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„čo nové Jezers
ko ?“ 

Obecný informátor 

Jezersko č.:17  
Rok 2011 

Za chví ľu slávime koniec roka zvaný Silves-

ter, pretože sa tak volal pápež, ktorý žil v 4. 

Storo čí a dnes je to jeho sviatok. 

Ku oslavovaniu to však nepotrebujeme ve-

dieť. Pre nás je dôležité, že zajtra za čína 

ďalší rok, so všetkými svojimi rados ťami i 

stras ťami, úspechmi aj sklamaním. 

Bilancova ť za všetkých nie je možné, to musí 

urobi ť každý sám. Výsledky budú rôzne. Sú 

niektoré veci, o ktorých sa hovorí a veci o 

ktorých sa radšej ml čí. Ale teraz hovorme o 

Novom roku! Čo nás čaká? Čo očakávame 

my?  Kiež by oboje bolo v rovnováhe! Za nás 

všetkých by som mal pä ť želaní: 

1. Nech sme všetci zdraví, ale nechajme ži ť 

aj lekárov a lekárnikov. 

2. Každý de ň veľa radosti a čo najmenej 

zlosti (aj ke ď úplne bez nej to nejde). 

3. Nech máme dobrých susedov, kolegov, 

priate ľov, príbuzných aj partnerov. 

4. Nech v sebe nájdeme silu a schopnos ť 

bráni ť dobro, česť a pravdu. 

Do polnoci chýba ešte nieko ľko hodín, po-

tom budú f ľaše a misy prázdnejšie a my 

plnší. Tým utrpí pozornos ť aj rečník, preto 

takýto predstih. Nechýba ono piate prianie? 

5. Nový rok príde ur čite, zatia ľ prišiel vždy. 

Nech do neho všetci vstúpime dobre a 

úspešne ním prejdeme a čo najlepšie z neho 

nakoniec vyjdeme! 

Ľubomír Vnenčák  

    

 PF 2012 
Silvestrovský príhovor 

www.obec.jezersko.sk 

Dátum:  
 máj– december  

Dńa 4.12.2012 sme privítali v obci Mikuláša, ktorý nadelil 
deťom v obci Jezersko mikulášske balíčky .Samozrejme každé 
dieťa s radosťou alebo aj trošku so strachom povedalo básnič-
ku alebo modlitdbičku prípadne zaspievalo.Najodvážnejší do-
stali  možnosť zasvietiť Vianočný stromček ,začo starosta ďa-
kuje deťom  Martina Kisku. V príhovore Mikuláš vysvetlil pod-
statu sviatku, jeho históriu a zaželal veľa zdravia , božieho 
požehnania  v predvianočnom a vianočnom období.  

Mikuláš 2011 v Jezersku 



Stupeń povodňovej aktivity a II. stupň povodňovej aktivity. Ná-
sledne boli náklady na záchr.práce zaslané na úrad vlády za úče-
lom úhrady záchranných prác. 
August 2011– oslavujeme 400 rokov prvej písomnej zmienky o 
Jezersku, 3 dňový program –divadlo RAMAGU, bohatý sprievodný 
program ,súťaže pre detí—viťaz Jezerčan,atrakcie nafukovací  
hrad, obrovská nafukovacia šmýkačka, detské autíčka,jazda na 
koni, súťaž o najlepší Jezerský guláš,vyhodnotemie súťaže o na-
krajší dom záhradu, uvedenie do siene slávy (p.f.Tomala), slav-
nostné zastupiteľstvo , prihovor starostu ku 400 ročnici 
prv.písomnej zmienky o Jezersku a na konci 2.dňa osláv pravá 
dedinská zábava pri živej hudbe Fera Zamyšku. 3 deň slávnostná 
sv.omša celebrant mn.Štefan Sečka biskup Sp.diecezy, slávnostný 
koncert kostolného zboru Alnmy Pálnai z Budapešti v latinčine a 
staroslovienčine. Nasledoval slávnostný obed u starostu obce v 
penzióne Poľana, ktorého sa zúčastnili správcovia okolitých far-
ností v počte 24 osôb a pozvaní starostovia z okolitých obcí. Obec 
navštívilo cca 500 osôb za čo ďakujeme. 
September 2011—zvolaná a zrealizovaná prvá schôdza ROEP v 
Kežmarku na Katastrálnom úrade za prítomnosti zástupcov obce a 
dotknutých orgánov, formálne nedostatky v žiadostiach, následné 
listy na odstránenie pre dotknutých účastníkov ROEP. 
Október 2011—potravinová pomoc v obci (17 spoluobčanov)  
November 2011– zakladajúce stretnutie Oblastnej Organizácie pre 
rozvoj Cestovného ruchu v Spišských Hanušovciach  

Povodne v Jezersku 2011. 

v obci Jezersko od 30.6.2011 do 6.7.2011od 30.6.2011 do 6.7.2011od 30.6.2011 do 6.7.2011od 30.6.2011 do 6.7.2011 
od vyhlásenia III. Stupňa povodňovej aktivity až do odvolania 

II. stupňa povodňovej aktivity 

IIII.OPIS POVODŇOVEJ AKTIVITY.OPIS POVODŇOVEJ AKTIVITY.OPIS POVODŇOVEJ AKTIVITY.OPIS POVODŇOVEJ AKTIVITY    
Priebeh povodne:Priebeh povodne:Priebeh povodne:Priebeh povodne: 

V obci došlo  k extrémnemu nárastu vodných hladín  
jednotlivých prítokov obecného potoka  následkom prudkého 
prívalového dažďa , kde v priebehu cca 1,5 hodiny spadlo 
min.280 mm zrážok. V rýchlom časovom slede dochádza  
k upchávaniu jednotlivých priepustov a mostných telies na 
miestnej komunikácii a na ceste III .triedy. Postupne nastáva 
krízový stav, kde zosuv pôdy a postupne vymývaná cesta 
nedovoľuje vstup na horný koniec obce Jezersko a nastáva 
odrezanie časti obyvateľstva od zásobovania , prvej pomoci 
a následkom naklonených podmytých stromov aj k možnosti 
pretrhnutia vedenia  elektrického vedenia. Najhoršia situácia 
je v hornej časti obce pri  rodinnom dome č.85  kde došlo 
k vybreženiu potoka a vymytiu cesty .Pri chate AJA došlo 
k masívnemu zosuvu  podmáčanej pôdy a k uzatvoreniu miestnej 
komunikácie v dĺžke cca 400 m.. V obci, časť pri miestnom kostole  

MájMájMájMáj————dcember v skratke:dcember v skratke:dcember v skratke:dcember v skratke:    
16.4.2011–Informačné stretnutie starostov Maťašovce,  
Cintoríny, nový zákon o pohrebníctve, odpady separá-
cia  
Apríl 2011 - vybudovanie siete vysokorýchlostného 
širokopásmového internetu v Jezersku 
Apríl 2011– jednania s dopravcom SAD žiadosť o úpra-
vu spojov v prosech cestujúcich z Jezerska  
Máj 2011- sčítanie obyvateľstva  
18.5.2011-verejná ponuka na prenájom Pož.zbrojnice 
za účelom otvorenia obchodu s potravinami, zmluva 
uzavretá s nájomcom Jozefom Kubíkom  
Jún—2011 povodeň,po dvoch týždňoch nepretržitých 
dažďov při zvýšení úrovne vôd bočných príto-
kov,dochádza pri kostole, pri moste č.d.45 a v hornom 
konci  obce č.d.85 k vybreženiu miestneho potoka a k 
odplavovaniu miestnej komunikácie, na hormom konci 
sa zosúva svah na cestu a naklonené stromy ohrozujú 
dodávku elektrickej energie. 
Júl 2011– prevádzajú sa záchranné práce a v spoluprá-
ci s Civilnou obranou, Hasičškým záchranným zborom a 
ObÚ v Kežmarku je zabezpečený stabilný svah a miest-
na komunikácia.Starosta odvoláva v obci Jezersko III. 

a cintoríne po vybrežení  potoka dochádza k likvidácií – odplaveniu časti cesty 
III. triedy a k narušovaniu brehu potoka. 

2222.Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami :.Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami :.Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami :.Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami :    
Na základe povodňovej aktivity starosta obce Jezersko vyhlásil III. stupeń 

povodňovej aktivity na území obce Jezersko dňa 30.6.2011 o 11 oo hod.. Nasle-
dovali záchranné práce, ktoré spočívali na odstránení náno-
sov z telies jednotlivých upchatých  mostných telies 
a priepustov pri rodinnom dome č.85 a prehĺbení koryta 
miestneho potoka po jeho vybrežení. Boli  vydané jednotlivé 
príkazy pre miestnych občanov v počte 4 osoby, ktorí preko-
pávali komunikáciu a stavali hrádze tak, aby voda bola 
vrátená do toku potoka a neodplavovala ďalšie konštrukčné 
vrstvy miestnej komunikácie. Po vydaní príkazu na vecné 
plnenie sa do záchranných prác zapojila technika a to traktor 
bager JCB, 2 ks nákladných áut Liaz , nakladač LACOOS, 
komunikácie a brehov potoka lomovým kameňom. Pri zosuve 
pôdy bolo nutné v rámci záchranných prác zrezať stromy, 
nakoľko boli naklonené a dotýkali sa elektrického vedenia 

a bol predpoklad prerušenia elektrickej energie do obce. 
 

Starosta informoval a požiadal o poradenskú pomoc, 
kde pri konzultácií na mieste ObÚ ŽP, HaZz odbor COaKR ObÚ  
odporúčali pokračovať v záchranných prácach podľa doterajšieho 
postupu. 
  Po nahlásení udalosti kompetentným orgánom boli 
COaKR v stálej dosiahnuteľnosti  pri vzniknutej situácií jednotliví 
pracovníci obce aj  povodňové orgány obce. 
 Starosta zriadil a vykonával na svojom území hliadkovú 
službu počas III. stupňa povodňovej aktivity. V čase vyhlásenia III. 
stupňa povodňovej aktivity obec spracovávala priebežné správyo 
povodňovej situácií a predkladala ich  ObÚ ŽP Kežmarok a CO a KR 
v Kežmarku. 
 Pracovníci povodňového orgánu obce boli neustále 
v pohotovosti a monitorovali priebeh situácie v súčinnosti zo zá-
chrannými zložkami HaZZ a pod. na území obce. 
 Celková situácia na ohrozenom území bola členmi 
povodňového orgánu zdokumentovaná. 
 Po ukončení povodňových záchrannych prác boli doku-
menty podľa zákona o povodniach predložené na ObÚ v Kežmarku 
a po verifikácií boli zaslané na Úrad vlády SR za účelom úhrady 
nákladov za záchranné práce. 
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IV. stretnutie predstaviteľov samospráv Zamaguria IV. stretnutie predstaviteľov samospráv Zamaguria IV. stretnutie predstaviteľov samospráv Zamaguria IV. stretnutie predstaviteľov samospráv Zamaguria 
konaného konaného konaného konaného     

dňa 10.11.2011 vdňa 10.11.2011 vdňa 10.11.2011 vdňa 10.11.2011 v    JezerskuJezerskuJezerskuJezersku    
Spoločný postup pri dohode o cene za služby v oblasti 
zberu TKO a separácie, za účelom zníženia nákladov pre 
obce 
Spoločné stanovisko vo veci prehodnotenia priorít 
rekonštrukcie ciest v správe VUC cesta Sp.Belá—Sp.Stará 
Ves  
Prípravný výbor OO CR Tatry a Pieniny Phdr.Gacik Milan, 
RZTPO, JUDr.Štefan Bieľak mesto Spišská Belá a VUC 
Prešov, Ľubomír Vnenčák obec Jezersko, Ing.Pavol Bekeš 
obec Ždiar  
Spoločný postup v oblasti správy daní za miestne  dane  a 
poplatky.(TKO,mist.dane, daň z hostí) 
Spoločná linka pre zamagurské obce v zimnej sezóne  pre 
lyžiarov za účelom zvýšenia počtu  návštevníkov v našom 
zimnom stredisku. 
Starosta Jezerska poprosil a navrhol spôsob koordinácie 
kultúrno - spoločenských akcií za účelom zachovania 
originality a dátumov jednotlivých akcí.  
 
     

                     

                            

Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len 
malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu     

zdravia a lásky v Novom roku zdravia a lásky v Novom roku zdravia a lásky v Novom roku zdravia a lásky v Novom roku  
Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa zdravia a 
rodinnej pohody praje starosta obce Jezerskorodinnej pohody praje starosta obce Jezerskorodinnej pohody praje starosta obce Jezerskorodinnej pohody praje starosta obce Jezersko 

Letí k tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo 
ti treba, šťastie, pokoj, láska, neha, Ježiško 
má rád aj teba, každú slznú kvapôčku, 

premení ti na vločku.  


