
Prajem vám tie najkrajšie vianočné 
sviatky v kruhu svojich najbližších. Aby 
ste po celý rok mali pevné zdravie a boli 
obklopení ludmi, ktorí budú pri vás stát 

v dobrom i v zlom. Prajem vám vela 
trpezlivosti vo všetkom, a aby ste to, čo 

robíte, robili s láskou a boli štastní.

Lenartovčan
 Informačný občasník obce Lenartov   21 / 2022            December 2022         Prameň informácií

Drahí spoluobčania,

kopce okolo nás sú pokryté bielou perinou jemného snehu a pod nohami nám vŕzga sneh. Ne-
bolo to tak dávno, keď... v izbe bola pripravená jedlička, v kachľovej peci praskal oheň a my sme 
pripravovali ozdoby či kolekcie na stromček. Vedeli sme, že sa blíži čas najkrajších sviatkov roka. 
Čas vianočný, čas radostný. Boli sme milí a usmiatí. A boli sme plní očakávania. Ľudského srdca sa 
dotklo vanutie vianočnej radosti... Vôňa čerstvého ihličia, príprava štedrovečerného stola, zdobe-
nie stromčeka v súzvuku ľudskej blízkosti dotvára slávnostnú atmosféru Vianoc aj v dnešnej dobe. 
Buďme k sebe milí, usmiati, zhovievaví, pokojní. Tak, ako malé Dieťa uložené v jasliach, ktoré sa 
stalo darom pokoja pre nás všetkých. Aj vy sa staňte darom pre iných ľudí. Nech vás každé stisnutie 
ruky napĺňa čarovným dychom Vianoc. Nech sa vám pod stromčekom naplnia všetky sny, túžby a 
želania. Nech sviatočné cítenie ostáva vo vás a urobí vás šťastnými.

S úctou vaša starostka

Veselé Vianoce

Decembrova stranka v kaľendaru še už zavira 
a koňec roka še každemu z nas oziva.
A mi šicke dobre zname, co sme prežiľi 

a čeho sme še do teho času dožiľi.
Slunka sme sebe užiľi ňemalo 

i huboch v ješeňi sme nazbiraľi po povnich košaroch.
Diždžu ňebulo cale ľeto, nato sme gruľoch naoraľi neurekom.

I kapusti dochodcove nadeptaľi  i škvarkoch ze slaňini do ňej napražiľi.
A pomoci z uradu še nam furt dostalo,

stačilo popitac či zavolac, bo to tak fungovalo.
Dzekujeme Panu Bohu za jeho dari

i našim z uradu, že nas v ňičim ňesklamaľi. 
Požehnane šveta Narodzeňa Pana vam prajeme,

radosc, pokoj, lasku do vašeho domu vyprosujeme.
Mgr. Mária Frandoferová

,
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▶ Výsledky KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2022

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:                                           
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                             
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce:                      
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do OZ:                                 

747
592
561
529

Zvolení kandidáti na starostu obce:                                       Ing. Jana Bľandová, MBA

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:                          Jozef Cudrák  
Ján Bortník
Peter Harňak
Ján Beňa   
Ján Frandofer
Jozef Leškovský
Ing. Tomáš Piter
Dana Chomjaková
RNDr. Petra Lamancová 

216 hlasov
170 hlasov
165 hlasov
147 hlasov
134 hlasov
131 hlasov
125 hlasov
118 hlasov
111 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za 
poslancov OZ:                          

Mgr. Júlia Drutarovská  
Vladimír Urda 
Simona Bilá
Ján Šandala
Slavko Bilý
Bc. Slavka Bortníková
Dušan Billý
Ladislav Bilý
František Bilý
Ľudovít Bilý 
Marek Bilý 
Dušan Billý
Marián Bilý
Miroslav Bilý
Martina Bilá
Jozef Drutarovský
Milan Giňa
Milan Bilý
Milan Giňa

109 hlasov
108 hlasov
106 hlasov
103 hlasov
102 hlasov
  98 hlasov
  88 hlasov 
  83 hlasov 
  81 hlasov
  79 hlasov
  78 hlasov
  73 hlasov
  72 hlasov
  67 hlasov
  53 hlasov
  46 hlasov
  32 hlasov
  30 hlasov
  30 hlasov

Drahí Lenartovčania, z úprimného srdca ďakujem za dôveru, ktorú ste mi prejavili vo 
voľbách do orgánov samosprávy. Vaša vysoká účasť je dôkazom záujmu o veci verejné a 
zároveň aj toho, že osud Lenartova Vám nie je ľahostajný. Dvojnásobný počet hlasov je 
pre mňa potvrdením, že svoju prácu robím svedomito a čestne v prospech obce a jej oby-
vateľov. Ďakujem za každý jeden hlas a prejavenú morálnu podporu. Uisťujem vás, že aj 
naďalej sa budem snažiť rozvíjať svoju rodnú obec a hájiť záujmy všetkých obyvateľov.

 Ďakujem! 
Ing. Jana Bľandová, MBA

POĎAKOVANIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nezvolený kandidát na starostu obce:                                       Martin Jajko 185 hlasov

376 hlasov



1. Nadácia VSE – Vypracovanie projektovej dokumentácie 
na zmiernenie klimatických zmien a zvyšovanie odol-
nosti prírody. 

2. MŠVVaŠ SR – Žiadosť o poskytnutie finančného prí-
spevku ,,Zdravie a bezpečnosť v školách 2022."
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■ Podané projekty

Ochota pomôcť seniorom sa stretla na 
pôde obecného úradu zo strany terénnej 

sociálnej práce a starostky obce s pochopením. 
Nadviazať spoluprácu s Potravinovou bankou 
Slovenska sa nezaobišlo bez rokovaní, ale pre 
nás bol výsledok dôležitý, nakoľko nie je ľahké 
sa k nim dostať. Aj počas povodní bola mož-
nosť využiť zásoby Potravinovej banky, a preto 
sme priviezli plné auto potravín a rozdali nie-
len seniorom, ale aj najviac ohrozeným rodi-
nám. Keďže potravín bolo viac, radi sme ich 
rozniesli aj dobrovoľným hasičom, ktorí pri 
povodniach pomáhali.
V lete nám Potravinová banka poskytla nie-
koľko ton potravín, ktoré sme rozdali senio-
rom v obci. Aj keď sme sa vo väčšine prípadov 
stretli s poďakovaním, niektorí občania ne-
pochopili podstatu účelu pomoci a možností 

Potravinovej banky. Vraj to boli potraviny po 
záruke, neboli vhodné na konzumáciu a pod.
Potravinová banka ponúka potraviny z pre-
bytku a často je to aj tovar stiahnutý z pre-
dajní, nakoľko prešla minimálna trvanlivosť. 
Ale minimálna trvanlivosť neznamená, že 
potraviny sú zdraviu škodlivé. Kto to nevie, 
nech si to overí. Je zaujímavé, že potraviny z 
Potravinovej banky Slovenska sú rozdávané 
po celom Slovensku a je na nich poradovník 
a nikomu to neprekáža, iba v Lenartove urči-
tej skupine. Prepáčte, že sme chceli pomôcť. 
Výsmech, urážky a ohováranie padli nielen na 
moju hlavu, ale aj terénnych pracovníkov.

Aj teraz zvažujeme, nakoľko máme pri-
sľúbené ďalšie potraviny, či pomôcť alebo 
nepomôcť?

■ POTRAVINOVÚ POMOC – áno či nie?

Prežívame neľahké časy. Ceny potravín a energií raketovým tempom stúpajú, platy zamrzli. 
Práve v takých časoch by mala byť miestna samospráva nápomocná a pomáhať najzraniteľ-
nejším skupinám.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Komisia pre prideľovanie 
nájomných bytov 

25.8.2022

Mená poslancov 16.11.2022
Ján Bortník O

Ján Frandofer O

Jozef Leškovský O

Ing. Tomáš Piter O

Ján Beňa O

Dana Chomjaková O

Jozef Cudrák O 

RNDr. Petra Lamancová O

Peter Harňák O

■ Ustanovujúce zastupiteľstvo 

Mená poslancov 09.09.2022
Ján Bortník O

Milan Giňa O

Slávko Bilý O

Simona Bilá O

Ján Beňa O

Dana Chomjaková O

Jozef Cudrák O 

Rastislav Štibrich O

Peter Harňák O

■ Účasť poslancov na zastupiteľstvách 

■ Zasadnutie komisií
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OZNAMOVACIA POVINNOSŤ OBČANOV
Prehľad 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ –  zmeny je potreb-
né oznámiť do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

Príslušným správcom dane z nehnuteľností je 
obec, v územnom obvode, v ktorej sa nehnuteľ-
nosť nachádza. To znamená, že obec Lenartov 
je príslušným správcom dane pre všetky nehnu-
teľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území 
obce Lenartov.
Oznamovacia povinnosť 
- fyzická alebo právnická osoba je povinná 

oznámiť správcovi dane do 30 dní všetky zmeny, 
ktoré majú vplyv na výšku dane (nadobudnu-
tie nehnuteľností, vydanie stavebného alebo 
kolaudačného povolenia, zmena účelu využitia 
stavby, zmena druhu pozemku, zmena výme-
ry, zánik vlastníctva, chov psa staršieho ako 6 
mesiacov fyzickou alebo právnickou osobou a 
pod.). Pri vzniku alebo zániku dane má ozna-
movaciu povinnosť nielen ten, kto nehnuteľnosť 
predal alebo daroval, ale aj ten, kto nehnuteľnosť 
nadobudol, teda k jednej právnej skutočnosti sa 
viaže oznamovacia povinnosť minimálne dvoch 
osôb. Oznámenie zmeny sa podáva písomne. 
Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnu-
teľností:
• daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňo-

vacom období nadobudol do vlastníctva nehnu-
teľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území 
obce Lenartov
• daňovník, u ktorého došlo oproti predchádza-

júcemu roku k zmene vo vlastníctve nehnuteľ-
ností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmena 
účelu využitia, vydanie stavebného povolenia, 
kolaudácia a pod.), 
• daňovníci, u ktorých zmeny nenastali, daňové 

priznanie nepodávajú a daň im bude vyrubená 
platobným výmerom. 
Ako sa podáva daňové priznanie: 
• daňové priznanie sa podáva podľa stavu v 

katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacie-
ho obdobia                                                                                         
• podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si 

daňovník môže prevziať na obecnom úrade 
Kedy a kde sa podáva daňové priznanie:
• daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. 

januára zdaňovacieho obdobia.
• vyplnené daňové priznanie treba doručiť na 

obecný úrad v Lenartove osobne, príp. poštou. 
Vyrubenie dane: 
Podané daňové priznanie bude správcom dane 
skontrolované a bude vyrubená daň. Správ-
ca dane následne doručí daňovníkovi platobný 
výmer, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane 
a postup úhrady dane. 
Upozornenie: Za nesplnenie niektorej z uvede-
ných povinností alebo za ich splnenie po leho-
te určenej zákonom môže správca dane uložiť 
pokutu. 

DAŇ ZA PSA
Každý pes držaný v katastrálnom území obce 
Lenartov podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je 
túto skutočnosť povinný nahlásiť od nadobud-
nutia psa. Každú zmenu skutočnosti a údajov, 
ktoré sú zapísané v evidencii je držiteľ psa povin-
ný nahlásiť obci do 30 dní od zmeny. Evidenč-
nou známkou sa preukazuje totožnosť psa. 
Daň z nehnuteľnosti a daň za psa je možné 
uhradiť až po doručení rozhodnutia. Platbu je 
možné realizovať prevodom na účet obce, ale-
bo priamo do pokladne obecného úradu počas 
úradných hodín.

KOMUNÁLNY ODPAD 
Obec Lenartov upozorňuje občanov, že do 31. 
januára 2023 je potrebné splniť oznamova-
ciu povinnosť pre výpočet poplatku za vývoz 
tuhého komunálneho odpadu u tých občanov, 
u ktorých došlo k zmene ako napr. neprítom-
ní na trvalom pobyte/štúdium, zdržiavanie sa 
v zahraničí po dobu viac ako 90 dní a chcú si 
uplatniť nárok na oslobodenie od poplatku. 
Tento poplatok im bude oslobodený alebo v 
alikvotnej čiastke vypočítaný platobným výme-
rom – rozhodnutím. 
V zmysle VZN na rok 2023
1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži 
poplatok o 50 % poplatníkovi, ktorý je študen-
tom ubytovaným v školskom internáte. Podkla-
dom pre zníženie poplatku je čestné prehláse-
nie študenta.

■ Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad
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O šetrení energie 
nielen hovoríme, ale aj 

realizujeme

Aktuálna situácia s vysokými 
cenami energie nás nenechá-

va ľahostajnými a hľadáme cesty, 
ktorými by sme dokázali ušetriť, 
ale zároveň neobmedzovať obča-
nov. Návštevnosť cintorína je počas 
vianočných sviatkov vysoká. Ke-
ďže cintorín je otvorený neobme-
dzene, aj vo večerných hodinách 
je možné prísť a zapáliť sviečku 
na svojich blízkych. Staré elektric-
ké osvetlenie, ktoré bolo ovládané 
manuálne, malo vysokú porucho-
vosť a muselo sa nastavovať pod-
ľa potreby. Nebolo napojené na 
verejné osvetlenie v obci, a preto 
sme hľadali alternatívu. Jeho ná-
hradou je vysoko úsporné LED so-
lárne osvetlenie. 5 solárnych lámp, 
umiestnených okolo chodníka na 
cintoríne, využíva slnečnú energiu, 
čím dochádza k šetreniu elektric-
kej energie. Všetky lampy majú 
útlmový režim, ale pri zaznamena-
ní pohybu obnovia svoju činnosť. 
Životnosť bateriek u týchto svieti-
diel je 5 rokov, ale podľa skúsenos-
tí, ktoré máme z používania lámp 
spred obecného úradu, je životnosť 
bateriek dlhšia ako 5 rokov.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Mgr. Nováková Eva

2. Správca poplatku poplatok odpustí zariade-
niam, ktorých je zriaďovateľom, a ktoré vyko-
návajú originálne kompetencie (MŠ, ŠJ).
3. Správca poplatku poplatok odpustí, ak sa 
poplatník v celom zdaňovacom období nezdr-
žiava na adrese trvalého alebo prechodného 
pobytu a ani na území obce, tzn. že žije a pra-
cuje na území inej obce, iného mesta alebo iné-
ho štátu, do obce prichádza iba na dovolenku. 
Podkladom je čestné prehlásenie rodinného 
príslušníka.
4. Správca poplatku poplatok odpustí poplatníko-
vi, ktorý si odpykáva trest v ústave na výkon väzby. 
Podkladom je potvrdenie o umiestnení poplatní-
ka v ústave na výkon trestu odňatia slobody. 

5. Zníženie a odpustenie poplatku sa nevzťahu-
je na turnusových pracovníkov. 
6. Obec odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý 
nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a vlast-
ní v obci nehnuteľnosť, ktorú celé zdaňovacie 
obdobie neužíva/neobýva, nakoľko stavba je 
schátrala/nevhodná na užívanie. Podkladom je 
potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny 
odpad v mieste trvalého bydliska.
Poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpa-
du je možné uhradiť až po doručení rozhod-
nutia. Platbu je možné realizovať prevodom na 
účet obce, alebo priamo do pokladne obecné-
ho úradu počas úradných hodín.

■ Všeobecne záväzné nariadenia obce na 
rok 2023 schválené

VZN o miestnom poplatku za tuhý domový odpad a 
drobné stavebné odpady na rok 2023 sa navýšil na 15 eur 
na osobu. Dôvodom je navýšenie cien u dodávateľa služby. 
Firma Kosit zvýšila jednotkovú cenu za zber a odvoz 1 smet-
nej nádoby a cenu za km jazdy o 25%.

VZN o dani z nehnuteľností ostalo nezmenené. Výška dane 
sa nenavyšovala. Novelou zákona sa schválil koeicient na 
schátrané stavby – 5. Jedná sa o stavby, ktoré sú  neudržiava-
né, závadné, ohrozujúce zdravie alebo život. Výška koeicien-
tu túto daň násobí.

VZN o dani za psa od roku 2023 upravuje výšku dane na 4 
eur za psa na rok. Predmetom dane je pes starší ako 6 mesia-
cov. Oslobodenie od tejto dane sa vzťahuje na 1 psa, ktorého 
vlastní osoba zdravotne ťažko postihnutá. Jej povinnosťou je 
preukázať sa preukazom ZŤP.

■ Termíny zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v Lenartove na rok 2023

10.02.2023 o 17:00 hod.
14.04.2023 o 17:00 hod.
09.06.2023 o 18:00 hod.

11.08.2023 o 18.00 hod.
06.10.2023 o 17:00 hod.
08.12.2023 o 17:00 hod.

1. polrok 2023 

2. polrok 2023

Všetky zasadnutia sa konajú v zasadačke obecného úradu.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA
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ÚSPORA V SPRÁVE VEREJNÝCH BUDOV    
v našej obci

Naša obec podala žiadosť o NFP na zníže-
nie energetickej náročnosti budovy obec-

ného úradu, kde rozhodnutie o schválení alebo 
neschválení projektu budeme vedieť do konca 
tohto roka. Postupne meníme svetelné zdroje 
za energeticky úsporne. Dôsledne dodržiavame 
útlmový režim vykurovania. Inštalácia odrazo-
vých panelov za radiátory dokáže udržať pláno-
vané zníženie spotreby spolu so zaizolovaním 
tepelných rozvodov a termoregulačnými hlavi-
cami. Možnosti úspor hľadáme aj v znížení tep-
loty vykurovania aspoň o 1 stupeň.
Každý jeden zamestnanec bol poučený o prija-

tí opatrení na zníženie spotreby, kde podstata 
spočíva aj v sledovaní spôsobu prevádzky ener-
getických spotrebičov, ich dôslednom využíva-
ní a eliminácii zbytočnej prevádzky.
Ide napríklad aj o:
• vypínanie osvetlenia v nevyužívaných chod-

bách či ostatných priestoroch
• dôsledné zatváranie okien a dverí (okrem 

plánovaného vetrania)
• reguláciu tepla v budovách  počas sviatkov 

a víkendov
• vypínanie bojlerov na prípravu teplej vody v 

rovnakom časovom období. 

Vláda prijala balík opatrení na zníženie spotreby energií vo všetkých štátnych a verej-
ných budovách o 15%. Týka sa to aj našej samosprávy.

Ing. Jana Bľandová, MBA

VYPLÁCANIE JEDNORAZOVEJ INFLAČNEJ DOTÁCIE

Žiadateľom o dotáciu na podporu huma-
nitárnej pomoci je fyzická osoba s trva-

lým alebo prechodným pobytom v SR. Žia-
dosť je možné podávať osobne alebo poštou 
na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny podľa trvalého či prechodného pobytu 
žiadateľa. Požiadať o inlačnú pomoc sa dá aj 
elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Úrad 
poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej 
najneskôr do 31.12.2022, po tomto termíne sa 
nebude na žiadosti prihliadať.
Žiadateľmi o inlačnú pomoc môžu byť:
1. Rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom 
určeného výživného, alebo plnoleté nezaopat-
rené dieťa, ktoré je prijímateľom súdom urče-
ného výživného v prípade, ak je určená vyži-
vovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac 
vo výške 150 eur, vrátane. Rodič viacerých ne-

zaopatrených detí so súdom určenou vyživo-
vacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť 
za všetky deti, na ktoré bola určená vyživova-
cia povinnosť nižšia ako 150 Eur.
2. Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. aprí-
la 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nado-
budnutia plnoletosti zaniklo zverenie do sta-
rostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
3. Plnoletá osoba, ktorej sa v období od 30. 
apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo po-
skytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v centre pre deti a ro-
diny na základe rozhodnutia súdu pobytovou 
formou, s výnimkou výkonu resocializačného 
programu.
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronic-
kej podobe a zoznam e-mailových kontaktov 
na úrady práce nájdete tu:

Cieľom dotácie je zmierniť následky narastajúcich cien ener-
gií a vysokej inlácie a tak pomôcť najzraniteľnejším skupi-
nám osôb zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či 
stravu.

https://www.upsvr.gov.sk/social-afairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inlacnej-pomoci.
html?page_id=1222654

Mgr. Lenka Kováčová
riaditeľka ÚPSVR Bardejov
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Dňa 10. októbra 2022 o 21:30 hod. bol 
občanmi obce spozorovaný požiar ne-

obývaného rodinného domu a jeho priľah-
lej hospodárskej časti. Požiar bol ohlásený 
na tiesňovú linku 150 a okamžite boli na 
miesto požiaru zmobilizovaní 10 členovia 
DHZO Lenartov. Koordináciou prác kraj-
ským operačným dôstojníkom HAZZ bola 
v celom areáli vzniku požiaru odpojená 
elektrická energia, odpojená propán-butá-
nová fľaša a odsunutý traktor. Vedeli sme, 
že v dome nikto nebýva, ale v hospodár-
skej časti mohli byť ustajnené hospodárske 
zvieratá, čo sa však, našťastie, nepotvrdilo. 
Horieť začalo v zadnej, hospodárskej časti a 
následne sa plamene rozšírili aj na rodinný 
dom. K DHZO Lenartov  sa pridali hasiči z 
Bardejova a Ľubotína. Hasenie prebiehalo 
aj za pomoci DHZO Malcov, ktorí pomáha-
li s dopĺňaním vody z hydrantov. Požiar sa 
podarilo uhasiť po polnoci. Prehliadka ter-

mokamerou odkryla ešte tlejúce ohniská, 
preto bolo miesto požiaru monitorované 
členmi DHZO a MOPS až do rána. Ráno po 
požiari ešte hasiči z Lenartova hasili tlejúce 
ohniská. Zároveň prebiehalo znalecké skú-
manie odborníkom na požiare. Obec Le-
nartov ponúkla poškodenej rodine potreb-
nú techniku – elektrocentrálu, traktorovú 
vlečku a ponúkla aj pracovníkov na odstra-
ňovanie sutín.
Za DHZO Lenartov sa na hasení požiaru 
zúčastnili: p. Harňak Peter, Karol Ján, Bort-
ník Marek, Mokriš Ján, Chomjak Michal, 
Bľanda Hudaček, Štibrich Rastislav, Naď 
Pavol, Hric Michal a Hric Ján.

Všetkým za obetavosť úprimne 
ĎAKUJEME!

■ POŽIAR V STREDE OBCE

Ing. Jana Bľandová, MBA

Hasičské  vozidlá postupne prechádzajú do majetku obcí. Aj naša obec získala Iveco Daily do 
svojho portfólia. Aj keď ešte neprebehla výmena ŠPZ, v prípade potreby je auto schopné 

pomáhať so všetkou výbavou, ktorú sme zdedili. A ako si môžeme pomôcť celoročne s darovanou 
technikou okrem zasahovej činnosti?

Tým, že Iveco Daily je technické vozidlo, pomôže nám: 

1. pri odčerpávaní zatopených piv-
níc či bytov,

2. pri likvidácii bodavého hmyzu,
3. pri čistení chodníkov a komuni-

kácií pomocou vysokého tlaku,
4. pri zalievaní zelene, stromov a 

kríkov,
5. pri nasvietení kultúrnych a spo-

ločenských podujatí,
6. ako záložný zdroj elektrickej 

energie,
7. pri zásobovaní pitnou vodou,
8. aj výbava vozidla (motorové píly, 

lexi brúsky, ručné náradie...).

■ Vedeli ste, že máme na obci celoročného pomocníka?

Ing. Jana Bľandová, MBA

„ „
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■ Doplniť dopravné značenie na ceste 1. triedy je zdĺhavý proces◆
Zabezpečiť bezpečnosť občanov je v kaž-

dej samospráve najdôležitejšie.
Výjazd z miestnych komunikácii na cestu prvej 
triedy si vyžaduje odborný dozor a množstvo 
povolení. Na ústnu žiadosť občana, ktorý vy-
chádza z miestnej komunikácie na hlavnú ces-
tu v neprehľadnej zákrute, sa rozprúdila od-
borná komunikácia medzi obcou, Políciou SR, 
Slovenskou správou ciest, Okresným úradom 
v sídle kraja a dopravným inžinierom. Osadiť 
dopravné zrkadlo nie je vôbec jednoduché. 
Okrem povolení a vypracovaného doprav-

ného projektu odborne spôsobilou osobou 
sa proces nekončí. K nemu sa musí vyjadriť 
správca cesty a ODI. Ak budú mať námietky, 
tieto sa musia do projektu zapracovať a kolo-
toč schvaľovania začína odznova. Aktuálne s 
prepracovaným dopravným projektom čaká-
me na vyjadrenie od SSC, aby sme to mohli 
poslať na krajský odbor dopravy. Lehota na 
vyjadrenie od SSC je 6 mesiacov.(!) Takže žia-
dosť o schválenie dopravného zrkadla sa vy-
bavuje aj rok. Posúďte, nie je to dlho?
 

■ Vybudovanie verejnej telekomunikačnej siete 
novej generácie pokračuje

Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný 
odbor vydal kladné stanovisko irme esmiti 

s.r.o. k použitiu poľnohospodárskej pôdy na ne-
poľnohospodársky zámer na čas, ktorým sa táto 
sieť buduje. V katastri obce Lenartov sa jedná o 
3 parcely pred zastavaným územím. Stanovisko 
platí do 11/2023. Žiadateľ - irma esmity s.r.o. 
musí dodržať začiatok a koniec prác na poľno-
hospodárskej pôde a musí ju dať do pôvodného 
stavu bez poškodenia či zhoršenia prirodzených 
vlastností pôdy. Medzi obcami Lenartov, Malcov, 
Lukov, Gerlachov sa sieť ukladá do zeme, v ob-
ciach sa využijú stĺpy elektrického vedenia, ktoré 
sú majetkom VSD a.s.

■ Seniori, ak potrebujete 
pomoc, ozvite sa. 

POMÔŽEME VÁM!    

Sociálna izolácia seniorov, senioriek a osôb 
so zdravotným postihnutím je závažným 

problémom tejto doby. Ak sa potrebujete s nie-
kým porozprávať, poradiť, zavolajte na obecný 
úrad, radi vám pomôžeme. Podáme pomocnú 
ruku pri prácach okolo domu, s odhŕňaním 
snehu, s nosením dreva, nákupov, ale aj výbe-
rom liekov z lekárne či objednaním k lekárovi 
alebo sanitky. Zavolajte priamo obecný úrad na 
t.č. 054 4706004 alebo ak uvidíte zamestnan-
ca obce, oboznámte ho so svojím problémom. 
Určite vám pomôžeme.

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA

Okolo mosta v Lenartove, pri výjazde z obce, 
na ceste I/77 pripravuje dokumentáciu na 

stavebné povolenie. Cieľom je oprava mostného 
objektu, nakoľko je v súčasnosti vo veľmizlom 
technickom stave. Oprava je navrhnutá jeho 
prestavbou. Odborníci potvrdili, že vekom a 
zatekaním zrážkovej vody došlo k odlamova-
niu betónu, korózií výstuže nosníkov, narušeniu 
hydroizolácie či trhlín na vozovke. Počas opra-
vy mosta bude cestná doprava vedená v jednom 
jazdnom pruhu za použitia svetelnej signalizácie 
a dopravného značenia. Podľa predloženej do-
kumentácie by sa práce mali začať v roku 2023.

■ Správca cesty pripravuje 
prestavbu mosta

Ing. Jana Bľandová, MBA
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■ V tichu spomienok 

Najneskôr od 01.01.2025 budú mať obce, v zmysle 
ustanovenia  § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch, povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykoná-
vanie triedeného zberu aj pre zložku textil. Triedenie 
a zber textilného odpadu má podľa 
zámerov envirorezortu spadať pod 
rozšírenú zodpovednosť výrobcov. 
Znamená to, že nový systém budú 
financovať výrobcovia, ktorí uvá-
dzajú textil na slovenský trh. 

■ Zavádza sa ďalší triedený zber

■ Darovanie krvi majú 
Lenartovčania v génoch

Pozvánka na darovanie životodarnej tekutiny sa v 
Lenartove stretla so záujmom.

Dňa 5. októbra 2022 o 7.30 hod čakalo pred vcho-
dom Hematologicko-transfúzneho pracoviska 

NsP v Bardejove 10 zamestnancov obce, ktorí sa roz-
hodli darovať krv. Po dvojročnej covidovej odmlke sa 
darovanie krvi v našej obci znova obnovilo. Aj keď krv 
nám neprišli odobrať do Lenartova, niektorých to ne-
odradilo a išli ju darovať do Bardejova. Národná trans-
fúzna služba Prešov z dôvodu 
šetrenia inancií uskutoční 
odbery krvi aj v našej obci, ale 
minimálny počet darcov musí 
byť 30. Takýto počet sa nám 
nepodarilo nazbierať, ale ako 
sa hovorí – "kto chce pomôcť, 
cestu si nájde."

 Ďakujem všetkým darcom za dobrý skutok!
Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Úprava odpadu pred skládkovaním 
môže navýšiť poplatky za TDO aj o 40%

Od 1.1.2023 by mala platiť povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním. Mestá a obce na 
túto zmenu nie sú pripravené. Cieľom je znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý 

sme doteraz ukladali na skládky bez ďalšieho dotriedenia. Zariadení na mechanicko-biologickú 
úpravu/MBÚ odpadu je málo. Mestá a obce na to doplatia 
zvýšenými nákladmi, ktoré by sa mali preniesť na obyvateľa. 
Informácií o MBÚ je málo, ale envirorezort argumentuje tým, 
že európska legislatíva je záväzná pre všetky členské štáty a je 
nevyhnutné ju dodržiavať. Znižovanie objemu skládkovania 
a najmä jeho biologickej zložky je obzvlášť dôležité aj kvôli 
klimatickej kríze. V hre zostáva aj "znovaodloženie" tejto 
povinnosti na neskoršie obdobie.

Text: Ing. Jana Bľandová, MBA
Foto: Mgr. Jana Frandoferová

V prvý novembrový deň sme sa v 
nostalgii ticha a vo svetle blikajú-

cich sviečok modlili a spomínali na na-
šich najbližších, z ktorých mnohí len ne-
dávno boli medzi nami. Stáli sme vedľa 
seba a naše myšlienky boli v minulosti. S 
pietou v srdci sme sa oddávali prítomnej 
chvíli. Obkolesení lenartovskými kopca-
mi, zaliatymi slnkom, nám vietor stra-
patil vlasy a slnečné lúče na našich tvá-
rach akoby nám chceli povedať, že naši 
milovaní zosnulí sú už v jase ich svetla. 
Že už sú tam, na druhej strane pomysel-
nej večnosti a je im tam dobre. Cintorín, 
miesto ticha, olemovaný tisíckami bli-
kajúcich plamienkov z voňavého vosku, 
svetielkoval celý dušičkový týždeň.
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■ Ochranu pred hniezdami bocianov 
zaplatí obec, nie VSD

Bocian biely je každoročne súčasťou života našej obce.

Vybudované hniezdo postačovalo, až do tohto leta, 
potrebám rozrastajúcej sa bocianej rodine. Tento 

rok bol bohatý na prírastky, a tak sa mladé bociany roz-
pŕchli na všetky svetové strany a začali so stavbou cvič-
ných hniezd. Všimli si to aj občania, a keďže mali obavy 
o elektrické vedenie a následné poruchy, kontaktovali 
obecný úrad. Pracovníci VSD, ktorým elektrické stĺpy 
patria, oznámenie prijali a odkázali na obdobie, kedy 
bociany odletia. Zároveň podotkli, že všetky práce, tech-
niku a ochranné ihlany zaplatí obec, nie VSD, ktorým 
škoda vznikne, ale obec, ktorá za nič nemôže. Iba za to, 
že sa bocianom u nás páči. 

Takže ďalšia i-
nančná záťaž pre 
samosprávu. 

Je to spravodlivé?

Ing. Jana Bľandová, MBA

■ Neviete čo s použitými 
pneumatikami?

■ Klub akcionárov VVS a.s. presadzuje 
zvýšenie hodnoty akcií VVS a.s.

Riaditeľka Klubu akcionárov VVS informovala štatutára obce o možnom navýšení akcií. Z 
listu riaditeľky vyberáme:

Z verejne dostupných dát sme zanalyzova-
li, že Vaša obec ako akcionár VVS od jej 

odštátnenia v roku 2003 do súčasnosti inkaso-
vala v priemere na jeden rok približne 290 € 
ako dividendu. Za predpokladu, že sa Klubu 
akcionárov VVS podarí presadiť u VVS zvý-
šenie hodnoty akcie z 3,33 €, ktorú schválilo 
valné zhromaždenie VVS v roku 2008 na 13,28 
€, čo predstavuje štvornásobok odvodený od 
štvornásobného nárastu hodnoty aktív VVS, a 
ak súčasné vedenie VVS a valné zhromaždenie 
schváli návrhy, ktoré pripravuje pracovná sku-
pina VVS vymenovaná generálnym riaditeľom 
VVS Ing. Stanislavom Prcúchon, Vaša obec 
bude dostávať každoročne od VVS sumu pri-
bližne 3 900 €. Poradný orgán správnej rady 

Klubu akcionárov VVS na svojom prvom za-
sadnutí schválil vyššie uvedený zámer a pove-
ril člena správnej rady Daniela J. Kratkého, aby 
na pracovnej skupine VVS, ktorej je členom 
predniesol uvedené v mene KA VVS.
Vyjadrujeme presvedčenie, že sa predstaven-
stvo VVS bude so všetkou vážnosťou zaobe-
rať oprávnenými požiadavkami akcionárov na 
pravidelnú 1x ročnú výplatu peňazí.
Akékoľvek Vaše otázky k uvedenému prosím 
adresujte na email hancakova@klubakciona-
rov.sk alebo telefonicky na 0907 091 184.
S pozdravom

Mgr. Miroslava Hančaková
Riaditeľka Klubu akcionárov VVS

Cell phone:  +421 907 091 184

Obyvatelia Slovenska môžu svoje 
opotrebované pneumatiky odo-

vzdať v akomkoľvek pneuservise alebo 
na predajných miestach, a to bezplat-
ne. Koncový užívateľ má zákonné prá-
vo ponechať opotrebovanú pneuma-
tiku zadarmo, a to aj v prípade, že nič 
nekúpil a nevyužil žiadne služby. Táto 
povinnosť pre pneuservisy a predajcov 
vychádza zo zákona a jej porušenie 
môže byť sankcionované Slovenskou 
inšpekciou životného prostredia. V 
prípade väčšieho záujmu zo strany 
občanov je možné pneumatiky od-
viezť do pneuservisu obecným moto-
rovým vozidlom, 
aby sme zabránili 
znečisteniu život-
ného prostredia 
a nemuseli pneu-
matiky vyberať z 
potoka či z čier-
nych skládok.

Ing. Jana Bľandová, MBA
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Deň dobra a dobrých skutkov povzbudil a urobil radosť

29. november je známy ako Deň dobra či 
dobrých skutkov, milých slov a dobro-

činných aktivít. K tomuto sviatku sa pridali aj 
zamestnanci obce a zorganizovali dobročinnú 
akciu pre najzraniteľnejších. Osobná návšteva 
osamelo žijúcich občanov prekvapila, ale radosť 
a ochota podeliť sa so starosťami padla vhod 
všetkým. Ochotné ruky zamestnancov pomohli 
s rúbaním a nosením dreva či štiepok, terénne 
sociálne pracovníč-
ky pomohli radou a 
usmernením. Vďaku 
za pomoc a povzbu-
divé slová si mnohí 
seniori "vynútili" náv-
števu v domácnosti, 
kde posedením vo 
vykúrenej izbe priš-
lo nielen na starosti, 
ale aj na spomienky z 
mladosti. Rozžiarené 

tváre navštívených nás potešili a často aj na-
vodili úsmev na tvári. Veď vypočuť si historky 
spred 70 rokov, to nebýva často. Každého po-
tešil predčasný mikulášsky darček a nás, ktorí 
sme takéto stretnutie zorganizovali, potešili slo-
vá pri odchode – "Príďte aj nabudúce". Určite 
prídeme! Lebo pomáhať a urobiť radosť, či byť 
štedrý je v DNA výbave každého z nás.

Kniha s týmto názvom od autorov Artema 
Fecka a Dušana Jaščura obohatí knižnicu 

v našej obci. Venovala nám ju oblastná organi-
zácia Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov Bardejov. Zmapovanie odkazu padlých i 
veteránov Slovenského národného povstania a 
druhej svetovej vojny sa nás priamo dotýka. Krv 
našich otcov a starých otcov bola vyliata za nás, 
aby sme my mohli žiť pokojný život bez zbraní, v 
mieri. Je to od-
kaz nám, našim 
potomkom, aby 
sme nezabudli 
a pamätali. Za-
chovajme si pa-
miatku na tých, 
ktorí slobodu 
postavili na naj-
vyšší piedestál a 
bránili ju svoji-
mi životmi. Ne-
zabúdajme na 
minulosť našich 
predkov, aby sa 
nikdy nezopa-
kovala!

Nikto nie je zabudnutý...

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ďakujeme za dar od 
našej rodáčky

V minulom čísle obecných novín sme ob-
čanom pripomenuli našu rodáčku Máriu 

Kramárovú, rod. Šandalovú. Jej životný príbeh 
a nádherná maliarska tvorba zaujala mnohých. 
Krásne obrazy sú odrazom jej životného posto-
ja a ilozoie. Za náš článok v Lenartovčanovi 
sa prišla osobne poďakovať a odovzdať dar pre 
našu obec – obraz Vtáčatá, ktorý zo svojej tvor-
by vyberala 
tak, aby sa 
hodil do 
zasadačky. 
Za krásny 
dar srdeč-
ne ďakuje-
me!

Ing. Jana Bľandová, MBA

Ing. Jana Bľandová, MBA



12 | Talent                                                                                 Lenartovčan 

Lenartovčan 21/2022                12                www.lenartov.sk

Pod „ Križanim lazkem“ vyrástol mladý talent. Áno, správne čítate, presne tam vyrástol 
a žije Patrik Bilý, dnes už 17-ročný mladík, náš nádejný umelec. 

Patrik je synom Mareka a Zdenky Bilých. 
Má troch súrodencov, sestry Lenku a Patrí-

ciu a brata Mareka. Základnú školu navštevoval 
v Lenartove a v Malcove. Toho času je žiakom 
3. ročníka Spojenej školy v Bardejove, odbor – 
obchodný pracovník. 
Patrik ako každý mladý človek má isté záujmy, 
istú predstavu o svojej budúcnosti. Má skrom-
nú, pokojnú, vľúdnu povahu a svoj voľný čas 
si vypĺňa svojimi koníčkami. Rád hrá a gitare, 
klavíri a keyboarde, spieva chvály a duchovné 
piesne. Od detstva rád kreslil. Nemal vyhrane-
nú konkrétnu oblasť ani techniku. Kreslil všet-
ko, čo mu prišlo pod ruky. Trúfol si nakresliť aj 
postavu Ježiša, čo sa mu aj „ako – tak“ podarilo. 
Príchodom duchovného otca Igora Čikoša sa 
otvára brána Patrikových snov a túžob. Otec 
Igor videl, ktorým smerom by sa chcel Patrik 
uberať, preto mu ponúkol možnosť kurzu pí-
sania ikon. To bolo štartom realizácie Patriko-
vých snov, ktoré naďalej rozvíja. Veď posúďte 
sami pri pohľade na časť jeho tvorby. Patrik 
navštevoval 2-ročný ikonopisecký kurz v Čiča-
ve a v Ľutine, vyvrcholením čoho bola výsta-
va ikon v Drienici. Dnes si ľudia, obdivovatelia 
diel mladých umelcov, objednávajú ikony, ktoré 
vytvorili mladí majstri. Odmenou kurzistov bol 
4-dňový zájazd na Ukrajinu.
Všetko čosi stojí. Patrik nemá nič zadarmo, ale 
hreje ho pocit, že nič nerobí nadarmo. Keďže 
nechce inančne zaťažovať rodičov, často pra-
cuje ako brigádnik a za zarobené „peniažky“ si 
zaobstaráva potrebný materiál pre svoju tvor-
bu. (Patrik pracuje technikou, kde sa mieša pig-
ment s vajíčkovým žĺtkom). 
Patrik je jedným z mála svojich rovesníkov, 
ktorí takto idú za svojím cieľom. Chce ukázať 
všetkým mladým, ako sa dá tráviť voľný čas. 
Raz by chcel mať vlastnú dielňu, tvoriť v nej a 
počúvať pritom Boží hlas. Príchodom otca Igo-
ra sa upevnila Patrikova viera v Ježiša Krista. A 
čo bude ďalej? To Patrik necháva na Neho – na 
nášho Pána. 

Pod „Križanim lazkem“

Patrik sme radi, že sme ťa objavili, sme na teba hrdí a pyšní a prajeme ti, aby 
sa tvoje sny naplnili. Ďakujeme ti, za dobré meno nášho Lenartova. 

„ „
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Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 
Foto: autorov album 
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V rubrike cti vám dnes chceme priblížiť a v spomienkach sa vrátiť do rokov, ktoré sme 
spolu prežili s naším bývalým duchovným otcom, správcom našej farnosti vdp. Andre-
jom Fogašom.

Vdp. Andrej FOGAŠ

Pred 1. adventnou nedeľou v r. 1997 sku-
pinka členov PFR očakávala nového du-

chovného otca. Vedeli sme, že sa volá Andrej 
a to bolo všetko Postupne sme si začali zvykať 
na seba a spoznávať sa navzájom. O. Andrej 
sa narodil 09.12.1945 v Šarišskej Trstenej ro-
dičom Anne a Andrejovi. Pochádzal z ôsmich 
detí. Najstaršia bola sestra Mária, potom Anna, 
Verona, brat Ján, sestra Helena, brat František 
a sestra Agnesa. Sestra Anna vstúpila do reho-
le a prijala meno Bertília. Po skončení ZDŠ o. 
Andrej začal štúdium na Gymnáziu v Giraltov-
ciach. V roku 1967 nastúpil na štúdia teológie 
na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK 
v Bratislave, kde ho 18.06.1972 v Bratislave 
vysvätil litoměřický biskup Štěpán Trochta za 
kňaza. Aj keď sa jeho rodáci usilovali dokon-
čiť výstavbu kostola, aby ich novokňaz mal pri-
mičnú svätú omšu vo svojom rodisku, zo strany 
vyšších orgánov im to nebolo umožnené, preto 
primičnú sv. omšu slávil o. Andrej v Pušov-
ciach. Tým sa otvára jeho neľahká, ale Bohu 
milá kňazská cesta. 
V roku 1972 nastúpil o. Andrej do Bardejo-
va ako kaplán. Po troch rokoch kaplanky za-
čal pôsobiť ako administrátor farnosti Turany 
nad Ondavou v okrese Stropkov. Po siedmich 
rokoch nastúpil ako kňaz do Hrane, okres Tre-
bišov, po ôsmich rokoch prichádza do Vechca, 
okres Vranov nad Topľou. V rokoch 1995 – 
1997 absolvoval študijný pobyt v Ríme. Od roku 
1997 začal pôsobiť v našej lenartovskej farnosti, 
kde dovŕšil svoj dôchodkový vek. V roku 2013 
odišiel do Kňazského domova vo Veľkom Ša-
riši, kde pôsobí ako výpomocný duchovný. O. 
Andrej bol 16 rokov jedným z nás. Nemal prob-
lém navštíviť nás, vypočuť, poradiť, povzbudiť, 
modliť sa za nás. Bol a určite aj teraz je člove-
kom s veľkou charizmou. Nikdy sa nesťažoval. 
Bol skromný, obetavý, priam sa rozdával plným 
priehrštím. Bol a je veľkým ctiteľom Panny Má-
rie, je jej dieťaťom. Učil nás a naše deti modliť 
sa, bol, a keď mu zdravie dovoľuje aj teraz urči-
te je „kľačiacim kňazom“. Deň, čo deň strávil v 
modlitbe na kolenách celé hodiny. Aj keď boli 
časy, že zdravotne potreboval pomoc, ani vtedy 

sa nesťažoval a jeho slová boli: „Musím trpieť, 
Pán Ježiš trpel za mňa“. Takto prinášal obetu 
Bohu nielen za seba, ale aj za nás. Nikdy a v ni-
čom nazaháľal. Keď bolo treba obliecť monté-
rky, dokázal aj to. Veď za roky jeho pôsobenia 
u nás veriaci z iliálky Malcov vystavili kostol 
Sedembolestnej Panny Márie, náš kostol sväté-
ho Leonarda prešiel kompletnou renováciou, vo 
farskej budove sa zrealizovalo ústredné kúrenie... 
O. Andrej ako medzi nás v tichosti prišiel, tak v 
tichosti aj od nás odišiel. 
Dnes svoju jeseň života žije v Kňazskom domo-
ve vo Veľkom Šariši. Ani tam neoddychuje, ale 
pomáha, ako sa dá. Zo slov jeho rodákov je cítiť 
vzájomnú spätosť, jeho lásku k rodisku, k prí-
buzným, ktorá je prepojená nábožnosťou, dob-
rým slovom a milým úsmevom. 
Nech Boh žehná a ochraňuje o. Andreja!

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 
Foto: archív obce

Prvé sväté prijímanie, 2012
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Pri spoločnom sedení 
pri pive venoval 

Ján Bortnik z Lenartova 
dňa 23.9.1972 

vo vinárni "Zlatý baranok".

„

„

Prostredníctvom Vášho časopisu 
Lenartovčan chcel by som si pripo-

menúť milé stretnutie s Jánom Bortní-
kom počas Základnej vojenskej služby 
v Topolčanoch. Ako pamiatku na toto 
stretnutie mi Janko napísal z druhej 
strany svojej fotograie nasledovné:

 50. výročie stretnutia s Jánom BORTNÍKOM!

Motto: "Spomienky sú jediným rajom, 
z ktorého nemôžme byť vyhnaní."

Za uverejnenie v najbližšom čísle Lenartovčan vopred ĎAKUJEM! 
email: frontiertrasv@gmail.com

p. Molčan, rodák z Livova

Ján Bortníkp. Molčan

Ing. Štefan KAĽATA

P. Štefan sa narodil 14.2.1932 v Lenartove, 
ako najmladší zo siedmych detí v rodine 

maloroľníka. Tu 6 rokov navštevoval miestnu 
ľudovú školu a potom pokračoval v ruskej meš-
tianskej škole v Malcove. Po jej ukončení nastú-
pil v r. 1948 na Gymnázium v Gelnici, kde býval 
u svojho brata Michala. Gymnaziálne štúdium 
ukončil v r. 1952 na bardejovskom gymnáziu. 
Kroky mladého Štefana viedli na Vysokú ško-
lu stavebného inžinierstva v Bratislave, ktorú 
úspešne ukončil ako stavebný inžinier v r. 1957. 
Svoje teoretické vedomosti hneď uplatnil na 
krajskej správe vodných tokov a meliorácii Pre-
šov, stredisko Vranov ako úsekový technik.
V r. 1960 sa stal riaditeľom Povodia Bodrogu 
a Hornádu závod Michalovce. V r. 1972 bol 
menovaný do funkcie výrobno-technického 
námestníka riaditeľa podniku Povodie Bodro-
gu a Hornádu v Košiciach. V r. 1994 odišiel do 
dôchodku z funkcie riaditeľa košického závodu 

Povodia Bodrogu a Hornádu. Počas svojej pro-
fesionálnej kariéry sa zaslúžil o rozvoj vodného 
hospodárstva na Slovensku, bol autorom via-
cerých odborných článkov a členom redakčnej 
rady odborných časopisov.
P. Štefan sa 19.10.1957 oženil s p. Helenou Kaz-
dovou. Z ich zväzku sa narodili dvaja synovia 
Vladimír a Peter. Svoj život so svojou rodinou 
prežil v Košiciach, kde 13.06.2022 zomrel. Rád 
prichádzal do svojho rodiska. Rád sa stretol so 
svojou pokrvnou rodinou, ale pristavil sa aj pri 
svojich rodákoch.
Z listu, ktorý sme obdŕžali sme na Vás p. Štefan 
hrdí, nielen ako na odborníka svojej profesie, 
ale aj ako na človeka a hlavne na jedného z nás 
Lenartovčanov. Odpočívajte v pokoji!

Vaši Lenartovčania

Vám mladším chceme bližšie predstaviť nášho rodáka t. č. nebohého Ing. Štefana Kaľatu.

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová 



Moje spomienky na Ing. Štefana KAĽATU 
začínajú hneď prvým mesiacom roku 1972, 

keď ako technický námestník Povodia Bodrogu a 
Hornádu (PBaH) ma prijal do zamestnania ako 
čerstvého absolventa VUT Brno, odbor Vodní stav-
by a vodní hospodářství.
Som mu nesmierne povďačný za začiatky etablo-

vania sa v Košiciach. Pomohol mi s privátnym uby-
tovaním v priestoroch kancelárií Povodia Bodrogu 
a Hornádu Košice, ul. Ďumbierska a neskôr aj s 
pridelením 1-izbového podnikového bytu na Ros-
nej ulici č. l. Po 50-tich rokoch si to človek takúto 
pomoc vie nesmierne oceniť.
Neskôr ma Ing. Štefan KAĽATA doporučil ve-
deniu PBaH na Postgraduálne štúdium Ochrana 
a tvorba ŽP, ktoré som aj úspešne ukončil v roku 
1975. Ing. Štefan KAĽATA bol dlhoročným tech-
nickým námestníkom PBaH v Košiciach. Ako 
výrobno-technický námestník sa vyznamenal pri 
zvládnutí októbrovej povodne v roku 1974, ktorá 
najviac postihla povodie Hornádu a dolné časti 
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 Odišiel odborník, dobrý človek a krajan 
Ing. Štefan KAĽATA

Do redakčnej pošty sme dostal list, ktorý nám poslal p. Molčan, rodák z Livova. Prosí nás 
o uverejnenie jeho listu, v ktorom nám chce priblížiť cez svoje spomienky nášho rodáka 
t. č. nebohého Ing. Štefana Kaľatu, ktorý bol preňho človekom s veľkým, šľachetným a 
hlavne otvoreným srdcom pre druhého. Posúďte sami.

Dobová fotograia z r.1975 poukazuje na vybudovaný limnigraf v Bardejove, 
ktorý neregistruje hladinu Tople pri nižších prietokoch, pretože bol vybudovaný 
v proile, kde je výrazný pokles dna - Úplne vľavo vpredu stojí Ing.Štefan Kaľata

Budova riaditeľstva PBaH v Košiciach 

povodia Bodrogu. Len správnou 
manipuláciou a opatreniami na 
priehradách Ružín a Palcman-
ská Maša sa zabránilo veľkým 
národohospodárskym škodám. 
Lví podiel na zvládnutí tejto po-
vodňovej katastrofy mál práve 
výrobno- technický námestník 
Ing. Štefan KAĽATA.
Ing. Štefan KAĽATA sa vyzna-
menal aj dlhovekosťou vo svo-
jom rodisku - Lenartove. Popri 
Michalovi Hricovi, ktorý sa do-
žil 95 rokov (zomrel v r. 2019) 
a Michalovi Bľandovi, ktorý sa 
dožil 90 rokov (zomrel v r. 2012) 
obhájil Ing. Štefan KAĽATA 
svojim vekom 90 rokov dlhove-
kosť v Lenartove. Môžeme smelo 
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Za uverejnenie v najbližšom čísle Lenartovčan vopred ĎAKUJEM! 

Prvomájový sprievod PBaH v r.1976 - 
Úplne prvý zľava som ja - Molčan

Dobová fotograia z roku 1975 z 
Ladomirky vo Svidníku - Úplne vľavo pri 
opornom mure mosta stojí Ing. Š. Kaľata 

Pohľad na polder Beša. Polder Beša je najväčší 
polder v strednej Európe o ploche takmer 1 600 
ha a dokáže zadržať až 53 mil.m3 vody. Polder 
Beša (suchá nádrž) sa napúšťa z Laborca a tým 
odľahčuje Latoricu a v konečnom dôsledku aj 
Bodrog. Práve v októbri 1974 bol po prvýkrát 
využitý. Bolo treba veľkej odvahy, ktorej Ing. 
Kaľata aj s riaditeľom podstúpil. Ďakujeme!!! 

skonštatovať, že pod Minčolom je "druhý 
Kaukaz", kde sa veľa tam narodených 
ľudí, dožíva dlhovekosti - nad 85 rokov.

ČESŤ PAMIATKE 
vodohospodárovi a dobrému človeku 

Ing. Štefanovi KAĽATOVI!

„

„

p. Molčan, rodák z Livova
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Žiaci našej školy sa už udomácnili v školských laviciach a naplno sa 
nám rozbehol ďalší školský rok 2022/2023, v ktorom sme prekročili 
imaginárnu stovku, čo sa týka počtu žiakov.

V ZŠ Lenartov sa v dvojzmennej prevádz-
ke vyučuje v deviatich triedach, z toho v 

dvoch špecializovaných  1.B a 1.D, v troch špeci-
álnych 2.B, 3.B, 4.B a v ďalších štyroch bežných 
triedach 1.A,1.C,3.A,2.A-4.A, z toho v jednom 
spojenom ročníku 101 žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), z 
toho 26 žiakov so zdravotným znevýhodnením 
(ZZ) a 75 žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia (SZP). Dopoludnia je v škole 5 tried 
I.A,I.B,I.C,I.D, II.B – 64 žiakov, popoludní 4 
triedy III.A, III.B, II.A-IV.A – 37 žiakov.   
Začali sme bez zásadných obmedzení, bez nut-
nosti nosenia rúšok a respirátorov. V prípade 
pozitivity sa izoluje len pozitívna osoba, do 
karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty 
v rodine. Aj keď sa na Covid – 19 pozeráme 
ako na bežné ochorenie, opatrnosti nikdy nie 
je dosť, pretože ochorenie medzi nami stále je. 

✳ ✳ ✳
Ešte pred daždivým počasím sme stihli realizo-
vať Testovanie pohybových schopností 67 žia-
kov prvých a tretích ročníkov a splnili sme tak aj 
úlohy Európskeho týždňa športu.

✳ ✳ ✳
Aj tento rok dňa 26. septem-
bra žiaci 4.A triedy cestovali 
po Európe a spoznávali cu-
dzie jazyky. Samozrejme, len 
prstom po mape. Zaujímavý-
mi aktivitami si pripomenuli 
Európsky deň jazykov. Pro-
stredníctvom prezentácie sa 
oboznámili s jednotlivými 
krajinami Európy, hádali akú 
reč počuli, kreslili, maľovali 
a spoznávali vlajky jednotli-
vých krajín. Na záver si spo-
ločne vytvorili plagát, ktorý 
zdobí chodbu našej školy.

✳ ✳ ✳
Cieľom Dňa srdca 30. sep-
tembra bolo, aby si žiaci uve-
domili, že srdcovo-cievne 
ochorenia sú najčastejšou 
príčinou úmrtí ľudí na celom 
svete. V tento deň si pozre-

ZAČÍNA SA MARATÓN, NIE ŠPRINT 

li prezentáciu o srdci a 
dozvedeli sa, že poháňa 
celé ľudské telo. Naučili 
sa, čo všetko je potrebné 
robiť, aby sme ho mali zdravé. Spoločný plagát 
na nástenke vyvolal živú diskusiu.

✳ ✳ ✳
Dňa 5. októbra zamestnankyňa RÚVZ Mgr. 
Jančušová realizovala pre žiakov 3.-4. ročníkov 
besedu na tému Zdravá chrbtica školáka. Cie-
ľom bolo osvojiť si správne držanie tela a nau-
čiť sa základné cviky na spevnenie chrbtového 
svalstva.

✳ ✳ ✳
V rámci týždňa Hovorme o jedle 10.10.-
14.10.2022 sme sa zaregistrovali do výtvarnej 
súťaže Chutné maľovanie a po určení víťazných 
prác v školskom kole sme zaslali výtvarné práce  
na uvedené témy: 

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky
2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov
3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od sloven-
ských kravičiek
4. téma: Cukry, tuky, soľ

Európsky deň jazykov
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Často chodíme do knižnice, až sa nám z toho červená líce. 
Ak sa chceš toho naučiť veľa, knižnica je akurát pre teba! 

Viac má slov ako stránok, neprečítame tam len jeden článok. 
Predsa času máme dnes veľa, do knižnice chodiť treba. 

Ak nechceš byť lenivec, požičaj si knihu, a to hneď!

„

„

Veď od nás dospelých závisí, aké stravovacie 
návyky budú mať naše deti a aký vplyv to bude 
mať na ich zdravie. Rodičia si musia uvedomiť, 
že nie je vhodné dávať žiakom na desiatu veľké 
fľaše malinoviek a plné vrecúška sladkostí, pre-
tože potom odmietajú varenú stravu a nechcú 
jesť obed. 

✳ ✳ ✳
Zaujímavý bol aj nový vzdelávací a zážitko-
vý online projekt zameraný na popularizáciu 
triedenia odpadov, ako aj na predchádzanie 
ich vzniku. Ide o muzikál, ktorý je určený pre 
žiakov v rámci  en-
vironmentálneho 
vzdelávacieho pro-
cesu. Projekt ne-
sie názov Odpad 
je poklad a ide o 
netradičné spoje-
nie vzdelávania a 
umenia. Muzikál si 
mohli pozrieť starší žiaci školy.

✳ ✳ ✳
Vzhľadom na nedostatočnú hygienu žiakov a 
zanedbanosť starostlivosti zo strany rodiny je 
úlohou asistentky osvety zdravia spolupraco-
vať so školou, neustále preventívne pôsobiť v 
komunite nielen v oblasti starostlivosti o zdra-
vie, ale aj udržiavania čistoty príbytkov detí.

✳ ✳ ✳
Odoslaním výtvarných prác sme sa zapojili do 
výtvarnej súťaže Môj farebný svet, kde sme 
poslali vymaľované súťažné pohľadnice-ma-
ľovanky a Najúžasnejšie zvieratko, kde žiaci 

výtvarne stvárňovali zvieratá a ich prirodzené 
prostredie kreatívnym spôsobom. Nezabudli 
sme ani na spoločnú modlitbu Milión detí sa 
modlí ruženec.

✳ ✳ ✳
Presne vo štvrtý októbrový pondelok si žiaci 
školy pripomenuli Medzinárodný deň škol-
ských knižníc. Nielen návštevou knižnice, ale 
aj druháckou dramatizáciou rozprávky Ako šlo 
vajce na vandrovku, či pravidelným štvrtác-
kym čítaním Slovenských ľudových rozprávok. 
Vzácna kniha skvostov slovenskej literatúry im 

ponúkla bohatý výber známych, aj menej zná-
mych ľudových rozprávok. Najviac sa im páčila 
rozprávka Ženský vtip a Prorok Rak. 

Opäť sme začali maratón nového školské-
ho roka, beh na dlhé trate. Ani zďaleka to nie 
je šprint. V žiadnej činnosti sa nedá zrýchliť. 
Každý žiak, aj keď chýba, pokračuje tam, kde 
prestal. Maličkými krôčikmi získava poznatky 
a zručnosti v čítaní, písaní i počítaní, vo väčši-
ne prípadov bez akejkoľvek domácej prípravy. 
Každodenná, neúnavná a trpezlivá práca učite-
ľa je v niektorých okamihoch nadľudská.

Výtvarná súťaž: Najúžasnejšie zvieratko
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PODPORUJEME SNA-
HU USILOVAŤ SA

Zhotovenie jesennej ikebany

Prostredie, ktoré v škole 
hodnotíme ako sociálne 

znevýhodnené, prináša žia-
kom viac strát ako benefitov. 
Sú to žiaci, ktorí sú v hmot-
nej núdzi a žijú v nevyhovu-
júcom domácom prostredí 
vrátane hygienických pod-
mienok. Miera starostlivos-
ti niektorých rodičov o ich 
hygienu je nevyhovujúca, 
niekedy až neúnosná. 
Pretože si naši žiaci zo SZP 

ešte nevedia spojiť svoju 
nervozitu na vyučovaní s 
biologickými pochodmi, 
musíme to riešiť aj my uči-
telia a neustále pripomínať 
rodičom, aby hygiena ich detí bola dostatočná 
a ony sa tak mohli plne sústrediť na vyučova-
nie. Povedzme si úprimne, nie sme aj my do-
spelí nervóznejší v práci keď nás niečo bolí, keď 
sme si zašpinili ruky a oblečenie od atramentu 
a napätejší, keď sme sa na výtvarnej výchove za-
špinili od farby či lepidla? O čo viac sú nervózni 
naši žiaci, keď ráno prídu do školy s neumytou 
tvárou a špinavými lepkavými rukami, neuče-
sanými vlasmi a nevypratým oblečením, ne-
hovoriac o tom, že mnohí trpia pedikulózou a 
svrabom. A my učitelia od nich chceme, aby sa 
sústredili na čítanie a písanie. Je 
všeobecne známe, že najprv mu-
sia byť uspokojené nižšie potreby, 
až tak vyššie-psychické. Myslíme 
na to a trpezlivo vedieme žiakov 
k uvedomovaniu si uvedených 
spojitostí. Najprv si umyjeme tvár 
a ruky, až tak píšeme a čítame. 
Lenže u mnohých žiakov, aj keď 
tvrdia, že im mamičky vyprali ob-
lečenie a umyli vlasy, vidíme, že 
skutočnosť je úplne iná. Vieme, že 
všetko začína v rodine a aj keď ro-
dičov upozorňujeme na potrebu 
zvýšenej starostlivosti a zlepšenia 
hygieny ich detí, problém neustá-
le pretrváva. V tých istých rodi-
nách a u tých istých žiakov.
Dňa 5. novembra si žiaci pripo-
menuli Medzinárodný deň róm-
skeho jazyka (Maškarthemutno 

ďives la romaňa čhibake) vyhlásený v roku 2009 
na medzinárodnej konferencii v chorvátskom 
Záhrebe, kde sa zúčastnili zástupcovia 15-tich 
krajín Európy. S pánom asistentom čítali róm-
ske rozprávky (romane paramisa) v rómskom 
jazyku od rómskych autorov Eleny Lackovej, 
Dezidera Bangu a Tery Fabianovej. Bohatosť 
a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje aj 
množstvo dialektov. Len na Slovensku Rómo-
via hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialek-
tom rumungro Rómov, dialektom olašských a 
maďarských Rómov a viacerými subdialektmi.

Medzinárodný deň rómskeho jazyka
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Vianočná prosba 2022

Milý Ježiško, keď za Tebou šli traja mudrci, videli na oblohe hviezdu. Ukazovala, 
kde si sa narodil, a priviedla ich do Betlehema. Poklonili sa Ti a odovzdali vzácne 
dary zlato, kadidlo a myrhu. Bez svetla hviezdy by Ťa možno ani nenašli. Aj my 
máme okolo seba ľudí, o ktorých možno povedať, že sú hviezdy. Nie také, čo 
svietia na oblohe, ale také, ktoré nás učia robiť dobro. Sú to naši nadriadení, 
rodičia, učitelia i kamaráti. Prosíme Ťa, nauč nás počúvať a nasledovať ich, aby 
sme sa aj my mohli stať hviezdami pre tých, s ktorými sme každý deň a ktorých 
máme radi. V tichu končiaceho sa kalendárneho roka Ťa prosíme, aby si priniesol 
lásku a pokoj nielen do našich sŕdc a rodín, ale i do našej krajiny a celého sveta.

„

✳ ✳ ✳
Svetový deň prevencie týra-
nia a zneužívania detí vyhlá-
sila Nadácia svetového summi-
tu žien a pripomína sa od roku 
2000. 19. november upozorňu-
je na medzinárodný problém, 
zvyšuje povedomie verejnosti 
a vyzýva ich k úsiliu chrániť a 
podporovať práva dieťaťa. 
Najväčšia Bubnovačka roka 

upozornila na dôležitosť ochra-
ny detí pred násilím a podpo-
rila  tému včasnej prevencie. 
Okrem samotného bubnova-
nia sme realizovali podporné 
aktivity k téme prevencia ná-
silia - čítanie rozprávky O ko-
hútikovi a sliepočke koordiná-
torom prevencie patologických 
javov, v rámci ktorého viedli 
rozhovor o vzájomnej pomoci, 
tolerovaní sa, nie šikanovaní, 
diskutovali o právach dieťaťa, 
urobili nástenku, vymaľovali 
kohútika a sliepočku ako vzor 
pomoci jeden druhému. Hes-
lom dňa bolo - Čo nechceš aby 
robili tebe, nerob ani ty druhým! 

✳ ✳ ✳
Tá radosť, ktorú na nás prená-
šali prváčikovia, keď sa učili 
básničku a pesničku na Miku-
láša, bola stupňujúca, pretože 
sa nevedeli dočkať. Predsa len 
je to pre nich najkrajší sviatok 
v roku. Tentokrát zavítal s dvoj-
násobnou sladkou nádielkou aj 
s anjelmi. To bol zážitok!

Mgr. Iveta Petriková, riaditeľka ZŠ

Mikuláš

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

„
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PEDAGOGICKÝ ASISTENT V MATERSKEJ ŠKOLE

Motto: "Dieťa je kvetinou, nádejou radosti, 
nech je škola hrou a dielňou ľudskosti."

Materská škola je pre dieťa prostredím, v ktorom prežíva určitú etapu svojho života. 
Našou prioritnou úlohou je zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetky deti s cieľom pri-
praviť ich na produktívny život ako plnoprávnych členov spoločnosti. Prirodzenou ces-
tou, ktorou sa môže vzdelávanie uberať je aj inklúzia. 

J. A. Komenský

Vďaka realizácii národného projek-
tu PRIM zameraného na inkluzív-

ne vzdelávanie detí z marginalizovaných 
rómskych komunít, do ktorého sa naša 
materská škola zapojila v roku 2019, nám 
do materskej školy pribudla aj pozícia pe-
dagogického asistenta.
Pedagogický asistent sa stáva pomocní-
kom učiteľky za účelom zlepšiť a zefek-
tívniť výchovno-vzdelávací proces tak, 
aby deti z marginalizovaných rómskych 
komunít dosahovali maximálnu možnú 
vývinovú úroveň v každej oblasti rozvoja 
osobnosti pri rešpektovaní ich individualít 
a životných podmienok.
V našej materskej škole túto funkciu pe-
dagogického asistenta vykonáva pani 
Mária Suchá. Jej pôsobenie je prínosom 
pre materskú školu v oblasti edukácie aj v 
oblasti spolupráce s rodinou. Vzájomnou 
komunikáciou a spoluprácou s učiteľkou 
získavajú komplexnejší pohľad na dieťa, 
čo zásadným spôsobom ovplyvňuje úspeš-
nosť vzdelávacieho procesu. Vytvára pocit 
spokojnosti a celkové skvalitnenie klímy v 
triede, podieľa sa na zlepšovaní dochádz-
ky detí z marginalizovaných rómskych 
komunít do materskej školy, na budovaní 
kladných vzťahov medzi deťmi. Jej pôso-
benie vzhľadom ku školskému roku je naj-
prínosnejšie najmä prvých mesiacoch z 
dôvodu prekonávania adaptačných ťažkos-
tí detí pri ich nástupe do materskej školy. 
Taktným prístupom a vhodnou organizá-
ciou činností prispieva k socializácii a eli-
minovaniu komunikačnej bariéry detí zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Po-
máha učiteľke pri edukačných aktivitách, 
pri príprave pomôcok, pri sebaobslužných 
činnostiach detí, aplikuje individuálny prí-
stup a pomoc pri prekonávaní ťažkostí detí 

Dozor na školskom dvore, pomoc pri vykonávaní pohybových ak-
tivít detí.

v učení, pri skupinových, pracovných a výtvarných 
činnostiach, pri vychádzke a pobyte vonku. Komu-
nikuje s rodičmi, pôsobí efektívne počas celého dňa. 
Kooperáciou so špeciálnym pedagógom v materskej 
škole pomáha skvalitňovať výchovno-vzdelávací 
proces. Prichádza s vlastnými návrhmi, aktivitami a 
činnosťami, ktoré sú prínosom pre rozvoj osobnosti 
každého dieťaťa.
Svoju odbornosť si zvyšuje vďaka podporným ak-
tivitám, akými sú vzdelávanie inkluzívnych tímov, 
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Alena Kolbasová, riaditeľka MŠ

Práca s deťmi pri navliekaní farebných tva-
rov, rozvoj jemnej motoriky  u detí, koordi-
nácia ruky so zrakovým vnemom.

Spolupráca pri zhotovení plagátu k aktivite “Deň materských škôl“.

metodicko-inštruktážne worksho-
py, školenia a v nemalej miere aj 
sebavzdelávaním. 
Prítomnosť pedagogického asis-
tenta ako pomocného pedagogic-
kého pracovníka, ktorý pod vede-
ním učiteľky  úspešne  pracuje s 
deťmi najmä pri prekonávaní ich 
vzdelávacích ťažkostí či adaptácii 
na školské prostredie považujeme 
za veľký prínos v súčasnej eduká-
cii. Pozitívne výsledky a napredo-
vanie detí vďaka práci pedagogic-
kého asistenta zvyšuje motiváciu 
zamestnancov MŠ, ktorí nachá-
dzajú v tejto práci zmysel a posla-
nie umožniť deťom lepší štart do 
života.
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Preto sa snažíme vhodným a atraktívnym 
spôsobom spropagovať súčasnú slovenskú 

literárnu tvorbu pre deti, mládež, dospelých a 
umožniť im spoznať a podieľať sa na spoločných 
aktivitách ŠK. Prostredníctvom novo zakúpe-
ného knižničného fondu, ktorý dopĺňame kaž-
dý rok, sa nám darí zvyšovať návštevnosť ŠK a 
aj počet čitateľov. V ŠK k decembru 2022 máme 
1720 kníh. Mimoriadny význam prikladáme 
zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti, veľa čítať, 
čítať s porozumením, ako napríklad hodiny 
hlasného čítania, rozprávkové popoludnie, či-
tateľský maratón, čítanie na pokračovanie, číta-
nie rómskych rozprávok v materinskom jazyku, 
"Toto čítam ja" – prezentácia knihy, ktorú žiak 
číta, recitačné súťaže, slovné hry, riekanky atď. 
V programoch okrem čítania sú zakomponova-
né aj rôzne voľno-časové aktivity, aby sa naučili 
vnímať, tvorivo pracovať a spolupracovať. Sú to 
vzdelávacie hry, besedy o prečítaných knihách, 
deň Rómov – beseda – zvyky a tradície, čítanie 
v prírode, tvorivé dielne – výroba leporela, oba-
ly na knihy, maľovanie z rozprávok, príroda v 
lese – turistika, atď.  

ČINNOSŤ A PODUJATIA ŠK 
pri ZŠ Lenartov  

Cieľom každej ŠK je pritiahnuť deti ku knihe, motivovať ich k čítaniu a pravidelnej náv-
števe ŠK. Čítanie vytvára pre dieťa imunitu, kedy je samo s hrdinami knihy a zároveň 
rozvíja detskú fantáziu, predstavivosť, zlepšuje celý jeho verbálny prejav. 
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Mária Leškovská, knihovníčka

Tešíme sa na nový rok a prajeme krásne a požehnané prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu svojich najbližších a veľa zdravia a úspechov 

v novom roku 2023!

„ „
Aj naďalej chceme budovať otvorenú knižnicu, organizujeme pestrý život 
detí rôznymi aktivitami spolu s KC, navzájom si pomáhame, inšpirujeme 
a vedieme ich rôznymi formami práce s knihou rozvíjať vnútornú motivá-
ciu k čítaniu. V ŠK máme registrovaných 181 používateľov, z toho sú žiaci, 
pedagogickí pracovníci, ostatní používatelia z obce a chodia k nám aj nere-
gistrovaní členovia. Každý rok nám stúpa počet evidovaných a to tým, že na 
medzinárodný deň knižníc prijímame nových členov a to žiakov tretieho 
ročníka ZŠ. Od januára do decembra navštívilo ŠK 834 používateľov, bolo 
vypožičaných 443 kníh a to absenčných aj prezenčných. Návštevnosť našej 
knižnice svedčí o tom, že budujeme otvorenú knižnicu, kde rôznymi forma-
mi pestujeme lásku ku knihám. Preto čítajme deťom každý deň, aby sme z 
našich detí vychovali tvo-
rivo-bohatých ľudí. Čí-
tanie veľkých malým je 
o budovaní vzájomnej 
dôvery, pocite istoty, pra-
vom zázemí, ktoré každý 
malý, ale aj veľký člo-
vek potrebuje. Je to po-
cit, ktorý nám nemôže 
poskytnúť ani televízna 
ilúzia ani kontakty cez 
sociálne siete ani nadše-
nie z počítačových hier. 
Hlasné čítanie nám dá to, 
čo cez žiadne iné médium 
nedostaneme. 



V mesiacoch júl – decem-
ber 2022 sa v Komunit-

nom centre Lenartov s prijí-
mateľmi sociálnych služieb 
realizovali tieto aktivity zame-
rané na vedomostnú, tvorivú, 
hudobnú a pohybovú činnosť: 
Beh cez prekážky, Manikúra, 
Hádaj na čo myslím, Hudob-
ný krúžok, Volejbal, Maľova-
nie podľa čísel, Maľovanie na 
tvár, Indiánske čelenky, Oku-
liare, Zažehľovačky, Obráz-
ky zo zápaliek, Vedomostný 
kvíz, Paličkové puzzle, Papie-
rové tvorenie, Vystrihovačky 
z papiera, Športové aktivity, 
Stolný futbal, Maľba farbami, 
Postavičky z plastelíny, Člo-
veče nehnevaj sa, Futbal, Pa-
pierové akvárium, Maľovanie 
na kamienky, Spev piesní, Pa-
pierové čiapky, Maľba – SNP, 
Partizánska hymna, Športové 
popoludnie, Detská pieseň, 
Maľovanie kriedami, Náram-
kové hodinky, Tvorivé dielne, 
Športom k zdraviu, Spoločen-
ské hry, Ručné práce, Listové 
odtlačky, Jesenná výzdoba, 
Maľovanky, Postavičky z lís-
tia, Ping – pong, Zahrajme sa, 
Kreslenie, Obrázky zo struko-
vín, Jesenný strom, Prepleta-
nie vlnou, Pozdrav pre starých 
rodičov, Ovocie a zelenina 
– modelovanie, Ozdoby na 
vence, Vychádzka do prírody, 
Kvety z krepového papiera, 
Šarkany, Gaštany, Puzzle, MD stromov, 
Šušky, Mozaika z farebného papiera, lís-
tia, Telocvik s abecedou, Dekorácia zo 
šušiek, Obrázkové hádanky, Maľovanky 
sv. Mikuláša, Zimná výzdoba.
V rámci vzdelávania a zvyšovania 

školskej úspešnosti sa deťom a mláde-
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AKTIVITY  KC

Počas letných prázdnin od 18. 07.-22. 07. 2022 v čase 9.00-14.00 sa v Komunitnom centre Lenar-
tov konal Letný tábor. Bol určený pre deti zamestnaných rodičov vo veku 6 – 12 rokov. S deťmi 
sa realizovali voľnočasové a preventívne aktivity, ale taktiež aj poznávacie vychádzky do prírody 
v okolí obce. 
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ži poskytli tieto aktivity: Samohlásky, 
Matematika, Rozprávky rozumných 
Rómov, Čísla, Písanie, Číselná os, 
Geometrické tvary, Abeceda, Číselné 
operácie do 20, Slovenský jazyk, Dik-
tát, Čítanie s porozumením, Násobil-
ka, Odpis textu, Hlavolamy, Ľudské 
telo, Slovné úlohy, Dopravné značky, 
Hodiny a čas, Obrázkové čítanie, Taj-
nička, Slovná zásoba, Báseň pre sta-
rých rodičov, Rozklad čísel, Herbár, 
Usporiadanie slabík, Grafomotorika, 
Rozprávky starých rodičov, Ovocie a 
zelenina, Pranostiky.
Deťom, mládeži, ale aj dospelým sa re-
alizovali rôzne preventívne aktivity, z 
oblasti bezpečnosti, inančnej gramot-
nosti a hlavne z oblasti zdravia: Kliešte, 
Detská mliečna výživa, Deň alergií, 
Finančná gramotnosť, Slušné správa-
nie, Hygiena dieťaťa, Násilie páchané 
na deťoch, Základy cestnej premávky, 
Bylinky starej mamy, Bezpečnosť na 
cestách, Rotavírusy, Environmentál-
na výchova, Hypertenzia, Moje prvé 
peniaze, Uštipnutie, Splátkový kalen-
dár, Očkovanie, COVID 19, Vírusové 
ochorenia, Chrípka, Šváby, SD Me-
nopauzy, SD Osteoporózy, Svrab, SD 
Sporenia, Hygiena nosa, Astma, SD 
Diabetu, Oblečenie, MD bez fajčenia.
Dospelí znovu nadobúdali pracovné návyky a ma-
nuálne zručnosti týmito aktivitami: Vrecúško na 
prezuvky, Šitie podľa predlohy, Osviežujúce nápo-
je, Obsluha šijacieho stroja, Očista prírody, Úprava 
chodníkov, Úprava okolia KC, Údržba skalky, Va-
renie, Pečený čaj, Pečenie, Náhrobné vence, Prak-
tické a pracovné zručnosti, Sušenie ovocia, Advent-
né vence.
Aktivity absolvované v komunite s 
každou vekovou skupinou: Komu-
nitný jarmok, PZ BJ – Bezpečnosť 
na cestách, práca policajných zložiek, 
Športom k zdraviu, Úcta k starším, 
Šarkaniáda, Babie leto. 
V mesiaci november prijímatelia so-
ciálnych služieb v sprievode zamest-
nancov KC navštívili mesto Bardejov 
a Horno-šarišské osvetové stredisko. S 
cieľom poznania, realizácie a rozvoja 
vlastných manuálnych zručností a zís-
kanie nových inšpirácií. Návšteva hal-
loweenskej strašidelnej pivnice, kde 
videli rôzne diela od deti z iných škôl. 



Mgr. Jana Kačmárová, OP - KC
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Prajeme Vám pokojné požehnané 
vianočné sviatky 

a úspešný štart do nového roku! „„

Ďakujeme za Vašu spoluprácu, účasť na 
aktivitách, podporu od starostky obce 
Ing. Jane Bľandovej, MBA a obecnému 

zastupiteľstvu obce Lenartov.

Koniec roka sa bude niesť v obnovení tra-
dícií Návšteva sv. Mikuláša, Súťaž v stavaní 
snehuliakov, Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búd-
ku, Stolnotenisový turnaj, Varenie punču.

POZVÁNKA
Školská knižnica a komunitné centrum organizuje

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
dňa 28.12.2022 o 9:00 hod.

v sále KD Lenartov deti od 10-14 rokov

Povinnosť prihlásiť sa 
v školskej knižnici alebo komunitnom centre 

do 23.12.2022.
Víťazi budú odmenení.
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  PÔSOBENIE TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCI V OBCI

Terénna sociálna práca sa v našej obci vyko-
náva na základe účasti v Národnom pro-

jekte Terénna sociálna práca a terénna práca 
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít. Hlavným cieľom NP TSP a 
TP II. je poskytovanie kvalitných služieb klien-
tom nie len z marginalizovaných rómskych ko-
munít.  Rómske komunity patria medzi najviac 
vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené soci-
álnym vylúčením a chudobou. Kancelária TSP 
má pôsobnosť v celej obci,  taktiež spolupracuje 
s obcou pri vykonávaní rôznych aktivít zame-
raných pre obyvateľov obce. Terénna sociálna 
práca je prevažne vykonávaná v prirodzenom 
prostredí klienta, ktorá je zameraná na preven-
ciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbo-
vania, na uľahčovanie života, sprevádzanie v 
ťažkých životných situáciách a zmierňovanie 
dopadov zlej sociálnej situácie, na predchádza-
nie prehlbovania chudoby a sociálneho vylúče-
nia. Počas práce s klientom je dôležitý úlohový 
prístup, v rámci ktorého sa riešia príčiny vzni-
ku problému/potreby človeka. O to väčší dôraz 
sa kladie na riešenie a zdôraznenie klientovho 
videnia problému – na základe uvedeného dô-
sledku terénny sociálny pracovník sprostred-
kuje klientov pohľad a možnosti na riešenie 

Mgr. Katarína Štibrichová, TSP

Buďme k sebe takto všímaví aj naďalej, 
pretože nikdy nevieme, kedy práve záujem 
o naše okolie môže zachrániť človeku život.

„

„

situácie ďalším subjektom (ako sú úrad 
práce, sociálna poisťovňa, zdravotná 
poisťovňa, školy, zdravotné zariadenia, 
polícia, súdy a pod..) a učí ho, ako s da-
ným človekom zaobchádzať. V danej 
situácii je dôležité podotknúť, že rovna-

ko sa učí klient chápať požiadavky, ktoré je po-
trebné spĺňať, aby jeho potreby boli naplniteľné. 
Terénna sociálna práca si klienta nevyberá, po-
skytuje sa každému, kto oň požiada. Poprípade 
blízky človek ohrozenej osoby upozorní na ne-
priaznivé podmienky, ktoré je potrebné riešiť, 
pretože mu on nedokáže v danej veci pomôcť.
Počas svojej práce sa snažíme vytvárať otvore-
né vzťahy s obyvateľmi obce, ktorá smeruje k 
formovaniu dôvery, pretože nie je vždy jedno-
duché rozprávať o svojich problémoch. Naša 
kancelária spolupracuje s obcou nie len počas 
dobročinných aktivít ( napr. potravinová po-
moc, humanitárna pomoc pre sociálne vylúče-
né osoby), ale aj pri prípadoch, kedy je potrebné 
včasné intervenovanie pri riešení nepriaznivej 
situácie. Pomáhali sme pri umiestňovaní do 
zariadení sociálnych služieb, oslovili nás aj pri 
komunikácii s úradmi práce a sociálnej pois-
ťovne, napr. pri riešení dôchodkov. Týmto vy-
zdvihujeme aj záujem ľudí o svojich susedov, na 
základe ktorého sme vedeli osloviť obyvateľov 
obce a poskytnúť im potrebné poradenstvo a 
pomoc pri zabezpečovaní základných potrieb. 
Nie všetci máme to šťastie byť s rodinou, v našej 
obci žijú aj občania, ktorí sú osamotení a zvykli 
si žiť skromnejšie, takmer v tichosti. 
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■ SRDCE NA DLANI 2022 
Ocenenie výnimočných dobrovoľníkov

Manželia Tomáš a Brigita Bilí z Lenartova kedysi 
bývali v drevenici, no vďaka pomoci mnohých 

majú teraz vlastný dom v miestnej osade a chcú, aby 
slúžil aj iným, preto v ňom organizujú stretnutia, kde 
sa zíde niekedy aj 40 ľudí. Chcú ostatným ukázať, že 
sa dá žiť aj inak, chcú, aby aj iní zažili radosť z pomo-
ci ostatným. Od začiatku pandémie sa začali angažo-
vať v miestnej rómskej komunite s cieľom pozdvih-
núť Rómov. Už vyše 2 roky organizujú komunitné 
aktivity pre dospelých, mladých aj deti v osade v Le-
nartove, vzdelávajú, organizujú prednášky, organizu-
jú medzigeneračné komunitné stretnutia, večierky, 
pobytové aktivity, divadelné predstavenia i tvorivú 
aktivitu s názvom "Večera pre manželov". Vytvore-
ním takýchto živých komunít v obci sa zefektívnila aj 
pomoc núdznym (komunita sa rýchlo zorganizovala 
a vyzbierala potraviny, oblečenie a neskôr aj zariade-
nie rodine, ktorej vyhorel dom, inančnou zbierkou 
prispeli na cestovné rodine, ktorá nemohla ísť za ich 
chorou matkou do nemocnice v Košiciach).

Všetky práce na tomto dome si 
Tomáš prevádzal sám alebo za 

pomoci kamarátov a známych... 
Pre mnohých je rodina pozitív-

nym príkladom. 

Dňa 05.12.2022 v Medzinárodný deň dobrovoľ-
níkov sa v Historickej budove DJZ v Prešove 

konalo slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dob-
rovoľníckej činnosti – Srdce na dlani 2022, išlo o 21. 
ročník tohto podujatia. Manželia boli ocenení v ka-
tegórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v Prešov-
skom kraji a nominácia bola postúpená na národné 
oceňovanie. 
Rodina pozostáva z 3 členov, otec Tomáš je zamest-
naný, pracuje ako člen MOPS (miestna občianska 
poriadková služba) v obci Lenartov. Matka Brigita je 
nezamestnaná, no externe študuje na strednej škole. 
Syn Tomáš je žiakom v ZŠ Malcov. Manželia si po-
stupne začali svojpomocne budovať rodinný dom na 
rómskej osade, v ktorom žijú s rodičmi Brigity. 

Zdroj: Prešovské dobrovoľnícke centrum

✳ ✳ ✳
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Komunitné centrum a školská knižnica Lenartov 
vyhlasujú súťaž

Aj vtáčiky potrebujú počas zimy prikrmovať. Preto ak chceš zabiť nudu a urobiť dobrú vec, príď 
počas zimných prázdnin do Komunitného centra v Lenartove a zapoj sa do súťaže o najkrajšiu 
vtáčiu búdku.

Súťaž potrvá do 5. januára 2023. 

Vyrobené búdky budú vystavené v školskej knižnici, kde si ich bude môcť pozrieť verejnosť a 
najkrajšej búdke môžu dať svoj hlas.

Vyhodnotenie prebehne 10. januára 2023.

Ceny pre najšikovnejších malých majstrov a najkrajšie búdky:
1. cena - darčekový kôš
2. cena - sada spoločenských hier 300 plus
3. cena - spoločenská hra Monopoly

• •
"NAJKRAJŠIA VTÁČIA BÚDKA"

Mgr. Michaela Mokrišová, TSP
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Krásne slnečné popoludnie uprostred au-
gusta prilákalo  do  našej obce znova be-

žeckú elitu z celého nášho východoslovenského 
kraja. Beh na Kráľovu studňu bol už po druhý 
krát zaradený do Východoslovenskej bežeckej 
ligy v behu do kopca. Aj tohto roku sme sa sna-
žili vylepšiť beh. Podarilo sa nám osloviť olym-
pijského víťaza Jozefa Pribilinca, aby nás sláv-
nostne, aj keď na diaľku odštartoval. Ešte pred 
štartom sme mali s ním telefonický rozhovor, v 
ktorom naznačil, že raz možno príde aj osobne 
na náš beh. Hneď po štarte sa na čele preteku 
dostal pravidelný účastník behu Tomáš Kamas 
zo Spišskej Novej Vsi, 
ktorý konečne zvíťa-
zil na našom behu. 
Aj v ženskej kategórii 
si prvenstvo odniesla 
bežkyňa zo Spišskej 
Novej Vsi Michaela 
Široká. Ale v podstate 
všetci, ktorí dobehli 
v tomto počasí, si za-
slúžili naozaj uzna-
nie. Pre mňa osobne 
najväčšie uznanie mal  
79 ročný pán Gerard 
Parilák, ktorý aj v tak 
pokročilom veku do-
kázal vybehnúť ten-
to náročný beh. Náš 
beh je nielen o behu 
do kopca, ale aj o det-
ských pretekoch. Tak-

že aj v detských kategóriách 
sa zvádzali tuhé boje. Náš 
beh je aj o rodinnej atmo-
sfére, ktorú bežci vždy vy-
zdvihujú. Aj tento rok ich po behu pri našom 
cintoríne čakali naši dôchodcovia so sladkými 
koláčikmi a tiež s harmonikou a spevom. Nie-
ktorí bežci si nielen spolu s nimi zaspievali, ale 
aj zatancovali. Všetci bežci odchádzali od nás 
naozaj s krásnymi zážitkami a verím, že aj v bu-
dúcom ročníku sa nám podarí zorganizovať už 
12. ročník. Všetkým, ktorí pomohli zorganizo-
vať tento beh, patrí úprimné poďakovanie.

■ Aktivity OZ Kráľova studňa počas uplynulého leta

▶ 11. ROČNÍK BEHU DO KOPCA NA KRÁĽOVU STUDŇU

Aj Rasťo Tomčík bežal na Kráľovu studňu...

▶ SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE BYLINKOVÉHO CHODNÍKA ANDREJA HRABČÁKA

Dňa 1.9.2022 naše združenie OZ Kráľova 
studňa slávnostne otváralo Náučný by-

linkový chodník Andreja Hrabčáka. „Môj ded-
ko bol jednoduchý roľník v Lenartove, ktorý 
celý svoj život zasvätil bylinkám...“ takto nám 
začala rozprávať všetkým prítomným o ňom 
jeho životný príbeh vnučka Anna Popovičová. 
Spomínala si na detstvo ako s dedkom chodili 
celé leto po našom chotári a zberali jednotlivé 

bylinky, ktoré pán Hrabčák mal podrobne na-
študované. Ako ich veľmi dôkladne sušil a odo-
vzdával do vtedajšej Slovakofarmy Hlohovec. 
Následne spoluautor celej tej myšlienky Dionýz 
Dugas zo Sabinova a pani Viera Marecova z Po-
pradu slávnostne odhalili úvodnú tabuľu. Pán 
Dugas v príhovore zdôraznil, že aj on sa takmer 
celý život venuje bylinkám a je veľmi rád, že 
mohol odborne prispieť k tomuto náučnému 



Lenartovčan 21/2022                33                www.lenartov.sk

Lenartovčan OZ Kráľova studňa | 33

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

Želám všetkým čitateľom týchto novín na sklonku končiace-
ho roku veselé prežitie Vianočných sviatkov a hlavne, aby sme 
slová otca Gombitu mali na pamäti počas celého roka 2023.

„

„

Tesne pred otvorením chodníka

chodníku. Potom sa už všetci prítomní vybrali 
na Kráľovu studňu a mohli tak obdivovať nie-
len krásu nášho okolia, ale aj všetkých sedem 
tabúľ, na ktorých je podrobný opis jednotlivých 
byliniek. Po príchode na Kráľovu studňu ich 
čakal výborný guľáš našej šekuchárky Danky, 
koláčiky našich žien 
a aj malé občerstve-
nie. Krásne jesenné 
počasie dopomohlo k 
tomu, že ľudia si u nás 
mohli naozaj oddých-
nuť, stretnúť a poroz-
právať sa so svojimi 
priateľmi. Skoro všet-
ci, ktorí včera od nás 
odchádzali, nám veľ-
mi pekne ďakovali, že 
sme znova vytvorili 
niečo výnimočné na 
Kráľovej studni. 
Sme naozaj veľmi 

radi, že aj s inančnou 
pomocou Komunit-
nej nadácie Veľký Ša-

riš sa nám podarilo vybudovať takýto jedinečný 
náučný chodník, ktorý je venovaný nášmu ro-
dákovi, a že bude dlhodobo nielen pripomínať, 
kto bol Andrej Hrabčák, ale tiež zvýši záujem 
verejnosti zaujímať sa o bylinky.

▶ BEH ZA CHUDOBNÝCH AJ V LENARTOVE

„Zastavme vojnu, zlosť, nenávisť a nepokoj 
najprv vo svojom srdci. Dajme prednosť láske, 
konajme dobro, pomôžme trpiacim a chudob-

ným. Toto je cesta k radosti a šťastiu.“

Toto boli slová otca Petra Gombitu pri  štar-
te Non-stop Behu za 
chudobných, ktorý sa 
behal v septembri z 
Košíc naprieč celým 
Slovenskom späť do 
Košíc. Spolu tak pre-
behla skupina desia-
tich bežcov viac ako 
1000 km. A v sobotu 
ráno 22.9.2022 ich 
členovia OZ Kráľova 
studňa a naši seniori 
privítali týchto hrdi-
nov v našej obci pri 

požiarnej zbrojnici. Prišli sme ich nielen občer-
stviť sladkými koláčikmi, jednohubkami, ale aj 
spevom. Bežci boli veľmi milo prekvapení na-
šou pohostinnosťou. Aj my sme boli radi v ich 
prítomnosti a mohli sme si vypočuť aj povzbu-
divé slová úžasného kňaza otca Gombitu.

Spoločné foto s bežcami



Čoho sa bojíme najviac? Sú to vrásky či 
boľavé kríže, šediny alebo pocit osamelos-

ti, nevšímavosť okolia a domnienka, že starý 
človek je už zbytočný? Nuž priatelia, toto 
obdobie je rovnako krásne, ako každé iné! Je 
to zaslúžený odpočinok po mnohých rokoch 
povinností a košík životných skúseností.
Dosiahnutie obdobia „tretieho veku“, ako 

sa teraz hovorí, sa musí považovať za privilé-
gium nielen preto, že nie všetci majú to šťastie 
dosiahnuť túto etapu, ale aj a predovšetkým 
preto, že toto obdobie poskytuje možnos-
ti lepšie preskúmať našu minulosť a poznanie 
pretaviť do každodenného života, lebo aj seniori 
sú aktívnymi článkami ľudsky a duchovne sa 
rozvíjajúcej spoločnosti, v ktorej žijeme. Teda 
aj u nás v Lenartove.
Posledné dva roky boli poznačené zápasom 
celej spoločnosti s nástrahami covidu a opatre-
niami v oblasti ochrany zdravia, čo výrazným 
spôsobom zasiahlo do života každého z nás, 
život seniorov nevynímajúc. S postupnou 
aktivizáciou života spoločnosti sa aj lenartovskí 
seniori aktivizovali a v roku 2022 zorganizo-
vali niekoľko vydarených podujatí a stretnutí. 
V jarných mesiacoch to bola výročná členská 
schôdza, kde sme zhodnotili uplynulý rok, 
zvolili si nový výbor a prijali plán práce na rok 
2022 a ten sa nám darilo plniť k spokojnosti 
členov Jednoty dôchodcov.
Mnohí členovia sa zapojili do jarného uprato-
vania svojho okolia a podieľali sa na zriadení 
„Ovocného sadu pápeža Františka“ na farskej 
záhrade, ktorý nám má pripomínať jeho návšte-
vu na Slovensku.
Ďalej to boli majstrovstvá Lenartova v kosení, 
kde nám prišli pomôcť aj susedia z Malcova. 
Nezabudli sme ani na „Rusadľe“, keď sme 
mladým spoluobčanom pripomenuli naše 
zvyky stavania „modrenca“ a „zabijania 
briezok“ v tento turičný sviatok. Nezabudli sme 
ani na vatru a opekačku spojenú s mnohými 
našimi pesničkami..
Medzi každoročné podujatia seniorov patria 
aj športové hry. V roku 2022 sa tohto poduja-
tia zúčastnilo 37 súťažiacich, ktorí si zmerali 

sily v piatich disciplínach. Najlepšie sa darilo 
Andrejovi Bľandovi, Anne Menceľovej a 
Štefanovi Beňovi. Blahoželáme! 
Už niekoľko rokov naši seniori organizujú 
pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny 
Márie podujatie „Poďakovania za novú úrodu 
– Naľešňikove hodi“. Tak tomu bolo aj v tomto 
roku a 37 členov si tento sviatok pripomenulo 
na spoločnom stretnutí. Pán Boh zaplať darcovi 
zemiakov aj tým, ktorí posedenie pripravili. 
V súvislosti s mesiacom Úcty k starším poslan-
ci obecného zastupiteľstva rozhodli, že každý 
senior od obce obdrží poukaz na lieky a 
medovníkovú krabičku, za čo im patrí úprimné  
poďakovanie. Za podporu ďakujeme urbárskej 
spoločnosti ako aj lenartovským poľovníkom.
Medzi tradičné podujatia ZOJDS patrí aj 
„Deptaňe kapusti“ na zimné obdobie. Celkom 
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Seniori

Hovorí sa, že mladosť má krásnu tvár a staroba má krásnu dušu. Týchto niekoľko slov 
dokonale vystihuje obdobie, ktoré je pre mnohých ľudí „strašiakom“. 

„Deptaňe kapusti“ 
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V závere roka ďakujem všetkým, 
ktorí seniorom pomáhali, želám 

všetkým radostné vianočné sviatky 
a šťastlivý nový rok 2023.

„

„
■ SENIORI, DAJTE POZOR NA TO, 

aby ste volajúcemu neprezradili o sebe všetko

Podvodníci útočia na bezbranných a skú-
šajú rôzne inty. Najnovšie zatelefonujú 

starším osobám a oznámia im, že majú na do-
ručenie balík. Počas komunikácie získajú od 
týchto osôb informácie, ktoré potrebujú - či s 
niekým bývajú alebo koho majú nablízku. Žia-
den balík nedoručia, ale na ďalší deň zavolajú 
opäť a predstavia sa ako polícia. Oznámia, že 
ich chce niekto prepadnúť a okradnúť. Poradia, 
nech všetky peniaze vložia do igelitovej tašky 
a vyhodia z okna. Tieto im oni postrážia až do 

chytenia páchateľov. Podobných prípadov pod-
vodov bolo v prešovskom kraji niekoľko, preto 
prosíme seniorov, aby s cudzími osobami tele-
fonicky nerozoberali svoje rodinné alebo ma-
jetkové pomery. Ak vás aj podvodníci oslovia, 
majte po ruke pero a papier, zapíšte si telefónne 
číslo, z ktorého vám volali a oznámte to polícii.

Nebuďte dôverčiví, zachovajte zdravý ro-
zum a rozvahu.

sa stretlo 27 členov, aby sa zapojilo do tejto 
činnosti. Pomôcť prišli aj susedia z Malcova a 
Kružlova. Veríme, že uložené vitamíny spoloč-
ne skonzumujeme počas zimných stretnutí.
Členia JDS sa zapájali do podujatí organizo-
vaných obcou Lenartov a tak isto okresnou 
organizáciou JDS.

Majstrovstvá Lenartova v kosení

Opekačka spojená s pesničkami

Ján Bortník, predseda ZO JDS
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■ Dnes vám varí kancelária TSP 

TRADIČNÉ RECEPTY Z OŠKVARIEK

Medzi tradičné slovenské zvyklosti počas zimného obdobia, určite patrí domáca zabíjačka 
ošípanej. Výrobky z tejto zabíjačky nás hostia počas roka a radi sa o ne delíme s rodinou 

a priateľmi, každý má svoj recept a nápady na využitie a spracovanie. Potom je potrebné už sa 
len pustiť do varenia. O recept s možnosťou využitia oškvarkov sa s nami podelili Mária Hricová 
a Mária Kačmárová. Oškvarky sú vďačným produktom z takejto zabíjačky, sú chutné a dajú sa 
spracovať a využiť na sladko, aj na slano. Sladké oškvarkové koláče sú jednoduché na prípravu a 
nátierka z oškvarkov, by mali ulahodiť dámam aj pánom. Prajeme vám dobrú chuť!

500g hladká múka špeciál
300g mleté oškvarky
200g práškový cukor
1 prášok do pečiva
štipka škorice
2 vajcia

ŠKVARKOVÉ KOLÁČE

Recept je jednoduchý v tom, že všetky in-
grediencie zmiesime do hladkej pevnej 
hmoty. Cesto naplníme do formičiek a pe-
čieme v predhriatej rúre na 180 °C približ-
ne 20-25 minút. Formičky nie je potreb-
né vymastiť, pretože cesto je dostatočne 
mastné. Po vyklopení je už na gazdinej či 
koláčiky popráši práškovým cukrom, ale-
bo naplní džemom a koláčiky spojí.

500g oškvariek
1ks cibuľa
5 až 6 ks zaváraných kys-
lých uhoriek
5 až 6 ks zaváraná kapia
3 ks vajcia na tvrdo
2 PL horčice
soľ a mleté čierne korenie 
podľa chuti

Všetky uvedené prísady spoločne zomelie-
me. Na záver ochut-
nať a dochutiť podľa 
vašich želaní. Táto 
pomazánka sa hodí 
skvele na posedenie a 
určite nezaškodí dať si  
k tomu pohár vínka, 
alebo piva a dobrý ve-
čer môže začať.

ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA

■ So starým občianskym preukazom 
nezrealizujete elektronický podpis

■ Šetriť vždy a všade

Dnes, keď má cena elektrickej ener-
gie stúpajúcu tendenciu, je potreb-

né šetriť vždy a všade. Nielen v podni-
koch, na úradoch, zariadeniach, ale aj 
v domácnostiach. Zároveň je potrebné 
zistiť najväčšieho žrúta elektrickej ener-
gie. Toto si môžete overiť sami meračom 
spotreby. Nemáte ho? Nevadí. Na obec-
nom úrade si môžete zapožičať digi-
tálny wattmeter a merač spotreby elek-
trickej energie 3600 W a 230 V. Tento 
merač bol zakúpený nielen pre potreby 
obce, ale ako pomoc pre občanov.

Od októbra 2022 je účinná novela zákona o 
správnych poplatkoch, na základe ktorej vám 

bude občiansky preukaz s certiikátom na elektro-
nické podpisovanie vydaný bez správneho poplatku. 
Koniec platnosti certiikátov sa týka len držiteľov 
občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021.  
Ak o vydanie nového občianskeho preukazu nepo-
žiadate a budete používať pôvodný, nebudú ovplyv-
nené ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej je 
možné prihlasovať sa ním do elektronickej schránky 
a používať e-služby, ktoré nevyžadujú elektronické 
podpisovanie. Ing. Jana Bľandová, MBA
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MÁJ
✳ Pavlína Bilá

JÚN
✳ Šarlota Šamková
✳ Miloš Bilý

JÚL
✳ Nela Červeňaková
✳ Emil Kaľa 
✳ Natália Mirgová

AUGUST 
✳ Karolína Lešková
✳ Neurčené Janičová
✳ Michaela Bilá
✳ Silvia Šamková

SEPTEMBER 
✳ Leonard Giňa
✳ Šarlota Červeňáková
✳ Marek Bendik

OKTÓBER
✳ Ariana Siváková

NOVEMBER
✳ Dominik Bilý
✳ Drahoslav Cundra
✳ Kristián Bilý
✳ Samanta Bilá

✳

Michal Bilý 
Monika Hankovská 
Milan Sivák 
Marián Kaľata 
Renáta Bilá 
Marcela Siváková 
Marián Žigraj
Miroslav Giňa

50

Jolana Bilá 
Jozef Bortník 
Milan Šamko

60

MATRIČNÉ OKIENKO

Údaje k 31.12.2022Jubileá našich občanov  Novorodenci

Rozlúčili sme sa

† Rudolf Bilý
† Jozef Giňa
† Pavlína Giňová
† Martin Bilý
† Michal Harňák
† Emília Červeňaková

†

Viera Demková 
Peter Blaščák
František Bilý 
Milena Nálepová 
Monika Beňová

55

Františka Bilá

65

75

„Odpočívajte v pokoji!“

Helena Siváková 
Pavlína Bilá

Mária Bortníková 
Ján Macej 
Michal Chomjak

70

Srdečne blahoželáme!

80

Andrej Bľanda 
Jozef Cehelník 
Helena Drutarovská

Údaje k 07.12.2022

90

Verona Kaľatová

Veľa sa o nej nehovorí, no jej dôležitosť je ne-
sporná. Krvná plazma je žltkastá tekutina, 

ktorá tvorí 55 – 65 % našej krvi. Skladá sa najmä 
z vody, minerálnych solí a proteínov. Tieto vzác-
ne plazmové proteíny a ich rôznorodé zložky sú 
základ pre výrobu mnohých nevyhnutných lie-
kov, ktoré zachraňujú život nejednému chorému 
človeku. Na Slovensku je darcov krvnej plazmy 
akútny nedostatok. Pacienti, ktorí sú  odkázaní 
na liečbu liekmi vyrobenými z plazmy, tento ne-
dostatok pociťujú azda najviac. Sú potrebné ako 
na onkológii, tak chirurgii a pri iných vážnych 
chronických ochoreniach. Ak sa rozhodneš stať 

darcom krvnej plazmy, vyrobia sa z nej lieky, kto-
ré chorým zlepšia kvalitu života, niektorým ho 
dokonca zachránia. Určite si už o krvnej plazme 
počul aj ty mnoho mýtov. Pravdou však je, že po 
odbere plazmy sa telo dokáže rýchlejšie zregene-
rovať ako po odbere krvi. Neberie sa totiž celá 
krv, ale len jej časť. Darca je pod pravidelnou le-
kárskou kontrolou a permanentne informovaný 
o svojom zdravotnom stave. Po darovaní krvnej 
plazmy darca obdrží náhradu výdavkov za cestu, 
občerstvenie, vodu a stravný lístok. 
Viac informácií o odbere krvnej plazmy nájde-
te na www.mamzlatovkrvi.sk.

■ Životodarná krvná plazma
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Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) 
poskytuje komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť 
pacientom všetkých vekových skupín v pohodlí ich 
domova. Službu poskytujú zdravotné sestry a je určená 
najmä imobilným a ťažko mobilným pacientom po 
prepustení z nemocnice, po úraze, operáciách, cievnych 
mozgových príhodách, chronicky chorým a onkologickým 
pacientom.

Vydáva: Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06  Malcov, 054 / 47 06 004, 0902 507 573
Tlač: Tlačiareň I-plast Bardejov     Spracoval: Obecný úrad Lenartov
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Mgr. Jana Frandoferová, Mgr. Jana Vašičkaninová

Príspevky, podnety a návrhy pre budúce vydanie je možné zaslať e-mailom na redakcia@lenartov.sk,           
obeclenartov@lenartov.sk, osobne na Obecnom úrade Lenartov.

Neprešlo jazykovou úpravou

■ VÝKUP použitého peria z perín, paplónov a vankúšov 

Firma Derox s.r.o. sa zaoberá výkupom a zberom peria na ďalšie 
spracovanie (recykláciu) po celom Slovensku. Perie prídu vyzdvihnúť 
priamo k Vám. Vašou jedinou starosťou je kontaktovať irmu telefonicky 
alebo cez email a dohodnúť si termín výkupu peria. Nákupca ocení 
perie na vopred dohodnutom mieste. Cena peria závisí od farby a 
kvality.

Vykupuje sa husacie a kačacie perie, driapané a aj nedriapané. 

č. t.  0908 054 321
email: vykupperia@gmail.com

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS

AKE SLUŽBY POSKYTUJE?
• ošetrovanie rán, preležanín (dekubitov) a vredov predkolenia,
• preväzy rán,
• ošetrovanie stómií,
• podávanie injekcií a infúzií,
• starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou, ezotracheálnu kanylu,
• cievkovanie (len ženy),
• starostlivosť o močový katéter,
• odbery krvi, moču, výtery hrdla, recta,
• odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma,
• špeciálna rehabilitácia.

ADOS BARDEJOV
Pri štadióne 23, Bardejov
Mária Jurková
0911 680 018
ados.bardejov@charita-ke.sk

MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBU?
Službu musí odporučiť praktický lekár, ošetrujúci lekár 
špecialista, zdravotnícke zariadenie alebo o ňu požiada 
samotný pacient. Po predložení lekárskych správ sestra 
ADOS navštívi domácnosť pacienta, aby sa oboznámila 
so zdravotným stavom a pripravila návrh na domáce 
ošetrovanie. ADOS má uzatvorenú zmluvu o úhrade 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti so zdravotnými 
poisťovňami. Úkony a ošetrenia pacientov sú bezplatné 
– hradené z verejného zdravotného poistenia.


