud-
ňu... Veď v súčasnosti na Kráľovej studni nájdu náv-
števníci turistickú útulňu, knižnicu, lavicu troch krá-
ľov, detské ihrisko, čerstvú vodu zo studničky a vždy 
upravené okolie. A či postavíme novú výhľadňu? 
Často sa na to pýtajú naši priatelia. Ťažko povedať. 
Naša snaha tu je. V prvom rade musíme získať po-
zemok do nášho vlastníctva alebo prenájmu. Robíme 
postupne kroky na tomto procese, ale nie všetko zá-
leží od nás. Tak veríme, že sa nám to podarí a časom 
tam pribudne znova turistická výhľadňa.

Na záver chcem týmto poďakovať 
všetkým našim členom, sponzorom, 
ale aj našim sympatizantom za všetko, 
čo pre nás počas celého roka urobili a 
popriať nielen im, ale aj všetkým čitate-
ľom týchto novín požehnané prežitie 
Vianočných sviatkov. A hlavne, aby tá 
Korona už konečne pominula.

„
„

■ Slovenská pošta upozorňuje na podvodníkov

Blížiace sa vianočné sviatky umocnené 
aktuálnym lockdownom motivujú Slo-

vákov nakupovať cez internet. To využívajú 
podvodníci, ktorí vystupujú v mene pošty a 
žiadajú od klientov údaje o ich platobných 
kartách. Slovenská pošta preto vyzýva ľudí 
na ostražitosť, aby na podozrivé e-maily či 
SMS správy nereagovali. Slovenská pošta 
zaznamenala už približne 30 rôznych typov 
podvodných e-mailov, ktoré sa vydávajú 
za to, že sú od pošty. Adresáta vyzývajú na 
úhradu platieb za doručenie zásielky, zme-
nu doručenia či uloženia zásielky, v ostat-
nom čase aj na zaplatenie colných poplat-

kov, možnosť vyhrať v súťaži 
hodnotné ceny či zapojiť sa do 
prieskumu a vyhrať finančnú 
hotovosť. Slovenská pošta nik-
dy nežiada úhradu žiadnych poplatkov pro-
stredníctvom e-mailov alebo SMS, a to ani 
za colné konanie či DPH. Klient za zásielku 
zaplatí buď pri objednávaní tovaru alebo 
pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi ale-
bo v BalíkoBoxe. Rovnako je to aj pri platbe 
colných poplatkov a DPH – klient ich hra-
dí pri prevzatí zásielky. Pošta preto nabáda 
občanov na ostražitosť a vyzýva ich dôklad-
ne si preveriť, odkiaľ je e-mail zaslaný. 
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NAŠI SENIORI

Dovoľte mi preto, aby som sa spätne 
pozrel ako sa darilo našim lenartovským 

seniorom. Určite to nebol ľahký rok pre celé 
Slovensko a teda aj pre nich. Všetci prežíva-
me obmedzenia, stretávame sa s rizikami a 
ohrozeniami, ktoré prináša pandémia. Svoje 
sme si prežili počas uplynulej pandemic-
kej vlny a v nádeji, že sa už nezopakuje sme 
v dobe, keď bolo riziko najnižšie, uskutočnili 
viacero spoločných podujatí v snahe dohnať 
zameškané a dopriať si pocit radosti zo spoloč-
ných stretnutí. 
S polročným oneskorením sme uskutočni-

li výročnú členskú schôdzu, na ktorej sme 
zhodnotili rok 2020, ale aj prvý polrok tohto 
roka, prijali sme plán práce i rozpočet na tento 
rok a zablahoželali sme jubilantom s venova-
ním hodnotnej knihy „Bardejov a okolie z 
neba.“ Ešte v júni sme stihli urobiť majstrov-
stva Lenartova v kosení a v mesiaci júl sme 
oslávili sviatok Sv. Cyrila a Metoda stretnutím 
občanov v Kostole Sv. Leonarda a pri kaplnke 
Panny Márie na Kráľovej studni.
V mesiaci august sme 

zorganizovali zájazd 
spojený s návšte-
vou Spišského hradu, 
Spišskej Kapituly, ZOO 
v Spišskej Novej Vsi a 
veľmi milé bolo stretnu-
tie s rodákmi Dr. Jurajom 
Beňom a Ing. Antonom 
Beňom, ktorí trvalo 
žijú v SNV. Úprimne im 
ďakujeme za milé prijatie 
a pohostenie spišskou 
borovičkou a chutným 
obedom v reštaurácii. 
"Pán Boh zaplať chlapi!"
Autobus na zájazd 

poskytla Obec Lenartov, 
za čo tiež úprimne 
ďakujeme.

Milí Lenartovčania, mladší aj starší. 
Už znova tu máme obdobie, ktorému hovoríme Advent a s ním spojené očakávanie narode-

nia Spasiteľa. Znova v kolobehu času sa pripravujeme na vianočné sviatky. To, ale znamená, 
že máme za sebou takmer celý rok 2021 a cez Vianoce budeme častejšie ako po iné dni 
spomínať na mnoho prežitého.



■ V prímestskej doprave už 
môžete platiť mobilom

Cestujúci na východnom Slovensku už 
môžu v prímestských autobusoch pla-

tiť virtuálnou dopravnou kartou uloženou v 
mobile s Androidom a NFC. Novinka prináša 
rovnaké výhody ako plastová dopravná kar-
ta. Virtuálnu kartu zatiaľ vydáva SAD Prešov, 
BUS Karpaty a ARRIVA 
Michalovce, ale cestujú-
ci ju môžu využívať vo 
všetkých prímestských 
autobusoch na východe 
Slovenska.
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Ján Bortník, predseda ZO JDS

Milí priatelia, všetci spoločne žijeme v náročnom období, 
kedy potrebujeme vzájomnú ohľaduplnosť, pomoc a podporu. 

Seniori zvlášť, hoci to nemá nikto ľahké.
Využime preto obdobie sviatkov na hľadanie cesty jeden k 

druhému v podobe duchovného spojenia, vzájomného odpúšťa-
nia a posilňovania viery, že sa pandémia čoskoro skončí. 

Prajem Vám požehnané a radostné Vianoce 
a šťastlivý nový rok 2022.

„
„

Ešte v auguste sme zorganizovali letné športo-
vé hry seniorov, kde si naši členovia zmerali sily 
v hode loptou do vedra, v kope lopty do bránky, 
v zhadzovaní kolkov, v pozemnom hokeji a 
iných športových disciplínach. Po náročnom 
a zodpovednom výkone obdŕžali zaslúžené 
občerstvenie a sladké ocenenie. 
Tak ako po iné roky aj tohto roku 
seniori nezabudli na „Nalešňiko-
vé hody“ spojené s poďakovaním 
za novú úrodu. Potom sa to už 
pandemický začalo kompliko-
vať a záver mesiaca september 
už bol poznamenaný nárastom 
covidových pacientov aj u nás v 
Lenartove (nevyhli sme sa tomu 
ani my doma) a viac podujatí 
sme už nestihli urobiť.
Touto cestou však chcem v 

mene všetkých seniorov poďako-
vať poslancom obecného zastupi-
teľstva, pani starostke Ing. Jane 
Bľandovej, MBA za podporu a 
poskytnutie hodnotných vitamí-

nových prípravkov ako súčasti Mesiaca úcty 
k starším. Osobitne chcem poďakovať Bohu 
známej rodine z Lenartova, ktorá poskytla 
sponzorský dar na pokrytie nákladov spojených 
s podujatiami, ktoré sme organizovali. Pán Boh 
zaplať.

Projekt rekonštrukcie a dostavby Materskej 
školy stagnuje. Aj keď bol tento projekt schvá-

lený pred dvoma rokmi, rekonštrukčné práce ne-
boli začaté. Kontrolou verejného obstarávania v 
Bratislave neprešiel a muselo byť realizované nové 
VO. Externá firma, ktorá zodpovedá za toto VO 
po vytknutí ďalšieho pochybenia – nedodržania 
zákonných lehôt aktuálne vyhlásila nové verejné 
obstarávanie. Až po jeho schválení sa budú môcť 
začať stavebné práce na rekonštrukcii a dostavbe.

■ Dostavba Materskej školy 
v nedohľadne

Ing. Jana Bľandová, MBA



Rozpočtový náklad projektu:  7 932 979 €
Lehota výstavby: 30 mesiacov 
Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je výstavba splaškovej 
kanalizácie v obciach Malcov a Lenartov a jej 
napojenie a na novovybudovanú ČOV v Mal-
cove. Celková dĺžka novovybudovanej stoko-
vej siete bude 11 793,91 m. 

Na stokovej sieti je navrhovaných celkom 
4 ks čerpacích staníc. Po jej dobudovaní sa 
umožní pripojenie všetkým 2 239 obyvateľom 
obcí Malcov a Lenartov na novovybudovanú 
kanalizáciu. Výstavba ČOV sa bude realizovať 
v obci Malcov. Pripojením na novovybudova-
nú kanalizačnú sieť a ČOV sa dosiahne zlep-
šenie zberu, čistenia a vypúšťania vyčistených 

komunálnych odpadových vôd, čo prispeje k 
zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva.
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Polícia SR upozorňuje, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti 
uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov),  ktorá sa auto-

maticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, 
výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pan-
démiou COVID-19. V súvislosti s touto skutočnosťou žiadajú všetkých obča-
nov, ktorí si prídu vybaviť doklady o trpezlivosť, zhovievavosť a ohľaduplnosť.

Stránkové dni na OR PZ Bardejov

■ Lehoty platnosti na dokladoch

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy a evidencia vozidiel:
OR PZ Bardejov
Partizánska 42
085 01 Bardejov

08.00 - 15.00 08.00 - 15.00 08.00 - 17.00 08.00 - 15.00 08.00 - 14.00

Zbrojné preukazy:
OR PZ Bardejov
Partizánska 42
085 01 Bardejov

08.00 - 15.00 08.00 - 12.00 08.00 - 17.00 nestránkový 
deň 08.00 - 14.00

■ S kanalizáciou nič nové, výstavba je 
V NEDOHĽADNE 

VVS a.s zverejnila investičné projekty na roky 
2021 – 2027

V prehľade  investičných projektov VVS, a.s. v aglomeráciách nad 2 000 obyvateľov  je aj  pro-
jekt Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV.

Projekt Malcov – Lenartov je znova 
iba na papieri. Kedy sa stane skutoč-

nosťou, to nikto nevie.
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▶ POMOC pre osamelých a zdravotne ťažko 
postihnutých seniorov POKRAČUJE
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JANUÁR
✳ Petra Mackovjaková

APRÍL
✳ Marián Bilý

MÁJ
✳ Bryn Kindrik
✳ Brigita Bilá

JÚN 
✳ Jasmína Siváková
✳ Samuel Miko

JÚL 
✳ Rastislav Giňa
✳ Amália Bilá
✳ Lukáš Červeňák

AUGUST 
✳ Eliaš Sivák
✳ Karmen Bilá

SEPTEMBER
✳ Fabián Bilý
✳ Martin Bilý
✳ Erik Bilý

OKTÓBER
✳ Timea Bilá
✳ Liliana Giňová
✳ Evelyna Červeňáková
✳ Daniel Sivák

NOVEMBER
✳ Tobias Husár

✳

Angela Bilá 
Helena Homjaková 
Jozef Bilý 
Marián Bilý 
Miluše Palenčárová

50

Anna Štibrichová 
Milan Bilý

60

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 06.12.2021Jubileá našich občanov  Novorodenci

Rozlúčili sme sa

† Ján Uhrinek
† Helena Bľandová
† Anna Blaščáková
† Helena Kačmárová
† Verona Uhrinková

†

Ľudmila Piterová
Marián Bilý
Jozef Kaputa
Jozef Kolbasa
Ladislav Bilý
Jozef Kačmár

55

Michal Karol 
Milan Giňa 
Mária Leškovská

65 75

„Odpočívajte v pokoji“

Juraj Kačmár 
Helena Jadlošová
Darina Cundrová

Helena Priščáková

70

Srdečne blahoželáme!

Obec Lenartov aj naďalej ponúka pomoc pre najzraniteľnejšie 
skupiny obyvateľstva – pre chorých, osamelých a zdravotne ťaž-

ko postihnutých. Týka sa to donášky nákupov, výberu liekov z lekární, 
nákup zdravotníckych pomôcok. Pomôžeme aj s donáškou obeda či 
so sociálnym poradenstvom alebo odbornou pomocou pri vybavova-
ní dôchodku. Kontaktovať môžete priamo 

obecný úrad t. č. 054 4706004 alebo 
TSP pracovníčky t. č. 054 4793132.
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SUROVINY: 
350 g hladkej múky
100 g práškového cukru
2  vajcia
1-2 PL perníkového korenia
1 ČL sódy
40 g medu
50 g roztopeného masla
10 PL mlieka
štipka soli

▶ Dnes vám pečie komunitné centrum 
 „PARDUBICKÝ PERNÍK “

POLEVA:  
150 g práškového cukru 
2 PL rumu 
5 PL horúcej vody

POSTUP: 
Hladkú múku, práškový cukor, sódu bikarbónu a per-
níkové korenie preosejeme cez sitko, pridáme ostatné 
suroviny. Všetky suroviny vymiešame na hladké cesto, 
ktoré necháme  odležať cca 12 hod. v chladničke. Cesto 
rozvaľkáme na hrúbku cca 0,5 cm, formičkami vykraju-
jeme. Kúsky poukladáme na plech vystlaný papierom na 
pečenie a pečieme pri 180 stup. cca 10 minút. Po upečení 
vrch perníka namáčame do polevy a necháme stuhnúť. 
Sladké pokušenie.

„Dobrú chuť!“

■ VVS upozorňuje na podvodné správy

VVS zaznamenala zasielanie podvodných mailov v jej mene. Všetky e-mailové 
adresy pracovníkov VVS, a.s. majú jednotnú formu − za menom pracovníka je 
vždy jednotný tvar "@vodárne.eu" a telefonický kontakt na zamestnanca.

V prípade pochybností, prosím volajte na tel. číslo: 055 79 52 111.
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Neprešlo jazykovou úpravou

NESIEME VÁM NOVINU 

Doniesli sme vám novinu,
prišli sme k vám na koledu,

ale sa nás neľakajte,
do izby nás zavolajte.

Nie sme my už chlapci malí,
že by ste nám chleba dali,
opekance jesť nechceme,

oriešky tĺcť budeme.

Už sa od vás odberáme,
bo ďalekú cestu máme,
za dary vám ďakujeme,

zdravia, šťastia, vinšujeme.

VIANOČNÝ VINŠ

Vinšujeme, vinšujeme na Vianoce,
aby ste boli zdraví ako ryby v rieke,

nech vás Boh žehná,
žite jeden pre druhého,

ako čierna zem s čiernym chlebom.

VIANOČNÉ PRIANIA A VINŠE

ANAS NEVIPEN 

Anas tumenge nevipen
das  amen te koľedinel,
ča amendar na daran,

vudar amenge phuteren.
 

Na sam imar čhave cikne,
kaj amen maro te den,
bobaľki amen na chaha
pendechora phageraha.

 
Imar amen džas tumendar,

po baro drom amen das,
vaš o denipena paľikeras,
sasťipen, bacht vinšinas.

KARAČOŇAKERO VINŠOS

Vinšinas, vinšinas pre svato Viľija,
kaj t' aven saste sar andro paňi o mačhe,

o Del tumen te adinel,
te dživen jekh avreha

sar odi kaľi phuv le kale mareha.

 Mgr. Katarína Štibrichová 
Tomáš Bilý


