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zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica, konaného dňa
25. augusta 2011 v zasadačke Obecného úradu Jazernica o 19.00 h.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
34. Predaj mlieka a mliečnych výrobkov firmou Agro-Blážovce.
35. Žiadosť OcÚ Blažovce o osadenie troch dopravných značiek.
36. Dodatok č.3 ku návratnej finančnej pôžičke na miestnu komunikáciu pri železničnej
stanici
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
37. Žiadosť p.Mgr. Jany Veselovskej o zamestnanie.
38. Žiadosť p.Mgr. Eriky Vladárovej o zamestnanie.
39. Žiadosť p. Eriky Balúnovej o zamestnanie.
40. Žiadosť p. Mgr.Kataríny Čvíkotovej o zamestnanie.
41. Žiadosťp.Bc. Moniky Hrčovej o zamestnanie.
42. Žiadosť p. Evy Karolčíkovej o zamestnanie.
43. Žiadosť p. Martiny Honesovej o zamestnanie.
44. Žiadosť p.Mgr. Martiny Wittyovej o zamestnanie.
45. Žiadosť p. Mgr. Ľubomíra Kundrata o zamestnanie.
46. Žiadosť p.Mgr. Michaely Chlebcovej o zamestnanie.
47. Žiadosť p.Bc. Viery Knižkovej o zamestnanie.
48. Žiadosť p. Lenky Klučkovej o zamestnanie.
49. Žiadosť p.Ing.Mgr. Dagmar Ferencová o zamestnanie.
50. Žiadosť p.J any Dupaľovej, o zamestnanie.
51. Monitorovaciu správu za 1.polrok 2011.
52. Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za 1.porok 2011.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
53. Žiadosť p.Prchlíka o verejné osvetlenie pri rodinnom dome.
54. Žiadosť o zmenu podmienok činnosti kronikárky p. Bc. Benčaťovej.
55.Odoporučenie hlavného kontrolóra o spoločné stretnutie poslancov, starostu,
p.Bubelínyho a majiteľov pozemkov na IBV Záhumienky.
Obecné zastupiteľstvo do poručuje starostovi:
56. Zasypať pieskom /zabetónovať/ jamy na ceste do ZŠ Jazernica a jamu pred školskou
bránou. Termín: do30.9.2011
Zodpovedný: starosta
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
57.Písomne odpovedať Občianskemu združeniu o zmluve s p. Valterom Kuderom,
o nenávratnom príspevku na miest. komunikáciu pri želez. stanici a o IBV Záhumienky.
Termín: 30.10.2011
Zodpovední: poslanci
58. Písomne odpovedať na žiadosti uvedené v bode 2 zápisnice.
Termín: do 30.09.2011
Zodpovedná: pracovníčka OcÚ
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DETSKÉ IHRISKO OTVORENÉ
Poslanci sa dohodli s občianskym združení. Obecné ihrisko
už slúži deťom.
Komunálne voľby v roku 2010 priniesli nových poslancov a túto zmenu pocítili
Jazerničania už v prvom roku ich pôsobenia. Iveta Slivková a Vlastimil Budiský
prejavili ochotu dohodnúť sa s členmi Občianskeho združenia Jazernica vo veci
zriadenia a udržiavania obecného ihriska. Vďaka ich postoju a novému mysleniu bolo
prelomené opakované zablokovanie výstavby ihriska pre všetky deti v Jazernici.
Chýbajúce ihrisko bolo jedným zo základných podnetov, kvôli ktorému v roku 2006
vzniklo občianske združenie. Podľa starostu Mareka nebolo ihrisko potrebné, nakoľko
obec už jedno mala – v areáli materskej školy. Niekoľko mesiacov sa riešila otázka
prístupu do areálu MŠ, pretože regionálny úrad verejného zdravotníctva nemohol
povoliť využívanie ihriska MŠ ako obecného. Výsledkom bolo riešenie, že mamičky
s deťmi mohli ísť na zamknuté ihrisko MŠ, ale až po vyzdvihnutí kľúča na obecnom
úrade. To, že MŠ z ihriska odkladá zariadenie ako hojdačky, šmýkačku a zakrýva
plachtou pieskovisko starostu netrápilo a nedokázal ani pochopiť, že zamknuté
a prázdne ihrisko neplní potreby rodín s deťmi. V tejto situácii bol prekvapivý postoj
vtedajších poslancov, ktorí deti a vnúčatá mali. Od počiatočného odmietania ponuky
združenia, ktoré chcelo vybudovať ihrisko a dať ho do daru obci, až po absurdnú
zmluvu o vypožičaní obecného pozemku združeniu, za ktorý malo združenie platiť
dane a odvoz smetí. Ku kompromisu a nájdeniu vhodnej formy zmluvy medzi obcou
a združením nedošlo, najmä vďaka úsiliu starostu a jeho pracovnej stratégií „ako
a prečo sa to nedá“. Občania Jazernice sa však nevzdávali a združenie opakovane
ponúklo pomoc pri zabezpečení obecného ihriska. Ku dohode došlo až vďaka zvoleniu
nových poslancov, podľa ktorej Občianske združenie Jazernica vybudovalo a bude
udržiavať detské ihrisko na určenom obecnom pozemku (pred bývalou ZŠ) a obecný
úrad zabezpečí údržbu tohto pozemku (kosenie a likvidácia odpadu).
Potreba ihriska sa prejavila hneď pri
jeho výstavbe prvý deň letných
prázdnin, kedy sa nedočkavé deti
motali pod nohami robotníkom
a museli byť napomínané, aby ešte
vydržali. Pri stavaní ihriska veľkou
mierou prispeli tínedžeri, ktorí
spontánne prišli a
dobrovoľne
pomáhali.
Odvtedy
majú
deti
k dispozícií domček so šmýkačkou,
dve hojdačky, kryté pieskovisko a
tabuľu s kriedami. Pre rodičov sú k dispozícií lavičky na sedenie.
Občianske združenie bude ihrisko dobudovávať podľa finančných možností.
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OBYVATELIA OBCÍ TRPIA NEPRÁVO
AJ PRE NEZNALOSŤ ZÁKONOV
Ako úspešný zhodnotili prvý rok existencie členovia občianskeho
združenia Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktorí
sa zišli na valnom zhromaždení v sídle združenia v obci Vinodol.

Počas prvého roka svojej existencie OZ ZOMOS významne prispelo k otvoreniu tém ako
napríklad odmeňovanie starostov obcí alebo ťažkosti sprevádzajúce proces odovzdávania
moci po novembrových komunálnych voľbách. Na zástupcov OZ ZOMOS sa v priebehu
roka obracali občania a poslanci z desiatok obcí, v ktorých sa už dlhodobo nedarí
napraviť bezprávny stav vzniknutý v dôsledku nerešpektovania zákonov zo strany
niektorých starostov obcí a v ktorých prichádza k závažnému poškodzovaniu práv
občanov a stratám na obecnom majetku.

„Podávaním nádeje“ nazval túto úroveň priamej pomoci občanov v obciach predseda
ZOMOS Vladimír Špánik. „Pri stretnutiach s občanmi a poslancami v obciach sme
sa často stretli s neznalosťou základných zákonov upravujúcich činnosť samospráv.
Práve šírením informácií o možnostiach kontroly samosprávy a využívaní zákonných
nástrojov, ktoré má verejnosť k dispozícii, možno pomaly meniť myslenie ľudí a ich
vieru v Slovensko ako v právny štát“, dodal.
Združenie občanov miest a obcí Slovenska vzniklo pred rokom na podnet občanov obcí
a miest z dôvodu pretrvávajúcich, prehlbujúcich sa a neriešených problémov v územnej
samospráve. Jeho cieľom je prispieť k dodržiavaniu zákonov a princípov právneho štátu
v obciach a mestách. Zasahujú tam, kde je podozrenie, že starostovia či poslanci
využívajú diery v zákone. Na príbehy nepráva upozorňujú členovia ZOMOS v médiách,
združenie tiež dokáže poskytnúť právnu pomoc.
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JAMY NA CESTE NÁS UŽ NEBUDÚ TRÁPIŤ
Rozbitá cesta v časti Jazernica nazývanej „kolónia“ trápi nielen
Jazerničanov. Po tejto ceste každý deň vedú svoje deti do školy
a materskej školy obyvatelia aj z Borcovej a Blážoviec.

Nespokojnosť ľudí interpelovala na zasadnutí obecného zastupiteľstva v auguste
poslankyňa Božena Čierna. Ostatní poslanci sa stotožnili s jej názorom a uložili
starostovi úlohu zasypať, resp. zabetónovať jamy.
Aj vďaka priaznivému počasiu bola úloha splnená, síce pár dní po termíne, ale
predsa: prvý októbrový týždeň jamy a výmole zabetónovali pracovníci poverení
obecným úradom v rámci verejnoprospešných prác.
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JAZERNICA BEZ KRONIKÁRKY
Obec Jazernica už niekoľko rokov nemá
kronikárku. Pritom vedenie obecnej kroniky
patrí k povinnostiam obcí a miest.

Účelom kroniky je zachovanie miestnych
dejín pre informáciu a poučenie budúcich
generácií. V minulosti túto povinnosť
ukladal zákon č. 80 z roku 1920
o obecných pamätných knihách, neskôr
výnos Ministerstva školstva a národnej
osvety z roku 1933, ktorý nariaďoval
založiť kroniku v každej obci na
Slovensku. V súčasnosti je takouto
normou zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
V obci Jazernica sa začala písať kronika
v roku 1960, kedy bol kronikárom
miestny učiteľ Jozef Hrča. Posledný zápis
do kroniky spravila p. Alena Palková
v marci 2003.
Popri kronike vedie
matrikárka aj pamätnú knihu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Jazernici sa
otázkou ustanovenia kronikárky zaoberalo už začiatkom roka 2011, kedy
poslankyňa Božena Čierna apelovala na
starostu, aby sa pokračovalo v písaní
obecnej kroniky. Starosta odpovedal, že
treba určiť novú kronikárku, keďže sa
bývala vzdala funkcie. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť.
Na túto výzvu reagovala Bc. Lucia
Benčatová R. z Jazernice. Jej písomnou
žiadosťou o funkciu kronikárky sa
zoberali poslanci na svojom júnovom
zasadnutí. Žiadosť bola akceptovaná a
podľa odmeny bývalej
kronikárky
(1 200 Sk) bola navrhnutá prepočítaná
odmena 40 eur ročne. Nezohľadnila sa

zmena
minimálnych platov ani ich valorizácia
za posledných osem rokov. Napriek
tomu p. Benčatová súhlasila s výškou
odmeny a zastupiteľstvo ju prijalo ako
obecnú kronikárku s odmenou 40 €
ročne.
O pár dní neskôr požiadala p. Benčatová
R. o zmenu podmienok. Z jej listu citujeme: „Uvedený návrh odmeny som
akceptovala majúc na vedomí zlú
finančnú situáciu v samospráve a v obci
Jazernica.
Avšak
jedným
z prerokovávaných bodov zasadnutia
obecného zastupiteľstva bola aj úprava
platu starostu obce Jazernica, keďže od
júna 2011 je v platnosti zákon
č. 253/1994 Z. z..., podľa ktorého sa
znižuje základný plat starostov. Obecné
zastupiteľstvo však bezdôvodne zvýšilo
základný plat starostu o 30 %. Starosta
to akceptoval, hoci bol upozornený, že
takéto uznesenie je nevýhodné pre
obec...“ Pripomíname, že starosta
dostane ročne o 1 644 eur viac oproti
zákonom
určenému
platu.
Bc.
Benčatová
navrhla
odmenu
pre
kronikárku 10 eur mesačne a prijatie
VZN o vedení obecnej kroniky. Uvádza,
že svoj návrh podkladá obdobným
riešením vedenia kroniky v obci Rakovo
s počtom obyvateľov 322.
Jej
žiadosť
aj
návrh
obecné
zastupiteľstvo
odmietlo.
Funkcia
kronikárky je opäť voľná...

Jazernické noviny 3/2011

strana 6

M
MA
AT
TE
ER
RS
SK
KÁ
Á A
A Z
ZÁ
ÁK
KLLA
AD
DN
NÁ
Á Š
ŠK
KO
OLLA
A

ZAČAL SA ŠKOLSKÝ ROK
Základná škola v Jazernici v školskom roku 2011/2012 privítala
vo svojich priestoroch osem prváčikov.

Do školských lavíc si sadli po
prvýkrát: Samko Bačiak, Deniska
Čerchlová,
Filipko
Fábry,
Terezka
Janíková,
Terezka
Rišianová, Aďko Staňo, Veronika
Štefanová
a
Marcelka
Windischová.
Prechod
detí
z predškolského
zariadenia do ZŠ bol plynulý a bez
väčších adaptačných problémov.
Prispeli
k tomu
stretnutia
s učiteľkami MŠ i spoločné kultúrne
podujatia.
Tento rok navštevuje našu ZŠ 27 žiakov. ZŠ v Jazernici je neplnoorganizo-vanou
školou s dvoma triedami, v ktorých sú spojené dva ročníky : 1. s 2. ročníkom a 3. so
4.ročníkom.
Už štvrtý rok pracujeme podľa nového školského vzdelávacieho programu, v ktorom
kladieme dôraz na to, aby absolvent našej školy:
svojím vystupovaním robil dobré meno našej škole,
vedel spolupracovať v skupine,
bol zodpovedný za svoje správanie,
mal pozitívny vzťah k rodine a kamarátom,
poznal a udržiaval kultúrne tradície regiónu.
Základná škola umožňuje našim žiakom získať potrebné vedomosti a zručnosti vo
všetkých predmetoch. Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť žiakov za
učenie. Na oživenie vyučovania sa žiaci zúčastňujú rôznych akcií a súťaží. Spolu
s vyučujúcimi pripravujú kultúrne vystúpenia pre rodičov a organizujú športové súťaže
na miestnej a okresnej úrovni. Vďaka spolupráci s Miestnym spolkom Červeného
kríža Jazernica sa hliadka mladých zdravotníkov aktívne zapája do súťaží. Najlepším
úspechom našich tretiakov a štvrtákov je výborné 2. miesto v minuloročných
okresných pretekoch v Martine. Úspešní boli aj naši športovci a športovkyne.
V minulom školskom roku získali putovný pohár riaditeľky ZŠ Jazernica späť do našej
školy. Súperom im sú každoročne žiaci zo ZŠ Malý Čepčín.
Už v októbri žiaci začnú usilovne nacvičovať program venovaný starým rodičom.
Týmto vystúpením začnú tradičné podujatia a akcie našej školy.
Mgr. Alena Ševčíková, riaditeľka ZŠ Jazernica
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ROZLÚČKA
PRÁZDNINAMI

Začiatok školského roka spríjemnili rodičia deťom zábavou
a súťažami.
Prvý školský víkend zorganizovala Komisia pre kultúru, sociálne veci a šport pri
obecnom úrade v Jazernici a Občianske združenie Jazernica športové podujatie pre
deti z Jazernice, Borcovej a Blážoviec v areáli školy v Jazernici. Počasie prialo a aj
vďaka tomu prišlo viac ako 30 detí, pre ktoré boli pripravené rôzne súťaže ako
štafetový skok vo vreci, skladanie puzzle, hľadanie predmetov, beh cez prekážky a hra
na zvieratá. Medzitým si stihli chlapci (aj dievčatá) zahrať futbal,
pre
maličké deti bola prichystaná trampolína a hojdačky z MŠ.
Najväčší úspech mali umelkyne Mirka a Miška Janíkové, ktoré
medzi jednotlivými súťažami maľovali na tváričky zaujímavé
kresby. Svoj talent a trpezlivosť ukázali deti pri maľovaní
vlastných kresieb na chodník.
Veľký záujem bol o streľbu zo
vzduchovky,
ktorú
organizátori
zabezpečili vďaka ústretovosti starostu
obce Jazernica Jaroslava Mareka.
Ochotne pomáhal pri príprave miesta,
doniesol zbrane, strelivo a terče a bol
nápomocný
ako
odborný
dozor.
Najlepším strelcom sa stal Adrián
Budiský.
Na konci dňa boli deti vyhodnotené podľa družstiev a ohodnotené zaujímavými darmi.
Vďaka príspevku Obecného úradu v Jazernici a Občianskeho združenia Jazernica bol
zabezpečený pitný režim a občerstvenie – účastníci podujatia si mohli sami opiecť
špekačky, čo uvítali najmä deti.
Príjemným prekvapením pre všetkých
bolo premiérové vystúpenie miestnej
kapely s názvom Verejné pohoršenie.
Dominik Valocký, Maťo Gejdoš a Marek
Školník s technickou podporou Dušana
Valockého ukázali, že to vedia roztočiť.
Osobitné poďakovanie patrí všetkým
rodičom, ktorí prišli povzbudiť deti a podali pomocnú ruku.
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VOĽBY V ROKU 1981
Mimoriadnu pozornosť venovala Dedinská organizácia Komunistickej strany
Slovenska (DO KSS) príprave a organizovaniu volebných dní. Voľby sa konali 5. a 6.
júna 1981, a to do všetkých zastupiteľských orgánov: Snemovne ľudu, Snemovne
národov Federálneho zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, krajského národného
výboru (MNV). V obci Jazernica bolo zapísaných 202 voličov. Účasť vo voľbách bola
100%-ná. Do ONV kandidoval súdruh Jozef Žila, obyvateľ našej obce. Do
spoločného MNV so sídlom v Jazernici kandidovalo a bolo zvolených 21 poslancov,
a to z obce Jazernica 8, Borcová 5, Blážovce 6, Moškovec 2. Kandidátov navrhovali
jednotlivé zložky NF z obcí. Z 21 zvolených poslancov je 6 žien. Podľa politického
zloženia je 14 členov KSČ, a 7 nepartajných. Sociálne zloženie: 11 robotníkov, 3
roľníci a 7 príslušníkov inteligencie. Všetci sú slovenskej národnosti.
Zdroj: „Opis kroniky obce Jazernica rok 1981.“

U
UD
DA
A LL O
OS
SŤ
Ť

POLICAJTI Z MARTINA ODHALILI ZLODEJA
Do budovy pošty v Jazernici sa zlodej vlámal v júni tohto roka. Išiel na
istotu – v čase vyplácania dôchodkov a sociálnych dávok.

Martinskí kriminalisti vyriešili prípad vykradnutej pošty v obci Jazernica v okrese
Turčianske Teplice. Policajti obvinili 30-ročného Marcela z okresu Bytča.
Do budovy pošty sa vlámal ešte v júni, odlomil dve cylindrické vložky na mreži a
potom vylomil zámok na dverách. Dostal sa do trezoru, z ktorého ukradol ceniny,
kolky, stieracie žreby a telefónne karty. Stihol zdemolovať celý priestor pošty, ktorý
museli upratovať niekoľko dní.
Slovenská pošta nechce prezradiť výšku škody, avšak podľa údajov zverejnených v
médiách môže ísť o sumu vyššiu ako 5 000 eur. Bez sociálnych dávok a dôchodkov
zostali vtedy obyvatelia štyroch dedín: Jazernica, Borcová, Blážovce, Moškovec,
ktorí pod poštu v Jazernici patria. Museli počkať, kým im peniaze donesie poštový
doručovateľ.
Žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová uviedla, že páchateľovi hrozí trest
odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. V Jazernici vraj žiadnych kamarátov
nemal a poštu si vybral náhodne. Nie je však vylúčené, že išlo o organizovanú
skupinu. Vyšetrovateľ zároveň podal návrh na vzatie obvineného do vyšetrovacej
väzby.
Zdroj: SITA, TV Markíza
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NECH NÁM PÁN BOH POMÁHA
Po troch mesiacoch, čo je zo zákona povolená najdlhšia pauza medzi rokovaniami
obecného zastupiteľstva, zišlo sa to naše s rovnakým prínosom pre obyvateľov, ako by
sa aj nezišlo. Je smutné, že aj pri takejto malej frekvencii rokovania, vždy niektorý
poslanec chýba, akoby nevedel, že má voči voličom aj povinnosti, keď usiloval o ich
hlasy vo voľbách.
Po rozpálenom dni rozpálená miestnosť so zavretými oknami, v nevhodnom čase bola
plná averzie a animozity voči pár zúčastneným občanom, ktorí sa márne dožadovali
odpovedí na dávno položené a dodnes nezodpovedané otázky týkajúce sa činnosti
obecného úradu a jeho hospodárenia s obecnými financiami. Poslanci zjavne
neinformovaní o dohodách a zmluvách, ktoré starosta v minulosti pouzatváral, či
s podnikateľom Kuderom, ako aj finančnej pôžičke pre obec, boli doslova pod jeho
verbálnym nátlakom nútení, aby hlasovali a rozhodovali podľa jeho predstavy.
Našťastie si však uvedomili, žiaľ len v niektorých prípadoch, že nie sú jeho podriadení.
Rokovanie zastupiteľstva bolo preplnené nepodstatným balastom pre život občanov,
ale dotazované dôležité témy ako protipovodňové opatrenia, oprava ciest, kontajnér na
zelený odpad, alebo vyúčtovanie dotácie na cestu, boli takticky zahovorené do stratena.
Nepochopená vlastná funkcia hlavnej kontrolórky a jej vzťahovačnosť na svoje rodinné
väzby, hoci ide o obecné spoločné záujmy a predovšetkým financie, zbytočná
rozčúlenosť poslankyne Čiernej voči občanom, ktorí poukazujú na porušenie zákona zo
strany starostu a jeho netransparentné nakladanie s obecnými financiami, zjavne
hovorí, že sa nezorientovali vo svojich funkciách, povinnostiach a zodpovednosti. Až
komediálne skončila rozprava medzi poslankyňou Čiernou a starostom, kedy si jeden
od druhého opakovane pýtal odpoveď na to isté....
Obecné zastupiteľstvo znovu plytvalo čas na rozoberaní detailov ku akejkoľvek téme,
ktorá by za účasti poslanca a občanov mohla byť riešená pred zasadnutím
zastupiteľstva v komisii pri obecnom zastupiteľstve – pokiaľ by bola kreovaná. Nechuť
poslancov Kuzmányho a Baroša viesť komisiu pre financie, stavebné záležitosti a iné
oblasti dôležité pre život ľudí, znovu potvrdzuje zámer udržať si moc a rozhodovanie
v jedných rukách, neposkytnúť plnohodnotné informácie a nedať spoznať reálne
hospodárenie obce.
Porušovanie zákona starostom a následné prehraté súdne spory boli uhradené
z obecného rozpočtu, pretrváva neporiadok v zmluvách, chaos s financiami, podivné
dohody pri výstavbe domov a to všetko drancuje obecnú kasu. Poslanci nemajú odvahu
zosobniť starostovi škody ním spôsobené. Na údržbu majetku obce nezostávajú žiadne
peniaze, o jej rozvoji sa nedá ani hovoriť.
Považujem za hrozbu a blížiacu sa katastrofu pre obec, ak poslanci neuplatnia svoju
právomoc zo zákona voči starostovi a svoje povinnosti voči voličom, voči samým sebe
a svojmu sľubu poslanca, kým je ešte čas. Potom si ponesú už len svoj diel viny.
Ing. Miroslav Bodjan
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Výlet za dávnou minulosťou.
Júlové sobotňajšie slniečko dávalo niekoľkým
priateľom signál, že počasie bude v tento deň
krajšie ako v týždni, kedy len pršalo a pršalo.
Jazda po novej ceste na výlet
do
Revištia
a Hronského
Beňadiku to všetko len
potvrdzovala. A naozaj. Už
po krátkej ne-náročnej chôdzi
lesom stál v celej svojej i keď
dávno zašlej kráse pred nami –
strážny hrad Revište. Postavený bol koncom 13. a
začiatkom 14. storočia. Traduje sa, že v roku 1647 počas
plienenia na Pohroní Turci
sťali v Žarnovici na námestí
hlavu revišťského hradného
pána Žigmunda Dóciho a jeho
manželku Eufrozínu poslali
ako dar sultánovi do Carihradu. O 31 rokov neskôr od týchto krutých
udalostí Tıkıliho kuruci hrad vypálili.
Ďalšiemu pustnutiu hradu už nič nebránilo. No
ešte stále je to dobrý typ na pekný výlet.

Po dobrom obede nás cesta viedla ďalej až
do Hronského Beňadiku. Tu nad riekou
Hron stojí a funguje takmer celých 1000
rokov druhý najstarší kláštor na
Slovensku, ktorý sa zvykne
nazývať Perla Pohronia. Jeho
pôvodnou funkciou bolo chrániť
prístup k stredoslovenským banským mestám. No v súčasnosti je
zaujímavý najmä tým, že od
stredovekých čias sa uchováva
v tomto
starobylom
kláštore
vzácna relikvia, ktorú daroval
pápež Pavol II. kráľovi Matejovi
Korvínovi. Ten za dôstojné miesto
uloženia relikvie uznal práve
Hronský Beňadik. Kto chce vidieť
túto historicky veľmi vzácnu
cennosť, má takúto možnosť vždy
v piatok počas konania bohoslužby. Výlet bol pre všetkých zúčastnených
veľmi zaujímavý a vďaka pohode a dobrej
nálade aj nezabudnuteľný.
Bc. A. Bodjanová

» «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» «»«»«»«»«»«» «

OSVETLENIE NAŠEJ OBCE
Sobota večer krátko po 19 hodine - ešte ani nie je tak pokročilý čas, ako veľmi je tma.
A tma je už celý september, pretože v obci sa svietiť začína podstatne neskôr ako sa
zvečerí. Zrazu je však veľmi nutná rýchla lekárska pomoc. Jediným svetlým bodom v našej
obci je v danej chvíli len svetlo z osvetleného kostola, ináč je všade len tma a tma. Keď
chcete, aby Vás „112“ našla, musí niekto z rodiny robiť „regulovčíka“. V tej veľkej tme je
riziko, že Vás nenájdu a záchrana môže prísť už neskoro.
Určite šetriť treba, veď to praktizuje vari každý racionálne mysliaci človek. Ale je na
zváženie, kedy je potrebné v obci viac svietiť. Či skôr z večera, keď je pohyb ľudí aj od
posledných večerných vlakov ešte značný, alebo svietiť, keď je v „Slze“ záverečná a naši
štamgasti by ináč netrafili domov. Nečakaná, pre niekoho veľmi kritická doba dáva
podnet na zamyslenie sa všetkým tým, ktorí rozhodujú o tom, či v obci svietiť a kedy
svietiť. Dúfam, že ich rozhodnutie pre budúcnosť bude rozumné, že spokojnosť bude na
všetkých stranách a človek, ktorý bude v ohrození zdravia či života nedoplatí na naše
úsporné opatrenia.
Bc. A. Bodjanová
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POTRAVINOVÁ POMOC PRIŠLA
DO JAZERNICE
Slovenská
republika
sa
v roku
2011
pripojila
k programu dodávok potravín pre obzvlášť zraniteľné
osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácií.

V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú
prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny –
pšeničná múka a bezvaječné cestoviny.
Poberatelia pomoci:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti – príjemca je osoba, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti (rozhodnutie súdu);
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku
k dávke (predložia potvrdenie príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny);
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané
dotácie – predložia potvrdenie príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny);
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305 eur (nepracujúci
poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku – predložia rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku).
Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných
cestovín. Obaly sú označené „Pomoc EÚ“.
S Potravinovou bankou Slovenska, a.s. spolupracuje aj Obecný úrad v Jazernici. Kritéria
a podmienky potravinovej pomoci obyvateľom Jazernice boli zverejnené cez obecný
rozhlas v júli 2011. Starosta Jaroslav Marek informoval, že do programu dodávok
potravín sa prihlásilo 29 občanov Jazernice. Podľa vyjadrenia starostu zverejní ďalšie
informácie Obecný úrad v Jazernici.
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Pri cintoríne
Blíži sa sviatok Všetkých svätých, ale smetisko pri cintoríne tomu nenasvedčuje...

Mošovský kostol
počas jarmoku je vyzdobený úrodou zo záhrad farníkov:

UZÁVIERKA

BUDÚCEHO
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