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Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk
ďalšie číslo Jazernických novín.
Bohužiaľ sme mali pomerne dlhú prestávku.
Nie, neprestalo nás to baviť.
Dôvod je paradoxne radostný: šéfredaktorka je na materskej dovolenke.
Príčina vzniku, snaha a náplň nášho občianskeho združenia je dlhodobá,
povedal by som celoživotná. Ak sme sa raz dali do plnenia si našich
občianskych povinností, tak neprestaneme. Ani v posledných mesiacoch –
teda v roku 2012 – sme neprestali pracovať, nič sme nezabudli. Len sme
na krátku dobu prerušili informovanie verejnosti o našej činnosti. Život
prináša rozličné prerušenia, skratky, komplikácie, ale taký je život.
V tomto čísle nájdete zhrnutie našej činnosti za posledné obdobie.
Noviny museli zostaviť členovia redakčnej rady, takže sa možno budú
štruktúrou trochu odlišovať od štandardných čísel Jazernických novín.

Marián Benčat
predseda Občianskeho združenia Jazernica
vydavateľ Jazernických novín
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z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 15. marca 2012
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
1. Žiadosti o zníženie poplatku za KO od bodu 2.6 až po bod 2.1.12, žiadosti
v bode 2.1.13 po bod 2.1.14 až po doložení príslušných dokladov
2. Komisiu na ochranu verejného záujmu
3. Súhlas na inú zárobkovú činnosť HK
4. Súhlas na opiľovanie stromov
5. Doplniť do VZN o všeobecnej čistote obce Jazernica z roku 1993, resp. nové
VZN obce
6. Uzatvoriť dočasne klub za poštou
B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2011, správu o vykonaných kontrolách
za rok 2012
2. Kontrolu plnenia uznesení
3. Žiadosti o zamestnanie do MŠ, ZŠ a ŠKD
4. Úpravu rozpočtu na ZŠ za rok 2012
5. Návrh záverečného účtu na rok 2011
6. Monitorovacia správa za 2. polrok 2011
7. Výročná správa obce Jazernica za rok 2011
8. Strelecká súťaž „O Veľkonočný pohár obce“
9. Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:
1. Dávať vedieť skôr termíny, aspoň 5 dní pred zasadnutím obec. zastupiteľstva
Termín: trvalý
Zodpovedný: starosta obce
D. Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1. Uverejniť do obecného spravodaja VZN- doplnky, resp. nové VZN obce.
Termín: 30.06.2012
Zodpovední: poslanci, starosta obce

UZNESENIE
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 3. mája 2012
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
7. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
8. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce- tvorby RF vo výške 7344 eur- na
osobitný účet obce 16 806 eur.
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9. Žiadosti o zníženie poplatku za KO
10. Komisiu na výberové konanie rekonštrukcie školskej jedálne- členovia budú
všetci piati poslanci.
11.Plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2012.
12.Úpravu platu starostu obce a úpravu platu hlavného kontrolóra.
13. Schvaľuje úpravu cesty k p. Janíkovi.
14. Zakúpenie dopravných značiek- mosty a na MK pri železničnej stanici.
B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
10. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2011- je prílohou zápisnice
11. Zber elektronického odpadu
12. Návrh na spaľovňu od p. Rišiaňa z Borcovej
E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Žiadosť p. I. Gejdoša na odkúpenie súkr. pozemku pod cestu obecným
úradom. Poslanci nesúhlasili, ale starosta bude volať všetkých zainteresovaných
ešte raz.
C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:
2. Zvolať všetkých zainteresovaných ohľadne odkúpenia cesty od p. I. Gejdoša.
Termín: 30.12.2012
Zodpovedný: starosta obce
3.Zistiť zber pneumatík.
Termín: 30.06.2012
Zodpovedný. Starosta obce
D. Obecné zastupiteľstvo ukladá:
2. Napísať listy rodičom detí čo poškodzujú čakáreň na železničnej stanici.
Termín: 30.06.2012
Zodpovední: poslanci

UZNESENIE
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 2. augusta 2012
B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
13. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011.
E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
2. Žiadosť Evanjelického cirkevného zboru Ivančiná o finančný príspevok
na výmenu okien na kostole.
C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:
4.Starostovi obce urobiť pracovné stretnutie s uchádzačmi o zamestnanie.
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z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 18. októbra 2012

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
15. Príspevok po 50 € pre Rímsko-katolícku farnosť Mošovce - kostol v Jazernici na
externé osvetlenie a pre Evanjelický cirkevný zbor Ivančiná na výmenu okien
16. Výzvu na predkladanie žiadosti o fin.príspevok na „Program obnovy dedina
2013“
17. Radu ZŠ Jazernica
18. Radu MŠ Jazernica
19. Návrh na vyradenie inventárneho majetku MŠ Jazernica
20. Návrh na vyradenie inventárneho majetku školskej jedálne
21. Mimoriadne zasadnutie OZ dňa 7.11.2012
B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
14. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým oprávnením č.02/2012
15. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým oprávnením č.03/2012
E. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
3. Školenie tvorcov novín v Novom Smokovci
C. Obecné zastupiteľstvo doporučuje:
4. Starostovi obce pozrieť a zabezpečiť opravu dlažby v kultúrnom dome.
Termín: 19.10.2012
Zodpovedný: starosta
F. Obecné zastupiteľstvo ruší:
1. Uznesenie č.70/2011 zo dňa 23.11.2011
(Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: Finančnú výpomoc na osvetlenie pri kostole
Rímskokatolíckej cirkvi Mošovce.)
2. Uznesenie č.82/2011 zo dňa 15.12.2011
(Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: Finančnú výpomoc pre evanj. cirkevný zbor
Ivančiná.)
3. Uznesenie č.2/2012/E zo dňa 2.8.2012
(Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje: Žiadosť Evanjelického cirkevného zboru
Ivančiná o finančný príspevok na výmenu okien na kostole.)
Jaroslav Marek
starosta obce
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Kultúrnej, sociálnej a športovej komisie
obecného zastupiteľstva obce Jazernica dňa 1.5.2012
Príprava materiálov na zasadnutie obecného zastupiteľstva Jazernica dňa
3.5.2012
1) Rekonštrukcia jedálne ZŠ a MŠ v Jazernici
- komisia berie na vedomie informáciu, že na základe upozornenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa musí rekonštruovať jedáleň,
v ktorej sa stravujú deti ZŠ aj MŠ. Práce budú prebiehať počas letných
prázdnin 2012. Projektovú dokumentáciu má už starosta Marek.
- komisia doporučuje uložiť obecnému úradu úlohu získať niekoľko cenových
ponúk realizácie rekonštrukcie na zistenie jej reálnej ceny.
2) Deň detí 2012 – podujatie bude organizované v spolupráci so ZŠ.
Očakáva sa návrh od pedagogického zboru ZŠ, príp. aj MŠ. Druh podujatia
a termín prediskutuje poslankyňa Slivková s riaditeľkou ZŠ na rodičovskom
združení 2.5.
3) Rada školy
- členovia komisie berú na vedomie informáciu, že dňa 2.5.2012 sa bude
voliť nová rada školy. Minimálny počet členov rady je 5, z toho zástupca
obecného zastupiteľstva (I. Slivková), zástupca pedagogického zboru
(Vladárová), zástupca personálu školy (Krausová) a 2 zástupcovia rodičov.
Komisia navrhuje za jazernických rodičov Danku Janíkovú. Druhý rodič by
mal byť z Blážoviec alebo z Borcovej, príp. z oboch obcí po jednom
zástupcovi.
4) Komisia berie na vedomie informáciu, že v ZŠ končí pracovný pomer na
dobu určitú s pedagogičkou, ktorá zastupovala počas neprítomnosti učiteľky
Zuzany Chvostálovej (t.č. na MD). Po zistení informácie, či Mgr. Chvostálová
nastúpi/nenastúpi do práce od septembra 2012, bude sa situácia jej
zastupovania riešiť výberom z už doručených žiadostí o prácu.
5) Podujatia pre deti v roku 2012 – v spolupráci so ZŠ a MŠ.
6) Podujatia pre seniorov – členovia komisie zistia aký je záujem dôchodcov
v Jazernici a v akých záujmových oblastiach. Doteraz prejavili záujem
dôchodkyne o organizovanie výstavy háčkovaných prác, event. podobnú
akciu. Možnosť spolupráce so ZŠ a MŠ.
7) Komisia prejednala problematiku chýbajúceho ihriska pre
mladistvých, problém využívania klubovne a problém trávenia voľného času
mladých na železničnej stanici a v ruinách pekárne a mlyna.
8) Komisia berie na vedomie informáciu, že tradičné stavanie mája v obci
zorganizovali mladiství. Komisia vyjadruje poďakovanie najmä Dominikovi
Valockému, Dávidovi Slivkovi, Michalovi Janíkovi a Lukášovi Kmeťovi.
Zapísala: Lucia Benčatová R. – tajomníčka komisie
Schválila: Iveta Slivková – predsedníčka komisie
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ZOMREL FILIP LAŠUT
Piatok trinásteho bol v apríli tragický.
Za Vrútkami došlo k smrteľnej
nehode, pri ktorej vyhasli dva ľudské
životy. Jeden patril známemu
fotografovi Filipovi Lašutovi († 67)
z Vrútok, ktorý spolupracoval aj
s Občianskym združením Jazernica.

Ten deň zomrel aj mladý 35-ročný český vodič, ktorý pri predbiehaní narazil do
fotografovho auta. Syn Michal Lašut uviedol pre MY Turčianske noviny, že fotograf
sa vracal pracovne zo Skalice. „Bol fotiť kostoly. Spolu sme pripravovali kalendár
o cirkevných stavbách. Na túto cestu sme mali ísť pôvodne s otcom. Šoférovať som
mal ja, napokon sa vybral sám. Práve som bol na ceste za ním domov do Vrútok.
Chcel som od otca prebrať robotu, preto som bol zakrátko na mieste nehody. Otec
zomrel pár metrov od domu,“ povedal.
Filip Lašut slávil úspechy najmä v divadelnej fotografii, ako aj v dokumentovaní obcí
a miest v Eúrópe. Posledné dva roky spolupracoval pri obnove kostola v Jazernici.
Bol autorom jedinej známej fotografie oltára ešte s obidvoma sochami. „Fotografiu
miloval a položil za ňu aj život," povedal fotografov syn Michal.
Zdroj: www.turiec.sme.sk; www.krimi.cas.sk

NOVÝ STAROSTA V IVANČINEJ
V sobotu 27. októbra sa konali na Slovensku doplňujúce samosprávne
voľby. Po niekoľkomesačnej odmlke má riadne zvoleného starostu aj
susedná obec Ivančiná.

Vo funkcii starostu malej obce Ivančiná s 83 oprávnenými voličmi v okrese
Turčianske Teplice potvrdilo 47 odovzdaných platných hlasov jediného kandidáta
Róberta Kleskeňa (Smer-SD). Jeho predchodca Rastislav Kraus sa vo februári vzdal
starostovského mandátu z osobných dôvodov.
Zdroj: www.tvnoviny.sk

OBNOVA JAZERNICKÉHO KOSTOLA POKRAČUJE
Farský úrad v Mošovciach získal aj v roku 2012 finančnú podporu na obnovu kostola
Sv. Barbory a Anny v Jazernici. Ministerstvo kultúry SR prispelo z grantového
programu Obnovme si svoj dom čiastkou 15 000 eur na reštaurovanie nástenných
malieb. Viac v budúcom čísle Jazernických novín.
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KTO ZAPLATÍ SÚDNE POPLATKY ?
Súdny spor medzi Občianskym združením Jazernica a Obecným úradom
v Jazernici o vydanie článku sa ešte neskončil.
Obecný úrad v Jazernici vydal v roku 2008 Obecný spravodaj, v ktorom neúplne
a zavádzajúco uviedol informácie o návrhu Občianskeho združenia Jazernica na
vybudovanie korčuliarskej dráhy. Občianske združenie písomne požiadalo
o zverejnenie svojho stanoviska k tejto záležitosti, čomu obecný úrad ako vydavateľ
nevyhovel a tým porušil tlačový zákon. Tento spor riešil súd dva roky, počas ktorých
bolo navrhnuté zmierovacie konanie, avšak obecný úrad zastúpený starostom zmier
nechcel. Okresný aj krajský súd rozhodol, že obecný úrad ako vydavateľ zákon
porušil a musí zaplatiť občianskemu združeniu viac ako 1650 eur. Súdne poplatky
(trovy konania) sa však za ten čas vyšplhali na sumu vyššiu ako 4000 eur! Okresný
súd, ktorý rozhodol, že obecný úrad zákon porušil zároveň vydal rozhodnutie, že
každá strana si tieto trovy platí sama. To znamená, že obecný úrad zaplatil 1650 eur
za porušenie zákona, ale občianske združenie má zaplatiť viac ako 2000 eur za to, že
sa bránilo pred súdom. Voči tomuto právnemu nezmyslu sa združenie odvolalo
a krajský súd námietky uznal. Zrušil rozhodnutie okresného súdu a vrátil mu to na
prejednanie. Takže kto zaplatí zato, že sa súdnou cestou musia ľudia domáhať svojich
práv? Ten kto poruší zákon alebo ten, ktorý je poškodený? A v prípade, že trovy bude
musieť uhradiť obecný úrad, zaplatí starosta aj za toto svoje chybné rozhodnutie zo
svojho účtu?

STAROSTA VRÁTIL PENIAZE ZA FIKTÍVNY TOVAR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine preveroval v roku 2011
nakladanie s finančnými príspevkami na nákup tovarov a náradia, ktoré boli
určené na zabezpečovanie aktivačnej činnosti v rokoch 2006 – 2008 v obci
Jazernica.
Kontrolou bolo zistené, že Obecný úrad v Jazernici fiktívne zakúpil tovar a náradie (v
skutočnosti sa nekúpilo, len zohnali bločky), tieto doklady boli zúčtované, ale tovar
nebol prevzatý. Na základe takto získaných bločkov o kúpe preplatil úrad práce
obecnému úradu 80 317 Sk (2 666,03 eur). Obecný úrad však za peniaze nakúpil iné
tovary. Hlavná kontrolórka obce Ľubomíra Valocká informovala, že tento
neoprávnene nárokovaný finančný príspevok vrátil starosta Jaroslav Marek zo svojho
osobného účtu. Neuviedol žiadne námietky voči oznámeniu a požiadavkám úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.
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Andrea HRIVNÁKOVÁ
Mgr., MPH
pedagogička, riaditeľka ZŠ Jazernica
Keď som začala písať tieto riadky, myslela som, že
nebude problém napísať pár slov o sebe. Ale už
pred prvou vetou som zistila, že nie je vôbec také
ľahké písať o sebe. Prečo? No ak sa má človek
opisovať ako nejakú tretiu osobu, veľmi ľahko sa môže stať, že to čo
napíše nemusí úplne zodpovedať pravde a ak áno, tak to bude všetko
silne subjektívne. Myslím, že človeka by mali vždy popisovať a hodnotiť
iní, samozrejme najlepšie jeho známi a priatelia, ktorí ho dobre
poznajú. No aj napriek tomu sa pokúsim napísať o sebe aspoň pár
riadkov. Takže tu sú:
Narodila som sa jedného krásneho aprílového dňa v Martinskej
nemocnici. Detstvo som prežila v Martine so svojimi rodičmi a sestrou.
Prázdniny a víkendy som trávila v Turčianskych Tepliciach u starých
rodičov. Boli to nádherné dni môjho detstva. Roky na strednej
stavebnej škole považujem za pekné, čo bolo spôsobené viacerými
faktormi. Bývala som na internáte, škola ma vcelku bavila, učivo
nebolo ťažké a tak som mala veľa voľného času, ktorý som mohla
venovať atletike. Našla som si veľa kamarátov a bola to paráda.
Samozrejme, boli aj škaredšie dni, ale tých bolo málo a nechcem na ne
spomínať. Stredná škola rýchlo pominula a bolo treba obzerať sa po
vysokej škole. A tak ma láska k deťom (a vlastnej dcére) priviedla
k učiteľstvu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, neskôr som
študovala na Karlovej Univerzite v Prahe a štúdiu waldorfskej
pedagogiky som sa venovala v Nemecku. Ďalších trinásť rokov som
učila na základnej škole vo Vrútkach. Napriek tomu, že práca s deťmi
ma bavila, osud ma priviedol ku práci s liekmi. Toto obdobie bolo
krásne a náročné zároveň, mám naň veľmi pekné spomienky. No opäť
prišiel čas, kedy si človek musí určiť priority a moje kroky viedli naspäť
ku deťom... A tak som tu.
Čo sa týka mojej budúcnosti, tak tú nemám ešte presne celkom
naplánovanú, veď ako by som aj mohla? Mám však taký sen... Chcem
mať prácu, ktorá ma bude baviť a zároveň sa nebudem musieť báť
o svoju existenciu, aby som aj v budúcnosti vedela, čo je to voľný čas
a rodina...
Myslím, že sa mi tento sen začína plniť...
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INFORMAČNÝ LETÁK
O JAZERNICI
Občianske združenie Jazernica pripravuje informačný
leták o obci Jazernica, ktorý bude obsahovať texty
o histórii obce, pamiatkach, osobnostiach, Jazierku pri
Jazernici, Kostole sv. Barbory a informácie o činnosti
združenia. Súčasťou budú fotografie a mapa. Leták by
mal byť aj v anglickom jazyku. Na vydaní letáku
spolupracuje združenie s Krajským pamiatkovým
úradom v Žiline a so Správou Národného parku Veľká
Fatra.
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Vážená redakcia Obecného spravodaja,
vážená pani hlavná kontrolórka Valocká,
v poslednom čísle Obecného spravodaja (č.
1/2012 zo dňa 8.9.2012) bol zverejnený
zoznam občanov pod hlavičkou:
Naši občania, ktorí nám môžu poradiť'
a pomôcť v týchto činnostiach.
Táto iniciatíva autorky je veľmi zaujímavá,
možno by bola aj prospešná, keby
spomínaní občania o tom vedeli. Niektorí ani
netušia, podľa čoho určila pani Valocká
predmet ich činnosti. A niektorí možno ani nemôžu alebo nechcú
pomôcť. Vyžiadať si ich súhlas asi nikto z redakcie nepovažoval za
potrebné. A prečo tam nie sú ľudia, ktorí sú aktívni vo svojich
odboroch? Tí sa môžu cítiť urazení, však sú možno tiež ochotní
pomáhať...
Lucia Benčatová R.
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VEREJNÝ A POLITICKÝ ŽIVOT V ROKU 1982
V tomto roku boli ukončené nátery oplotenia pozemku MNV, nátery nízkych oplotení na
záhonoch, nátery strechy na márnici, ako aj nátery rozhlasových stĺpov. Prevedená bola
oprava mostového zábradlia, ktoré už bolo vo veľmi zlom stave a neslúžilo svojmu účelu.
Opravené mostové zábradlia boli potom aj natreté. V základnej škole bola vymenená jedna
pec na ústredné kúrenie, bola prevedená montáž odkvapových žľabov, ako aj montáž
uzemňovacej dosky pre bleskozvod. Prevedená bola obnova náterov v základnej škole
v hodnote 10 163 Kčs. Taktiež bola zabudovaná letná telocvičná konštrukcia na školskom
dvore. V rámci finančných možností postupne sa robia prípravy na zahájenie tretej etapy
výstavby areálu školy a budovanie športových ihrísk. Aj v tomto roku na urovnanie terénu
bolo dovezené 25 metrov kubických zeminy. Pre skrášlenie a najmä zlepšenie životného
prostredia v rámci celého MNV bolo vysadené 263 okrasných stromčekov.
Zdroj: „Opis kroniky obce Jazernica rok 1982.“
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SNEM BOCIANOV
Leto 2012 sa zapíše do slovenskej histórie viacerými udalosťami:
dlhotrvajúcim suchom, tropickými horúčavami a koncentráciou bocianov
v Turčianskej kotline. Aj keď po povodniach v roku 2010 bocianov výrazne
ubudlo, v Turci to nebolo poznať, ba naopak, tento rok ich bolo neskutočne
veľa. Zhromažďovali sa najmä na lúke pri Ležiachove. Keď však začala orba
na“Kuderovskom“ poli pri ceste, zletelo sa tam až 107 bocianov naraz (viď
foto na titulnej strane).
Po vyletení mláďat a počas migrácie vytvárajú bociany vo voľnej krajine
početné zoskupenia, v ktorých spoločne lovia potravu a cítia sa bezpečne.
Často sa takéto kŕdle vytvárajú v miestach, kde sa nachádza vzdušné
elektrické vedenie.
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Pri cintoríne 2012
Blíži sa sviatok Všetkých svätých, ale situácia so smetiskom pri cintoríne sa znova
opakuje:

Foto: redakcia

