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V zmysle zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom 
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 
uverejňujeme odpovede dotknutej osoby - starostu obce Jazernica: 
 
 

 

AD „Čo s 50 000 SK“ 
 

 

Ako starosta obce sa dôrazne ohradzujem proti tomu, že najväčším 
vlastníkom (10/12) podľa listu vlastníctva je dnes Obec Jazernica. Je to 
nepravda a klamstvo, s ktorým znevažujete prácu Obecného úradu a občanom 
obce podsúvate nepravdivé informácie. Obec Jazernica zatiaľ nemá žiadnu 
účastinu tohto pozemku, nakoľko je celá záležitosť t. č. v notárskej kancelárii 
a čaká sa na vydanie osvedčenia o dedičstve, ktoré potvrdzuje príslušný súd. 
Až po jeho vydaní bude uskutočnený zápis do Katastra nehnuteľností. 
Z právneho hľadiská tiež nie je pravda, že vlastník Čs. štát- MNV Jazernica  
rovná sa Obec Jazernica a to zvlášť keď sa jedná o takého nehnuteľností 
a komplikovaný prípad ako je tento. Keby to bolo takto, tak parcely za 
Obecným úradom by vyzerali úplne inak. Dovolím si tvrdiť, že keby sme boli 
ruiny rodinného domu odstránili sami na vlastné náklady a z našej iniciatívy, 
dnes by tá situácia po právnej stránke pre obec bola omnoho zložitejšia. 

 

                                                      Jaroslav Marek, starosta obce Jazernica 
 

 

 
 

AD „ Všetko zlé je na niečo dobré – úvaha“ 
 

 

Finančná čiastka za prenájom KD bola vypočítaná tak ako pre 
každého, kto požiada o prenájom. Tvorili ju nasledovné položky: prenájom 
sály malej  aj veľkej – 26,50 €, dokonalé umytie podlahy – 17,00 € ( takúto 
službu si zatiaľ ešte nikto iný nežiadal), poskytnutie stolov a stoličiek – 
zdarma, poskytnutie čistiacich prostriedkov a ich rozmiestnenie ( ani túto 
službu si zatiaľ okrem OZ nikto nežiadal)  - 13,50 €, poskytnutie vybavenia 
kuchynky – 3,50 €, zapnutie elektrického bojlera – 1,70 € (zabezpečenie 
teploty v celom KD minimálne na 20 ºC) teda suma spolu 62,20 €. Ďalej 
v cene je zarátaný nedoplatok z roku 2007 vo výške 16,60 €.  Bez týchto  
troch položiek: dokonalé umytie podlahy, čistiace prostriedky a nedoplatok 
roku 2007 bolo by OZ zaplatilo za prenájom len 31,70 €. Čo myslite občania, 
dávame KD do prenájmu v zimnom období draho ? 
 

                                                       Jaroslav Marek, starosta obce  Jazernica 
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AD „Foto dnes“ 
Pozemky sú zaplavované spodnou vodou a nie  nefunkčným odvodňovacím 
rigolom.                                     
                                                        Jaroslav Marek, starosta obce Jazernica 
 

 
 

AD „ Informovanosť v Jazernici – všetko po starom“ 
Autor článku sa stavia do pozície dokonalého kritika. Možno v literatúre by bol 
ocenený čitateľskou obcou ako vynikajúci posudzovateľ literárnych diel, ale 
v reálnom živote je to trochu inak. Ľudská bytosť nie je dokonalá a určite robí 
chyby. Netvrdíme, ani ja ako starosta obce a tiež poslanci Obecného zastupiteľstva, 
že sme neomylní, tak ako v článku píše autor. V kolobehu povinnosti zvolených 
predstaviteľov obce, ktorí majú svoje hlavné zamestnanie sa snažia vykonávať  
prácu na Obecnom úrade ako najlepšie vedia a dávajú do toho všetok svoj voľný 
čas. A za toto sú postavení do kritiky a nečinnosti. Práve tento článok je dôkazom 
toho, že sa dá kritizovať všetko a o všetkom. V článku sa píše, že neoslovujeme 
ľudí, ktorí by vedeli nezištne pomôcť a prípadne poradiť, ale ktorých myslel autor ? 
Tí, o ktorých si to myslíme nám poradia a sme im za to vďační. 
Ohľadom súdnych sporov zatiaľ nedávam žiadnu informáciu, nakoľko nás čaká ešte 
jeden súdny spor, ktorý t. č. je   na odvolacom Krajskom súde v Žiline. Tu by som 
chcel reagovať na vety „ Mnohé obce vedia získať peniaze a zveľaďovať sa 
z Eurofondov. Tam ale sotva márnia čas a prostriedky na verbálne obhajovanie 
svojej práce“. Uvádzam, že svoj čas márnim zbytočnými súdnymi spormi 
a podávaním opakovaných informácií tým občanom, ktorí o nich dávno vedia. Tu je 
marenie času starostu  a financií obce. Tak aký vlastný kľud a pokoj, o ktorom 
píšete. 
Čo sa týka výstavby miestnej komunikácie pri železničnej stanici uvádzam, že 
v marci 2009 sme zaslali projekt na jej výstavbu, ktorý nás stal nemalé finančné 
prostriedky a požiadali sme o nenávratný finančný príspevok z fondov  EÚ. Žiaľ do 
dnešného dňa aj po viacerých telef. hovoroch  sme nedostali žiadnu odpoveď. Začať 
cestu budovať z vlastných prostriedkov je nemožné, pretože náklady na jej 
výstavbu predstavujú vysokú hodnotu a pokiaľ nemáme prísľub, že tieto finančné 
prostriedky budú kryté z EÚ je zbytočné sa do toho púšťať. Príjmy obce za rok 
2009 a tiež na rok 2010 pridelené štátom cez Daňový úrad boli a budú omnoho 
nižšie ako sme plánovali. 
Na záver, vážený autor, je ľahké všetko kritizovať, nič pre obec neurobiť, ale robiť 
veľké investície bez dostatku financií je naozaj ťažké.  

                                                   

                                                  Jaroslav Marek, starosta obce Jazernica 
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  O ČOM TO JE ? 
 

     V nedávnej minulosti sa nemenovaná pracovníčka Obecného úradu vyjadrovala 
ku môjmu komentáru prečo rekonštrukcia toalety na Obecnom úrade bola taká nákladná, 
keď vraj viem, ako vyzerala. Zrejmä  tým chcela naznačiť, že aj ja občan som ju doničil. 
Priznám sa, že dodnes neviem ako  toaleta OÚ vyzerala pred aj po rekonštrukcii, pretože aj 
keď v Jazernici bývam už roky, nemal som nutnosť tieto priestory spoznať. Predstavujem 
si, že za opravu v hodnote 188.537 Sk ide o veľkú miestnosť plnú najmodernejších 
senzorom ovládaných zariaďovacích predmetov s krásnymi drahými obkladmi a dlažbami, 
zníženým stropom plným bodových svietidiel a minimálne masážnym sprchovacím kútom. 
Však prečo aj nie? Prezentovať sa pred častými návštevami rôznych sponzorov, investorov 
a stavebníkov ktorí si podávajú kľučky na OU je potrebné a hovorí sa -  podľa toalety 
poznáš, s kým jednáš. 
     V súčasnosti som sa znova ocitol v situácii, kedy Obecný úrad na mňa zhodil svoje 
bremeno zodpovednosti a zdanlivo demokraticky sa zaujíma o môj  názor na to, čo treba 
prioritne opravovať, či budovať. Vlastným podpisom sa ale nenápadne stanem 
ovládateľným v prípade budúcej debaty na túto tému, pretože u nás sa časy menia, len 
kompetentní zostávajú...A opäť OÚ vychádza zo svojho presvedčenia, že poznám stav 
majetku obce.  Ohľadne ankety ma za tmavého večera  znenazdania - síce slušne - oslovil, 
ale keďže sa nepredstavil,  doteraz neviem,  ktorý poslanec to bol. Že by ten externista 
z Martina? Dal mi k vyjadreniu materiál  so zoznamom obyvateľov našej obce. S úžasom 
som zistil, že podľa tohto zoznamu je nás  v dedine cca 20. Sprievodný list volal o záchranu 
nehnuteľností a dožadoval sa môjho stanoviska k tomu, čo je potrebné  na prvom mieste 
opraviť a čo až potom. Uvedené objekty ja osobne z vnútra až tak dobre nepoznám, pričom 
som sa mal podpísať na stránku ktorá neobsahovala požadované náležitosti relevantného 
dokumentu. Na podpisovom hárku boli len podpisy /dokonca ľudí, ktorí tu celé roky 
nebývajú/, pričom položené otázky boli na inom liste. Toto mi zaváňa manipuláciou ktorá 
sa dá rôzne zneužiť, minimálne zakryť v budúcnosti neúspech tohto snaženia, nakoľko sa 
jedná len o zámer  podať projekt a získať grant. Po dvadsiatich rokoch v úrade sa 
kompetentný - platený zodpovedný - pýta mňa občana, čo  treba uprednostniť... 
      Myslím si, že správu majetku je potrebné riešiť komplexne, priebežne ho opravovať 
a starať sa oň  tak, aby nám  viac či menej ošarpané fasády  nesvietili neustále pred očami 
a nefunkčné priestory nehnili bez využitia. Podsúva sa nám ďalšia prístavba kultúrneho 
domu, hoci terajší stav potvrdzuje, že aj ten opravený sa málo využíva. Rovnako zasadačka 
na OÚ slúži len občas. Absolútne je nevyužitá „sobášna sieň“, pritom knižnica  je 
nedôstojne umiestnená tam kde je. Nechce to nič viac a nič menej, len trochu 
organizačného talentu a predovšetkým chuť rozhýbať terajší nemenný, zanedbaný a slabo 
využitý stav budov a priestorov. Obec má rozpapraný rigol a nedokončené verejné 
osvetlenie, takmer nezjazdnú cestu, nemá ani meter chodníka, deti sa povaľujú pri koľajách, 
a začínajú si pestovať pochybné aktivity pretože nemajú kam zapadnúť – a v ankete sa 
zdôrazňuje potreba nových priestorov, akoby ich nebolo dosť (hoci tie čo sú, neslúžia 
účelu). Celá anketa mi pripadá doslova ako prebudenie sa po trojročnom zimnom spánku, 
pretože prišiel volebný rok  a treba sa ľuďom pripomenúť. 
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     Ankete nepredchádzala žiadna informácia o stave budov, žiadne informácie o zámeroch 
a budúcom využití či pre úrad alebo aktivity verejnosti. Nebola spracovaná žiadna analýza 
potreby financií pre opravu či stavbu nových priestorov. Nebol vypracovaný harmonogram 
realizácie  spomenutého zámeru. Pokiaľ by fungovali aj iné orgány obce - komisie, ktoré by  
zmapovali situáciu, stav majetku a potrieb, anketa tohto druhu by nemala opodstatnenie. 
Dávno, už na začiatku volebného obdobia sa mali zodpovedne stanoviť úlohy a ciele, 
pracovať na konkrétnom programe opravy či získania grantov. Tu sa koná štýlom hasenia 
vzniknutých problémov alebo čo život prinesie. Táto anketa ma neoslovila, nezúčastnil som 
sa jej, aby som sa v budúcnosti nestal spoluzodpovedným a vinným za stav obecného 
majetku. 

 

Miroslav Bodjan 
___________________________________________________ __________________ 

 
 
 OTVORENÝ LIST NA OBECNÝ ÚRAD: 
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  Keď je zákon prikrátky 
 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plni ť svoje povinnosti, 
ochra ňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovens kej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy  
budem pri výkone svojej funkcie starostu uplat ňovať  

pod ľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  
 

Starosta aj poslanci pri nástupe do svojich funkcií skladali slávnostne sľub. Každý 
ten svoj, ale podľa zákona jedna aj druhá funkcia má hájiť záujmy občana 
a zastupovať ho, podporovať prosperitu a rozvoj obce a starať sa o jej majetok. 
Pokiaľ sa funkcia vykonáva zodpovedne a s nasadením, je to ťažká práca, pokiaľ 
zištne, je to o výhodách. Zákon o obecnom zriadení je však prikrátky na poslanca, 
ktorý sa odsťahuje, ale mandát si ponechá. Prečo tak asi koná? 
To vie len on, my sa môžeme len domnievať, že je to zámer či už neumožniť  
náhradníkovi zúčastniť sa na riešení vecí verejných, či nenarušiť doterajšiu 
jednonázorovosť obecného zastupiteľstva alebo osobná pýcha možno na prvú 
a poslednú funkciu v živote. V každom prípade pán poslanec nezanechal po sebe 
žiadnu stopu svojho doterajšieho pôsobenia a ak sa nevzdá mandátu do konca 
volebného obdobia, budú to dva roky „medvedej služby“ pre obec t.j. pre nás 
všetkých. 
Zákon o obecnom zriadení je prikrátky na niektoré kroky zastupiteľstva. 
V minulom období sme oslovili jedného poslanca a požiadali ho o stretnutie. Po 
krátkom rozmýšľaní nám odpovedal, že môžeme prísť a hovoriť s ním len na 
riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva... Naposledy sme oslovili poslanca, 
ktorý sa odsťahoval z obce a požiadali ho o stretnutie, aby nám vysvetlil svoju 
predstavu o ďalšom  výkone svojej funkcie. Po krátkom lavírovaní nám odpovedal, 
aby sme prišli len na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva... Niekoľkokrát 
sme písomne aj ústne žiadali starostu o stretnutie a rokovanie o veciach verejných a 
vždy nám odpovedal, že môžeme prísť len na riadne zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva a naopak, ihneď sa vyzvedal, koľkí sme a koho zastupujeme. Občan 
ako jednotlivec je bezmocný, združenie je znevažované a hoci Ústava SR zaručuje 
občanom slobodne sa združovať, starostovi a niektorým iným jedincom 
zamestnaným na OÚ to nič nehovorí.                      
Čoho sa naši zvolení zástupcovia obávajú? Nepríjemných otázok aký majú 
program a či ho plnia? Chodili sme na zastupiteľstvo dovtedy, kým sme 
neskonštatovali, že zápisy sú o niečom inom ako o skutočnom priebehu ; dovtedy, 
kým nezačali  občianske združenie ohovárať a ignorovať jeho podnety a 
pripomienky.  
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Informácie, ktoré zverejňoval OÚ sme zhodnotili v mnohých prípadoch ako neúplné 
a my sme sa dožadovali  v zmysle príslušného zákona doplniť ich a vysvetliť. 
Racionálne konajúci starosta by odpovedal,  Jazernický starosta volil prevažne 
odpovede spôsobom odkazu na predošlý list, ktorý bol odkazom na ďalší list – 
ktorého obsah však v konečnom dôsledku  s otázkou nesúvisel. Takto nás prinútil po 
opakovanom dožadovaní sa informácií až k tomu, že sme dokázali získať odpoveď 
len súdnym rozhodnutím.  
Ani po príkaze súdom nedokázal odpovedať konkrétne na prvý raz. Na konci tejto 
„hry“ sme sa dozvedeli, že napr. kompostovisko, o ktorom prvýkrát písal v roku 
2008 dodnes neexistuje, že rekonštrukcia MŠ sa uskutočnila bez verejného 
obstarania, bez písomnej zmluvy, harmonogramu prác a faktúry za 500 tisíc Sk boli 
zaplatené len na základe ústnej dohody ...a zostali ďalšie nezodpovedané otázky.  

 
 

OOO BBB EEE CCC NNN ÝÝÝ    ÚÚÚ RRR AAA DDD    VVV    JJJ AAA ZZZ EEE RRR NNN III CCC III    
 

POZOR NA TÚLAVÝCH PSOV! 
V Jazernici voľne pobehujú psi, ktorí majú alebo nemajú vlastníkov. Podľa 
vyjadrenia starostu obce „je to dané prírodou a vlastnosťami psa“. Napriek 
tomu je obecný úrad odhodlaný problém s túlavými psami riešiť: 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

DETIČKY roku 2009                                   Filip Chorváth    
                                                                                       21.10.2009 
 
 
     Dominika Šebestová  
                  21.6.2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Michal Lettrich           Mária Budiská    
             16.4.2009                                                                    26.5.2009 

 
 
 
          Tadeáš Hlobík
     5.5.2009 
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Fašiangový  karneval v ZŠ 
Jazernica sa vydaril. 
 

  Tak ako po minulé roky sme aj tento rok, 
usporiadali v rámci regionálnej výchovy pre 
žiakov našej školy fašiangový karneval. Ako sa 
na poriadny karneval patrí, na začiatku žiaci  
predstavili  svoje masky krátkymi básničkami. 
Potom sa už premenili na šašov, piráta, snehuliaka, Spidermana, 
princezné i snežienku, Pipi Dlhú Pančuchu i Číňanku, ba aj na Ferda 

Mravca a barančeka, Indiána, gondoliéra 
i vojaka a na ďalšie a ďalšie krásne masky. 
Všetky  boli prekrásne a ťažko bolo vybrať 
tie tri najkrajšie, preto si každá maska 
odniesla z karnevalu sladkú odmenu. 
  Formou hier, súťaží a zábavy sa žiaci 
rozlúčili s fašiangovým obdobím. Vďaka 
patrí všetkým maskám i tým, ktorí ich 
pomáhali vytvoriť.     
 

 
 

ZZZ         KKK   RRR   OOO   NNN   III   KKK   YYY      
 

   POČASIE V   POČASIE V   POČASIE V   POČASIE V    ROKU   1980ROKU   1980ROKU   1980ROKU   1980    
Zima v tomto roku bola pomerne pekná. Hneď prvý deň bolo chladné zimné počasie so 
snežením. Január bol celý chladný. V noci boli mrazy až -22 ˚C, no dni boli pekné, slnečné. 
Niekoľkokrát fúkal silný severný vietor. Február začal oteplením, dažďom a čliapkanicou. 
V polovici mesiaca začali pučať bahniatka a snežienky. Potom sa náhle ochladilo. Marec – 
posledný zimný mesiac začal bol so zimou. 20. marec bol deň pripomínajúci zimu. Prvý 
jarný deň nadelil štedrú nádielku snehu 10-20 cm. Utvárali sa záveje väčšie ako v zime. 23. 
marec pripomínal prvý jarný deň. Bolo pekne, slnečno a topil sa sneh. V marci sme počuli aj 
prvé toho ročné hrmenie. Prvý aprílový týždeň začal prehánkami. 26. apríl sme sa prebudili 
do bieleho rána. Súvislá vrstva snehu pokrývala celý kraj. Na druhý deň sa oteplilo a sneh 
sa úplne stratil. Máj sa začal chladným počasím, ktoré bolo sprevádzané silným vetrom, 
ktorý polámal už rozkvitnuté /stromy/ kvety. Pankrác, Servác a Bonifác toho roku 
nenarobili škody, na na Urbana bol slabý mráz. Celkove máj bol veľmi suchý. Tráva na 
lúkach nerástla, schla a preto museli poľnohospodári lúky zavlažovať. 28. mája prišiel 
túžobne očakávaný dážď.  (pokračovanie v budúcich číslach). 

 

                                        Zdroj: „Opis kroniky obce Jazernica rok 1980.“                   
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Luc ia  Be nča to v á   
R i ch te ro v á  
 

* šéfredaktorka Jazernických 
novín 
 
Narodila som sa v roku 1978 v Martine, 
vyrastala som vo Valči.  
 
Po zložení maturitných skúšok na Obchodnej akadémii v Martine 
som pracovala v zdravotnej poisťovni. Externe som študovala 
obchodné podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  Na 
druhom pracovisku – v Martinskej fakultnej nemocnici som sa 
zoznámila s mojim manželom Mariánom Benčatom. Keď som 
ukončila I. stupeň VŠ, založila som vo Valči podnik Internetová 
čajovňa, ktorý navštevovala najmä mládež. Podnikanie som 
ukončila po narodení dcérky  Terezky Evy a po určitom čase som 
začala študovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku odbor 
filozofia.  Okrem toho som sprievodcom v cestovnom ruchu. Po 
materskej dovolenke som bola zamestnaná na Žilinskom 
samosprávnom kraji, na odbore kultúry.  V súčasnosti pracujem 
pre Občianske združenie Jazernica, ktorého som 
spoluzakladateľkou.  
 
Od roku 2007 vediem ako šéfredaktorka obecné Jazernické 
noviny, vydavateľom ktorých je Občianske združenie Jazernica.  
 
Medzi moje záujmy patrí literatúra, film a kino, maľovanie, 
cestovanie. Ako ochranár zvierat a prírody a ako skautka by som 
rada založila v Jazernici skautský oddiel pre deti.  
 
Dôležité sú pre mňa rodina, medziľudské vzťahy, sociálna pomoc, 
výchova detí a zachovávanie kultúrnych a prírodných pamiatok. 
Najdôležitejšie je však dôverovať Bohu. 

  



Jazernické noviny 1/2010               strana 11  

FFF    AAA    RRR    SSS    KKK    ÝÝÝ          ÚÚÚ    RRR    AAA    DDD       

  
PREDVEĽKONOČNÁ DOBA 
 

V čase pôstu sme pozvaní konať skutky pokánia. Cirkev nás volá predovšetkým 
k modlitbe, almužne a pôstu. Nie však preto, aby sme mali dobrý pocit zo seba, že sa 
vieme podeliť o nejaké nadbytky, že nám modlitba ide celkom dobre a dokonca 
i pravidelne, nie preto, aby sme po zime zhodili nadbytočné kilá, ale predovšetkým 
tieto skutky pokánia nás majú pripraviť k radostnému sláveniu Veľkej noci.  
Prvotná cirkev, keď v podstate neslávila žiadne iné sviatky /ani Vianoce, či sviatky 
svätých/ celú svoju energiu upriamila na každotýždenné slávenie nedele 
a každoročné slávenie sviatkov Veľkej noci. Uvedomovali si, že keby nebolo Ježišovej 
smrti a zmŕtvychvstania, nemal by ich život žiadnu nádej, žiadne smerovanie.  
I dnes najväčšími a najdôležitejšími sviatkami celého liturgického roku ostávajú 
sviatky Veľkej  noci. A preto, že sú také veľké a dôležité, máme sa na ne pripravovať 
celých 40 dní pôstnej doby. 
Prajem nám všetkým, aby tento pôst a následne Veľká noc neboli len zase to isté ako 
každý rok, ale aby sme každý deň využívali na odstraňovanie svojich chýb a naopak 
na konanie dobra. Nech nám k tomu pomáhajú i modlitby a liturgie celej Cirkvi. 
Teraz v čase pôstu sú sv. omše vždy v nedeľu o 11.00hod a v týždni v stredu 
o 17.00hod. V stredu od 16.30hod. sa modlíme pobožnosť krížovej cesty, aby sme 
mali možnosť viac uvažovať o utrpení Pána Ježiša pre našu spásu. 
Bezprostredná príprava na sviatky v našej farnosti začne na Kvetnú nedeľu, kedy si 
budeme pripomínať slávny vstup Ježiša do Jeruzalema sprievodom i čítaním pašií 
a poobede budeme mať možnosť pri spoločnej sv. zmierenia od 14.00hod do 
14.30hod. znovu okúsiť veľkosť Božieho milosrdenstva. Vo sv. týždni budú liturgie 
v nasledujúcom poradí: 

8:00 Mošovce Sv. omša 
16:30 Jazernica Krížová cesta streda 31.3. 

streda                                                 
vo sv. týždni 

17:00 Jazernica Sv. omša 
štvrtok 1.4. zelený štvrtok 18:00 Mošovce Sv. omša 

15:00 Mošovce obrady 
piatok 2.4. veľký piatok 

17:00 Mošovce adorácia 
10:00 Mošovce adorácia 

sobota  3.4. veľká sobota 
19:00 Mošovce obrady 
8:00 Blatnica Sv. omša 
9:30 Mošovce Sv. omša nedeľa 4.4. Veľkonočná nedeľa 

11:00 Jazernica Sv. omša 
8:00 Blatnica Sv. omša 
9:30 Mošovce Sv. omša pondelok 5.4. Veľkonočný pondelok 

11:00 Jazernica Sv. omša 
 

Prajem nám všetkým požehnaný pôstny čas a potom skutočne radostné veľkonočné 
sviatky!   Peter Jurčík, administrátor farnosti. 
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   Volebný rok 2006 nám priniesol stĺpy osvetlenia, prinesie nám rok 2010 svetlo? 
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OCENENIE NEDOSTANE VŽDY TEN, KTO SI HO VIAC ZASLÚŽI... 
Nedávno, vo veku 98 rokov umrela žena menom Irena. Počas  
druhej svetovej vojny získala Irena povolenie na prácu vo  
Varšavskom gete ako inštalatérka-zváračka. Mala na to svoj  
dôvod: Irena vedela o plánoch nacistov so židmi. Na dne tašky 
 s náradím vynášala deti z geta, v zadnej časti auta mala miesto 
 pre staršie deti. V aute tiež vozila psa, ktorého naučila štekať, keď auto 
prechádzalo bránou a to maskovalo zvuky, ktoré deti mohli vydávať. Irena 
dokázala takto zachrániť až 2500 detí. Nacisti ju však chytili, dolámali jej ruky a 
nohy a brutálne ju zbili... ♣ Irena si viedla poznámky o všetkých deťoch, ktoré sa 
jej podarilo oslobodiť. Schovala si poznámky v sklenenom pohári zahrabanom 
pod stromom v jej záhrade. Po vojne sa pokúsila nájsť rodičov tých detí a spojiť 
rodiny. Ale väčšina  skončila v plynových komorách. Deti sa dostali do detských 
domovov a boli adoptované. V roku 2007 bola Irena Sendler nominovaná na 
Nobelovu cenu mieru. Ale nebola zvolená. Cenu dostal Al Gore za projekt 
o globálnom otepľovaní... 
 

  

U Z Á V I E R K A  B U D Ú C E H O  Č Í S L A :  3 1 . 3 . 2 0 1 0  
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