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Jamnícke novinky sú aktualitou, ktorú zavádzame v našej obci, majú slúžiť na informovanie ale i zábavu.
Nájdete v nich všetko, čo o našej obci potrebujete vedieť z pohľadu fungovania obce, športu, histórie, aktualít,
oznamov a iných zaujímavosti. Vychádzať budú 1x ročne, v prípade, že sa do ich prípravy zapojí viacero dobrovoľníkov budú tieto noviny vydávané viackrát ročne. Touto cestou chcem poprosiť všetkých, ktorí majú záujem
dobrovoľne publikovať v Jamníckych novinkách aby posielali svoje podnety a nápady na články na emailovú
adresu starosta@jamnik-spis.sk alebo aby prišli so svojim podnetom osobne na obecný úrad.
(Ing. František Pavol)
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PRÍ H OVO R S TA R O S T U

Ing. František Pavol, starosta obce Jamník

Vážené Jamníčanky,
vážení Jamníčania,
Je pre mňa cťou prihovárať sa
vám prostredníctvom týchto novín
ako starosta obce Jamník. Verím,
že vydávanie týchto novín sa stane tradíciou, vďaka ktorej budete
o našej obci vedieť všetko potrebné.
Rok 2019 sa už naplno rozbehol,
dni sú čoraz dlhšie, noci sa skracujú
a nezadržateľne prichádza jar, ktorá
so sebou prináša okrem teplých dní
aj nový zdroj energie pre naše životy
a našu prácu. Hoci jar prichádza každý
rok, neustále sa opakuje, napriek tomu
stále so sebou prinesie niečo nové.
Ďalšia jar v našom živote znamená,
že sme o rok starší, zároveň o rok múdrejší, čakajú nás nové ciele, nové výzvy
a nové skúsenosti pretože jednoducho
taký je náš ľudský život.
Jar je pokračovaním uplynulého roka, roka v ktorom v našej obci
prebehli zásadné zmeny a zároveň
sa urobil kus dobrej práce. Dôkazom
dobre odvedenej práce je naša novo
zrekonštruovaná požiarna zbrojnica,

nová asfaltová cesta v lokalite Leščky II, ktorá je vďaka obecnej futbalovej lige známa aj ako Pegola. Okolo
hlavnej cesty sa môžeme bezpečne
prechádzať po novom chodníku a naša
obec je považovaná za jednu z najvychýrenejších lokalít v regióne Spiša.
V novembri ste mali možnosť vyjadriť svoj názor v komunálnych voľbách. Svojimi hlasmi ste vyjadrili dôveru vo mňa ale i v poslancov, ktorí boli
zvolení do obecného zastupiteľstva,
kde po dlhých rokoch taktiež nastala
výrazná zmena. Táto dôvera pre mňa
ale verím, že i pre všetkých poslancov
predstavuje záväzok k tomu, aby sme
vás nesklamali. Spolupráca v rámci
obecného zastupiteľstva funguje na
dobrej úrovni, poslanci sú aktívni, prichádzajú s dobrými nápadmi a z ich
prístupu mi je jasné, že im je v ich práci prvoradý záujem našej obce Jamník. Je známe, že ľudia sa učia po celý
život, častokrát aj na svojich vlastných
chybách a v našom prípade to určite nebude výnimka, preto vás prosím
o trpezlivosť a pochopenie.
Počas krátkeho obdobia od komunálnych volieb sa nám podarilo
rozbehnúť niektoré plánované projekty. Prvým krokom k tomu, aby sme
mohli realizovať opravy a údržbu v našej obci bolo zvýšenie počtu zamestnancov, ktorí sa starajú o udržiavanie
a rekonštrukciu verejných priestranstiev. Vďaka podpore z Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny sa nám podarilo zamestnať 3 ľudí, ktorí svojou prácou prispievajú k zveľaďovaniu našej
obce. Vďaka ich poctivej práci môže
náš Jamník postupne nabrať novú
mladšiu a krajšiu tvár.
Žijeme v uponáhľanej dobe, každý z nás
má veľa starostí v práci, v rodine a na
ostatné záležitosti a veci verejné jed-

noducho nezostáva čas. Napriek tomu
chcem poprosiť všetkých obyvateľov
Jamníka, aby sa zapojili do diania v našej obci. Ak máte nápad alebo myšlienku, ktorú chcete v Jamníku zrealizovať,
príďte na obecné zastupiteľstvo alebo
na obecný úrad, každý dobrý a realizovateľný nápad tu nájde podporu.
V roku 2019 nás čaká veľa práce, máme pred sebou množstvo
predsavzatí a máme príležitosť na to,
aby sme našu obec zveľadili, skrášlili
a zdokonalili. Budem veľmi rád, ak sa
nám podarí spraviť čo najviac prác
svojpomocne, ak sa dokážeme stretnúť
a spojiť svoje sily. Verím, že výsledky našej snahy budú nielen úžitkom
ale zároveň potešením, na ktoré budeme všetci hrdí.
Za 4 mesiace svojho pôsobenia
vo funkcii som pochopil, že práca
s ľuďmi nie je jednoduchá, že každý má
na problémy svoj názor a každý prirodzene háji svoje záujmy. Mojou úlohou
je hájiť záujmy Jamníka v období nasledujúcich 4 rokov, tak verím, že sa mi
to podarí a s výsledkami mojej práce
budete spokojní. Uvedomujem si, že to
nebude jednoduchá úloha ale verím,
že pevná vôľa všetko zdolá.
Z tohto miesta by som sa chcel
poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek
formou a mierou v minulosti prispeli
k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života, patrí
vám môj obdiv a veľká vďaka.
Želám a prajem Vám do už plynúceho
roku 2019, viac krajších dní ako tých
horších, viac lásky ako nenávisti, viac
hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov
v pracovnom i osobnom živote.

Ing. František Pavol

starosta obce Jamník

U S TAN OVU J Ú C E Z AS T U P I T E Ľ STVO

Predsedníčka komisie informovala o poradí ďalších
Dňa 7.12.2018 sa v zasadačke obecného úradu
poslancov-náhradníkov
čo je prílohou zápisnice a oznáuskutočnilo ustanovujúce   zasadnutie obecného
mila, že nakoľko Ing. František Pavol zloží sľub starostu
zastupiteľstva.
Po otvorení ustanovujúceho zasadnutia, počas ktorého
zaznela hymna Slovenskej republiky otvoril zastupiteľstvo
bývalý starosta p. Anton Petruška s návrhom programu zastupiteľstva.
V nasledujúcom bode programu predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Alena Bobková predniesla výsledky
volieb do orgánov samosprávy obcí. P. Bobková informovala, že volieb sa zúčastnilo 660 voličov z celkového počtu
913 oprávnených voličov, čo predstavuje 72,29%.
Za starostu obce bol zvolený Ing. František Pavol
s počtom hlasov 311. P. Anton Petruška získal 176 hlasov
a Ing. Patrícia Kavuličová získala 169 hlasov.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
p. Matúš Franko s počtom hlasov 416
Ing. Róbert Faith s počtom hlasov 408
p. Vincent Kuchár s počtom hlasov 367
Ing. František Pavol s počtom hlasov 355
p. Patrik Hutník s počtom hlasov 344
p. Štefan Jančár s počtom hlasov 260
p. Radoslav Farkašovský s počtom hlasov 239
Ing. Ivan Farkašovský s počtom hlasov 229
p. Anna Macejková s počtom hlasov 228

obce, za poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje
p. Miroslav Farkašovský.

V ďalších bodoch programu zložil novozvolený starosta obce sľub a prevzal insignie. Taktiež zložili sľub
všetci novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva.
Po príhovore novozvoleného starostu obce, obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na poslanca, ktorý bude zvolávať obecné zastupiteľstvá, za ktorého bol určený Ing.
Róbert Faith. V ďalšom programe obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie určenie zástupcu starostu obce, ktorým sa stal pán Matúš Franko a na záver programu bol
schválený zákonom určený plat starostu obce.
V samotnom závere ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva novozvolený starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
(Ing. František Pavol)
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Z H I STÓRI E NA Š E J O B CE
Jamník v roku 1933
očami pána učiteľa Baláža

Jozef Baláž, učiteľ a kronikár v Jamníku

POLOHA
Obec Jamník leží pri hradskej vedúcej zo Sp. Novej Vsi do Košíc. Je od
okresného mesta Spišskej Novej Vsi
položená v smere východnom a je
vzdialená od neho na 8,64 km. Povrch
jamnického chotára je temer jednotvárny. Mohli by sme ho prirovnať
k veľkej mise, na ktorej dne je umiestnená dedinka Jamník. Meno jej je asi
zrejme slovenského pôvodu. Na juhu
je jamnícky chotár oddelený od matejovského riekou Hornád a “Ostrou
hurou” 532 m vysokou, posadenou
mladým borom. Na severovýchode
vypína sa “Kobulia hura” vo výške
529 m.n.m., ktorá je medzníkom chotára jamnického a hrušovského. Pretože neni posadená žiadnymi stromy
a kry, má ráz opustenosti. Smerom
severným k Domaňovciam je chotár
otvorený. Tu vedie hradská. Zo strany juhozápadnej od Odorína skláňa
sa holá pašienka “Pažica” nazývaná. Nižným koncom dedinky preteká
“Jamnícky potok”. Tečúc smerom juhovýchodným vlieva sa do Hornáda.
Celý chotár má ráz stiesnenosti
a opustenosti, pretože kopce sú pusté
be krov a stromov. Medzi poliami sú
veľké nevyužitkované medze.
ÚTVAR CHOTÁRA
Pôda miestneho chotára je celkom dobrá hlina. Z nerastov nachádza

sa tu pieskovec rôznej odrudy, ktorého obyvateľstvo používa na opravu
a vysypávanie ciest, ba veľké kusy
aj na dláždenie dvorov a pokrývanie
pivníc. Na jednom mieste pri Hornáde
v údolí “Jamnického potoka” - “Jamníček” menovanom, láme sa žula
a rula, ktorých využívajú občania ako
stavebného kameňa. Kde-tu nájdu
sa aj rôzne slepence.
POLOHA OBCE
Hradská od Odorína vinie sa
smerom severovýchodným. U obecnej
krčmy otáča sa smerom severným.
S hradskej odbočuje cesta do dediny
Jamníka na juh. Pozdĺž nej tiahne sa
farská záhrada na ľavej a záhrada na
majeri po pravej strane. Prvou budovou na pravej strane cesty je majer,
majetok Zigmunda Sameta, veľkostatkára z Markušoviec. Na ľavej strane hneď pri ceste stojí rímskokatolícky
kostol. Pred kostolom odbočuje z popísanej cesty iná, smerom východným
na vyšný koniec obce. Po obidvoch
stranách hlavnej obecnej cesty tiahnu
sa sedliacke domy a hospodárstva.
Pod kostolom je budova rímskokatolickej ľudovej školy, pod ňou obecná
pastiereň, (opravená v r.1935). Potom príde rínok, “Kasarniskom” menovaný. Rínkom preteká malý potôčik
vytekajúci z obecnej studne “Četerni”
za kostolom a vlieva sa do “Jamníckeho
potoka”.
Pri hradskej stoja celkom 4 budovy:
obytný dom a hospodárstvo čís. 3,
vyhňa s bytom kováčovým + (majetok urbárskej obce), obecná krčma
a oproti nej sypáreň z veľkostatku.
Za krčmou tesne je starý rímskokatolícky cintorín (“šmertnica”)
KOSTOL
Jamnícky rímskokatolícky kostol
je zasvätený sv. Bartolomejovi. Bol
postavený asi okolo r. 1400, ako to
spomína Darkoczyho visitácia. Z tej
doby je málo pamiatok, poneváč bolo
mnoho husitských ťažení.
Vedľa hlavného oltára so sochou Sv. Bartolomeja, patróna chrámu je ešte v kostole na ľavej strane
v lodi oltár Panny Márie, na pravej
Sv. Michala Archanjela. Pri oltári Pan-

ny Márie pod kazateľňou v lodi je kameň, kryjúci hrobku s letopisom 1558
a na hornej polovici má kalich v kruhu, dnes ešte dosť viditeľný. Z toho je
patrné, že v hrobke odpočíva pravdepodobne luteránsky kňaz, alebo zeman nejaký z tej doby. V roku 1523
pripojila sa farnosť k luteranizmu.
V roku 1549 Mollera Stefanus stal sa
odorínskym pastorom. Tento je pastorom aj v roku 1553 a hrobka je preto vraj hrobkou pastora.
Na južnej strane kostola je tiež
podobný kameň, ktorý zakrýva vchod
do hrobky.
Kostol má zvonku zvláštny
vzhľad. Typická je hlavne štvorhranná
veža bez strechy zdobená na okraji
jednoduchými figúrami. Vnútri je ťažko rozoznať sloh. Zdá sa, že klenba je
gotická, ovšem veľmi nízka. Uprostred
lodi stojí silný stĺp, na ktorom klenba
spočíva. Svätyňa má klenbu polokruhovitú, čo prezradzuje zase sloh románsky. Oltáre sú novšie, tiež tohože
slohu. Okná sú tiež polokruhovité.
ŠKOLA
Hneď pri kostole je budova rímskokatolíckej ľudovej školy. Kedy bola
vystavená neni doteraz známe. Škola
je od roku 1932 dvojtriedna. Pretože v menovanej budove je len jedna
učebňa, druhá provizórna je umiestnená v dome súkromnom čís. 26.
V roku 1932 bol byt správcu školy,
nachádzajúci sa v prednej čiastke budovy opravený čiastočne aj učebňa.
ROZLOHA
Jamník mal v roku 1934: 925
katastrálnych jutár 180 štvorcových
siah rolí, 168 katastrálnych jutár 756
štvorcových siah lúk, 13 katastrálnych
jutár 946 štvorcových siah záhrad, 76
katastrálnych jutár 1481 štvorcových
siah pasienky, 216 katastrálnych jutár 701 štvorcových siah lesa a 55
katastrálnych jutár 361 štvorcových
siah neplodnej pôdy.
MIESTNÉ NÁZVY
Pozemky u kríža, medzi hradskou vedúcou k Odorínu a poľnou
cestou, smerjúcou k Domaňovciam
nazývajú sa “Repiská”. Ďalej na

Z H I S TÓR I E N AŠ EJ OBCE
západ z nižnej strany je “Hrupcový dol”, z vyšnej strany sú “Stráne”,
za nimi pozemky “Prez harbek”, potom “Okruhle”. K danišovskému
chotáru priliehajú z nižnej strany
“Vychniská” z vyšnej “Údolie”. Po
pravej strane od hradskej smerom
k Domaňovcia za pánskou sypárňou
volajú sa role “Za sypancom”, za nimi
smerom ku Kobulej hure sú “Ľeščky”
potom “Prespanské”. Západný svah
Kobulej hury nazývajú “Kolbasy”.
Za dedinou pri hradskej k Domaňovciam stojí kríž a kaplička s obrazom
premenenia Ježišovho. Každoročne slúži sa tu sv. omša v nedeľu po
premenení Ježišovom (6. augusta).
Za kaplnkou pri hradskej nazývajú
sa pozemky “Pod cestu”. Medzi nimi
a “Kolbasami” je “Vlčí dol”. Za hradskou k potoku “Lodzine” sú kapustnice
a lúky “Harmatovské” nazývané, ktoré vraj majú meno po dedine, ktorá
tu kedysi stála. Za potokom až hore
k lesu “Cibiku” s polia, ktoré sa volajú
“Maľovica”.
Smerom južným k Matejovcia
za Jamníckym potokom volajú sa
pozemky “Pod oľším” (Podľa jelšiny,
ktorá tu rastie), “Nad oľším”. Pod lesíkom “Lužkom” je “Pod Lužek”, za ním
“Nad Lužek”, vedľa neho na západ
“Pod sosni”. Smerom východným
za dedinou po ľavom brehu Jamníckeho potoka je “Hura”, údolie malého potôčku vytekajúceho volá sa
“Prepasc” na juhovýchod k lesu
“Kráľovej posteli” sú “Kamence”.
Od chrasťanského chotára delia jamnícky chotár “Noviny”. Za dedinou
konča “Hury” a “Novín” sú “Mlaky”,
majetok cirkevnej školy.
Jozef Baláž
(Uznesením obecného zastupiteľstva
zo dňa 15. júna 1933 bol som ja,
Jozef Baláž, učiteľ v Jamníku, ustanovený prvým kronikárom tunajšej obce. Tejto
funkcie ujal som sa dnes 1. júla 1933)

Pokračovanie v ďalšom vydaní
Jamníckych novín
Jamník v roku 1950
Historická ortofotomapa
zdroj: www.tuzvo.sk
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K ULT ÚRA V J A M NÍK U
USKUTOČNENÉ A PLÁNOVANÉ KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA
V ROKU 2019:
26. 1. Obecný ples
9. 2.
Obecná zabíjačka spojená s prípravou a ochutnávkou tradičných
zabíjačkových špecialít.
3. 2.
Posedenie pre dôchodcov
23. 2. Futbalový ples
od 1. 3. Kruhové tréningy v budove OTJ
2. 3.
Karneval detí ZŠ
31. 3. Múzeum na kolesách - Interaktívna výstava z obdobia
2. svetovej vojny
28. 4. Uvítanie detí do života
5. 5.
Slávnosť sv. Floriána
29. 6. Jamnícke leto
3. 8.
Kobuľa fest
15. 12. Cena starostu obce

Naša kultúra by nefungovala bez ľudí, ktorí sa o ňu starajú,
prečítajte si hodnotiace správy
jednotlivých kultúrnych zložiek
za rok 2018 a ich pohľad na
uplynulý rok.

FS JAMNIČAN
Pre niekoho je folklór len prachom zabudnutou starinou, ktorá je
popri modernom svete odsúdená na
zánik. Našťastie sú aj takí, pre ktorých
sú naše ľudové piesne, tance a zvyky tým najkrajším, čo môžeme Vám
všetkým ponúknuť.
Vďaka folklórnej skupine Jamničan tradície v našej obci stále ožívajú.
Máme za sebou úspešný minulý rok,
plný vystúpení, súťaží a prezentácie
doma, aj v našom blízkom okolí.
Už tradične začíname v januári
na obecnej zabíjačke a fašiangovom
posedení s dôchodcami. Aj v tomto
roku sa tešíme na tieto naše obecné
podujatia. Ako už po niekoľko rokov aj
v tomto roku budeme spríjemňovať
a dopĺňať svadobné zvyky na svadbách, ktoré sa tešia veľkému záujmu
svadobčanov. Svadby nás sprevádza-

jú počas celého roka, čomu nasvedčuje aj to, že sme spríjemnili spolu
113 svadieb, čo sa podarí máloktorej
folklórnej skupine.
V spolupráci so starostami okolitých obcí vystupujeme na ich podujatiach, ako sú posedenia s dôchodcami
a jubilantmi v Buglovciach, Matejovciach, Lieskovanoch, Rudňanoch
a v dome dôchodcov v Sp. Novej Vsi.
V jarných mesiacoch pripravujeme vždy nové pásmo na prezentáciu
na Spišských slávnostiach. Utužujeme vzťah k folklóru aj na Jamnickom
lete, na Kobuľa feste a september prináša prezentáciu piesni v Odoríne na
akcii Beľušare.
V súčasnej dobe v skupine účinkuje okolo 15 nadšencov, ktorí sa
snažia o zachovanie tradícií a zvyklosti v obci. V súbore sú dvere novým
členom stále otvorené. Chceli by sme,
aby nás bolo čo najviac. S prosbou
sa obraciame na chlapov, ktorí majú
radi spev, aby sa k nám pripojili a svojím zvučným hlasom podporili krásne
jamnické mužské piesne.
Poďakovanie patrí všetkým členom folklórnej skupiny za ich zodpovedný prístup, aj za ochotu a strávený
čas tomuto krásnemu umeniu.
Vážení milovníci folklóru, aj
v tomto roku sa tešíme na Vás na
akciách usporiadaných v spolupráci
s obecným úradom, aby sa naše dni
naplnili spevom a radosťou.

SÁM SEBOU
Kapela Sám Sebou zažila skvelý
rok 2018, ktorý sa stal zároveň aj jej
prelomovým. Všetko to začalo úspešným singlom “V šťastí aj nešťastí”, ktorý sa stal svadobným hitom
a k dnešnému dňu si túto pieseň ľudia prehrali približne 2 500 000 krát
na sociálnej sieti YouTube. Pieseň sa
hráva na svadbách po celom Slovensku, čo nás nesmierne teší. Ešte
väčší úspech prišiel o pár mesiacov
neskôr a to so skladbou “Znova sa zamiluj”. Tá sa stala letným hitom, počuli sme ju z najväčších slovenských
rádií a na YouTube dosiahla vyše 3
500 000 videní, čo je na slovenské
pomery obrovské číslo za takú krátku dobu. Pieseň sme zahrali naživo
aj v rádiu Expres, kde táto live verzia zožala taktiež obrovský úspech.
V lete sme odohrali množstvo koncertov po celom Slovensku, kde sme sa
presvedčili, že práve tieto 2 veľké hity
si ľudia s nami spievajú od začiatku
až do konca a to nielen na východe,
ale aj na západnom Slovensku. Sme
nesmierne radi, že po dlhých 8 rokoch
sa nám podarilo našu hudbu dostať
medzi širšie publikum. Rok sme zakončili ďalším úspešným singlom “Na
čom záleží”, ktorý sme odpremierovali na našom Vianočnom akustickom
koncerte v Smižanoch. Táto pieseň
je bodkou za starým rokom a my neustále pracujeme na ďalších novinkách. Chceme sa poďakovať všetkým
jamníčanom, ktorí nás neustále podporujú a ťahajú to s nami už nejaký
ten rok. My sa budeme aj naďalej
snažiť robiť dobré meno našej obci
a pevne veríme, že vás našimi piesňami a koncertami budeme aj naďalej takto tešiť. Všetko dobré do roku
2019 vám praje kapela Sám Sebou.

(Elena Uhrínová)

(Matúš Fifik)

K U LT Ú R A V J AMNÍKU

HUDOBNÁ SKUPINA BASIX
Naša hudobná skupina sa počas roka
2018 začala pomaly, ale isto rozbiehať. Zúčastnili sme sa viacerých
kultúrnych podujatí, napríklad Deň
svätého Floriána, Jamnícke leto, Dni
obce Kurimany, Dni obce Bugľovce,
mnohé rodinné oslavy a iné podujatia, spolu to bolo okolo 20 akcií.
V druhej polovici roka u nás nastala personálna zmena, kapelu opustil
Patrik Petruška, ktorému sa aj touto
formou chceme za jeho pôsobenie
v kapele poďakovať. Na jeho miesto
prišiel Jakub Lojka z Dlhých Stráži,
neskôr sa kapela rozrástla aj o Erika Figmika a dnes fungujeme v tejto
zostave: Erik Figmik - sólová gitara,
Kristián Schmidt - bassová gitara, Jakub Lojko - klávesy, Tomáš Antolik bicie.
(Tomáš Antolík)

KOBUĽA FEST
V oblasti kultúry pôsobíme už
viacero rokov a svoju hlavnú činnosť
sa stále snažíme orientovať v obci
Jamník. Kobuľa fest otvorí tento rok
svoje brány 03.08.2019 už tradične
v priestoroch športového areálu našej
obce. Tešiť sa môžete na zaujímavý
kultúrny program, kde opäť vystúpia
tie najznámejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény. Na Kobuľa feste
tento rok ukážu svoje kvality kapely
Horkýže Slíže, Heleniné oči, domáca
kapela Sám Sebou, rapperka Sima

a z prostredia folklóru bude najznámejším účinkujúcim víťaz súťaže Zem
spieva, Štefan Štec. Program doplní
aj mnoho iných kvalitných interpretov. Tešiť sa môžete samozrejme aj
na množstvo zaujímavých atrakcií
a gastro špecialít. Vstupenky na Kobuľa fest sú v súčasnosti dostupné
v 2. sérii za 15 eur v predajnej sieti
Ticketportal, alebo na obecnom úrade
v Jamníku. Tešíme sa na vašu účasť.
(Ing. Róbert Faith)

sme pre tento rok zvolili slovo STOPY, ktoré pre nás znamená kráčať za
Kristom a zároveň vytvárať dedičstvo
a dielo, ktoré zanechá stopy za nami.
Plánujeme organizovať pravidelné
stretnutia pre mladých s názvom
Na krok od svätosti, zorganizovať
Kalčetový turnaj, rozbehnúť modlitby chvál spojených s adoráciou, Tábor pre miništrantov, opäť Farský silvestrovský ples a ďalšie podujatia pre
mládež a farnosť. Prosíme zároveň
o vaše modlitby, ktoré ako mladí veľmi potrebujeme a želáme vám nádherný, pokojný a milosťami obdarený
rok 2019.
(Ondrej Kapusta)

JKM
Kto sme a čo robíme?
Na prvý pohľad skratka JKM človeku nič nehovorí, avšak pre mladého človeka sú skratky in. Aj tá naša
hovorí prečo sme – Ježiš Kristus
Mladým. Našou túžbou je prinášať
Krista Mladým a to nielen vekom,
ale aj duchom. Sme partia mladých
z našej farnosti a chceme ukazovať,
že kresťan nie je len ten, ktorý chodí do kostola, ale svoju vieru prejavuje aj mimo neho v skutkoch lásky.
Uplynulý rok 2018 sa u nás niesol
v znamení sloganu Jednoducho s Ním.
Viac sme sa chceli sústrediť na náš
duchovný rast, no napriek tomu sme
mnohé veci zvládli, ako napríklad Kalčetový turnaj, 2 Krížové cesty mládeže (v Odoríne a Jamníku), vypomáhali
sme ako hudobný doprovod sv. omší
za účasti detí, niektorí sme sa zapojili
do programov odpustových slávností v Danišovciach, Odoríne a Jamníku
a podieľali sme sa na organizácií Farského silvestrovského plesu. Ďakujeme preto za vašu akúkoľvek podporu
a vaše modlitby.
Čo plánujeme v roku 2019?
Veľmi sme sa potešili, keď nás nový
pán starosta pozval do spolupráce. Čo všetko plánujeme sa čoskoro
dozviete. Ako spoločenstvo mladých

OBECNÁ KNIŽNICA
Obecná knižnica je súčasťou budovy obecnej škôlky. V súčasnosti má
knižnica 98 členov. Najmladší čitateľ
má 6 rokov, najstarší 71r. Otváracie
hodiny – pondelok a štvrtok od 17.00
do 19.00 hod. Rôznorodosť kníh je
veľká a každý si môže nájsť to svoje.
Detská, mládežnícka a literatúra pre
dospelých je obohatená náučnou literatúrou pre malých i veľkých. V knižnici sa každoročne konajú exkurzie pre
našich škôlkarov a školákov. V tomto
roku prejavila záujem o prehliadku aj
MŠ Domaňovce. Deti boli bohatým
výberom nadšené. Spokojnosť čitateľov by však nebola možná bez dlhoročnej podpory obecného úradu. V ich
mene mu za to ďakujem.
(Eva Topoliová)
„Ja myslím, že civilizácia nie je dobrá,
keď je bez kultúry. Človek potrebuje
k šťastiu a spokojnosti nielen pohodlie
telesné, ale i duševné. Kultúra a civilizácia musia ísť ruka v ruke.“
Jan Werich
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Kočiš Rastislav - vedúci mužstva,
Grzyb Miroslav, Čuj Jakub, Jakuba Lukáš,
Streber Filip, Ondra Dominik, Farkašovský Ľubomír, Farkašovský Dávid - hrajúci tréner mužstva,
Lipták Matúš, Polkabla Jakub, Farkašovský
Ivan, Macejko Marek - prezident klubu
dolný rad zľava: Kočiš Rastislav ml. Kočiš Dominik, Baláž Jakub, Baláž Adam, Hudzík Kamil,
Novotta Peter, Tomaščík Damián
na fotografii chýbajú: Hritz Dávid, Bobko Erik,
Gaňa Martin, Jurjak Peter
horný rad zľava:

FUTBAL
Futbal v Jamníku prešiel v roku
2018 veľkými zmenami. Najväčšou zmenou bolo nastúpenie nového výboru pod
vedením Mareka Macejka, ktorý nahradil
bývalých funkcionárov na čele so Štefanom Čujom, ktorým by sa sa chceli aj
touto cestou poďakovať za neľahkú dlhoročnú prácu v jamníckom futbalovom
prostredí.
Pýchou nášho jamníckeho futbalu je mládež, ktorá už každoročne patrí
medzi najlepšie kolektívy nielen v našom
okrese. Žiaci (U15) vyhrali suverénne
svoju súťaž v ročníku 2017/2018 a tak
postúpili do vyššej súťaže, tam ale nedokážeme vytvoriť dvojičku pre nedostatok
chlapcov a to by bol aj náš cieľ do ďalších rokov, kedy by sme chceli umožniť
naším najmenším talentom konfrontovať
sa s najlepšími vo vyššej súťaži. V ročníku
2018/2019 sú naši žiaci suverénne opäť
najlepší, keď všetky svoje doterajšie zápasy vyhrali a bez straty bodu sú na čele
tabuľky. Za zmienku stojí aj naša prípravka, v ktorej máme deti od 4 do 10 rokov.
Títo najmenší vyhrali prvý ročník turnaja
„Jamnícka puška“, ktorý sa nám podarilo zorganizovať v našej obci. Dúfame, že
z tohto turnaja sa stane dlhoročná tradícia a tak dokážeme pritiahnuť ku futbalu
našich najmenších.
Naši dorastenci (U19) v ročníku
2017/2018 taktiež vyhrali svoju súťaž
a zaslúžene postúpili do tretej ligy. Musíme podotknúť, že táto liga už je na veľmi
vysokej úrovni a ani v nej naši chlapci nie
sú „do počtu“ a po polovici súťaže sú na
krásnom piatom mieste. Obrazom toho,
že v Jamníku sa dlhoročne kvalitne pracuje s mládežou je pravidelne dopĺňanie

A mužstva chlapcami z dorastu, na ktorých chceme v budúcnosti stavať v mužstve dospelých.
A na záver naši dospelý. Káder prešiel v prechádzajúcich rokov veľkou obmenou. V Jamníku nastala generačná
výmena a väčšina chlapcov z dnešného
kádra je mladá a perspektívna do budúcnosti. V ročníku 2017/2018 skončili
chlapci po vynikajúcej jarnej časti na peknom piatom mieste. V aktuálnom ročníku
sú v tabuľke na 7 mieste, s ktorým nie
sme spokojný ale po nevydarenom úvode
sezóny sa pomaly šplháme výsledkovo
nahor.
Chceli by sme sa všetkým našim
hráčom poďakovať za veľmi slušné reprezentovanie našej obce a do ďalšieho
roka im prajeme hlavne pevné zdravie a
veľa životných a samozrejme aj športových úspechov.
(Dávid Farkašovský - tréner dospelých)

STOLNÝ TENIS
Činnosť stolnotenisového oddielu
OTJ Jamník bola v prvom polroku zameraná na odohratie odvetných súťažných
zápasov 5. a 6. ligy Spiš ročníka 2017/
2018.
A – družstvo reprezentovalo obec
v 5. lige kde po odohratí všetkých súťažných zápasov obsadilo konečné 7. miesto
z 12 účastníkov súťaže. Práve odvetná
časť súťaže bola pre družstvo úspešnejšia, pretože po prvej polovičke súťaže odohratej ešte v roku 2017 (jesenná
časť) bolo družstvo na 9. mieste s troma
výhrami jednou remízou a siedmimi prehrami s počtom bodov 18, rovnako ako
na 10. mieste Arnutovce B a 11. mieste
Sp. Vlachy C len s lepším skóre ako uvedené družstvá. V odvetnej jarnej časti získalo A – družstvo 6 víťazstiev, 2 remízy
a 3x prehralo, pričom získalo 25 bodov,
čo znamenalo už spomenuté 7. miesto
v súťaži. Kostru A – družstva tvorili hráči
Miroslav Grzyb, Rudolf Stolárik, Miroslav
Dobranský, Ján Vronč a dopĺňali ich hráči
Dávid Sedlačko, Igor Knizner, Marián Grzyb ml. a Marián Grzyb st.
B – družstvo hralo 6. ligu Spiš kde po

skončení súťažného ročníka 2017/ 2018
obsadilo konečné 5. miesto z 12 účastníkov súťaže. B – družstvu lepšie vyšla prvá
polovička súťaže keď po jej odohratí obsadili 3. miesto so ziskom 27 bodov za 8
víťazstiev, 0 remíz a 3 prehry. V odvete B
– družstvo len 3x vyhralo a 2x remizovalo. Zaznamenalo až 6 prehier so ziskom
19 bodov v odvetnej časti a teda pád na
5. miesto súťaže. Treba však poznamenať, že prioritou v odvete bola pomoc)
A – družstvu a jeho udržanie v súťaži 5.
ligy, čo sa nakoniec podarilo. Za B- družstvo odohrali súťažné zápasy hráči: Miroslav Grzyb, Rudolf Stolárik, Marián Grzyb
st, Igor Knizner, Slavomír Farkašovský
a Štefan Poklemba.
C – družstvo hralo tiež 6. ligu Spiš
kde obsadilo konečné 7. miesto. Do odvety v roku 2018 vstupovalo s 23 bodmi za 5 víťazstiev 2 remízy a 4 prehry.
V odvete získalo C – družstvo 21 bodov za
4 víťazstvá 2 remízy a 5 prehier. Aj hráči C – družstva v odvetnej časti pomohli
A – družstvu ku bezpečnému zachovaniu
5. ligy. Za C – družstvo hrali hráči: Marián Grzyb ml, Štefan Čuj, Dávid Sedlačko,
Stanislav Suranovský, Róbert Repko ml.
a Róbert Repko st.
V súťaži 2. ligy Gemer – Spiš starších žiakov reprezentovali obec žiaci:
Andrej Macejko, Alex Farkašovský, Viliam
Farkašovský a Adela Čujová. Žiaci odohrali súťaž turnajovým spôsobom a po
odohratí všetkých 5 turnajov obsadili 4.
miesto z 8 účastníkov súťaže. Najviac sa
darilo Andrejovi Macejkovi, ktorí obsadil
v konečnom rebríčku súťaže jednotlivcov
8. miesto z 35 žiakov. Viliam Farkašovský bol na 13. mieste a Alex Farkašovský
skončil na 25. mieste. V súťaži žiačok obsadila Adela Čujová pekné 3. miesto z 11
dievčat.
Prvú polovicu roku 2018 možno
z pohľadu dosiahnutých výsledkov všetkých družstiev hodnotiť ako úspešnejšiu.
Letná prestávka v súťažiach a následný prestupový termín znamenal zmeny v kádri celého oddielu. Do STO Odorín
odišli hráči Igor Knizner, Dávid Sedlačko,
Štefan Poklemba a do OŠK Arnutovce sa
vrátil Stanislav Suranovský. Do oddielu
sa však vrátil z hosťovania v STO BBF
Spišská Nová Ves Jozef Balla. Prišiel na
hosťovanie Peter Zahuranec a opätovne
sa zaradil do kádra Ondrej Holotňák. Tieto zmeny nastali práve z dôvodu získania
4. ligy Spiš – Gemer prevodom miesta súťaže z STO BBF Spišská Nová Ves.
V prebiehajúcom súťažnom ročníku
2018/ 2019 reprezentuje obec už v spomenutej 4. lige A – družstvo OTJ Jamník.

ŠPORT
Hneď na úvod treba povedať, že aj napriek istému posilneniu kádra je to príliš
ťažká súťaž pre naše A – čko. Po odohraní
jesennej časti v roku 2018 je naše družstvo na poslednom 11. mieste bez jedinej
výhry či remízy. Súťaž bola pre odvetnú časť rozdelená na skupinu o postup
a skupinu o udržanie. Udržať sa v súťaži je
ešte stále možné, ale je potrebné vyhrať
aspoň 4 zápasy z nastávajúcich osem, čo
je veľmi ťažká úloha. Ani to však nemusí
stačiť. V kádri A – družstva sú hráči: Jozef
Balla, Miroslav Grzyb, Ondrej Holotňák
a Peter Zahuranec. V súťažných zápasoch
dopĺňajú zostavu hráči: Rudolf Stolárik,
Ján Vronč, Miroslav Dobranský.
B – družstvo hrá v prebiehajúcom
ročníku 5. ligu Spiš a s dvoma výhrami
a deviatimi prehrami je na predposlednom 11. mieste. Aj tu nás čaká ťažká úloha udržať družstvo v súťaži. Káder tvoria
hráči: Miroslav Dobranský, Rudolf Stolárik, Marián Grzyb ml., Marián Grzyb st.,
Ján Vronč, Slavomír Farkašovský.
C – družstvo bolo vytvorené zo žiakov, ktorí už vzhľadom na svoj vek nemôžu hrať žiacke súťaže a bolo prihlásené
do najnižšej 7. ligy Spiš. Prechod medzi
dospelých však nie je ľahký a družstvo je
podobne ako naše A – čko na poslednom
10. mieste bez zisku bodu. Tu to však
vôbec nemrzí pretože len pravidelným
hraním súťažných zápasov môžu žiaci napredovať aj v súťažiach dospelých.
C – družstvo tvoria hráči: Andrej Macejko,
Alex Farkašovský, Dávid Ferenčák, Ľubomír Jakubek, Róbert Repko ml. a Adela
Čujová.
Prioritou oddielu zostáva udržať A –
družstvo v súťaži 4. ligy Spiš – Gemer aj
po ukončení ročníka 2018/ 2019.

Okrem uvedeného sa hráči zúčastňujú aj na rôznych turnajoch v rámci oblasti Spiš. Výsledky sú striedavé. Snáď
len na Majstrovstvách oblasti veteránov
konaných dňa 29. 12. 2018 v Letanovciach zaznamenal v kategórii nad 60 rokov Marián Grzyb st. lepší výsledok, keď
vo štvorhre získal 2. miesto s hráčom
z BBF Spišská Nová Ves. V kategórii
40 - 49 rokov získal druhé miesto Jozef
Balla a v štvorhre tej istej vekovej kategórie získali 3. miesto dvojica Balla/
Dobranský.
(Ing. Marián Grzyb st.)

FITNESS CLUB JAMNÍK
Fitness club Jamník dosiahol za 14
rokov svojej existencie naozaj výnimočné
výsledky a veľkú zásluhu na tom má Michal Červinka, ktorý v Jamníku vychoval
množstvo pretekárov, ktorí patria medzi
totálnu špičku vo svojich súťažných kategóriách. Na rôznych súťažiach od roku
2004 obsadili športovci z Fitness clubu
Jamník neuveriteľných 252 medailových
pozícii.
Darilo sa im aj v roku 2018, pozrite
si zoznam súťaží a úspechov našich športovcov v roku 2018.
(Michal Červinka)

MAJSTROVSTVÁ SVETA
V MŔTVOM ŤAHU
24. 2. 2018 - SEČOVCE

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V TLAKU NA LAVIČKE
27-29. 4. 2018
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

POHÁROVÁ SÚŤAŽ
V MŔTVOM ŤAHU
4. 8. 2018 - TRNAVA

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ
V DREPE, TLAKU NA LAVIČKE
A MŔTVOM ŤAHU
24-25. 11. 2018 - TERCHOVÁ

Kategória open muži:
Vladimír Lorinc - 7. miesto
RAW
Jozef Staňa - 9. miesto RAW
Ľubomír Samseli - 3. miesto
RAW
Kategória open muži:
Jozef Staňa - 2. miesto EQ
Kategória dorast T.2:
Michal Jančár - 3. miesto
RAW

Kategória open muži:
Ľubomír Samseli - 4. miesto
RAW
Jozef Staňa - 4. miesto EQ
Kategória dorast:
Matej Ševčík - 1. miesto RAW
Michal Jančar - 1. miesto EQ
Kategória masters:
Michal Červinka - 1. miesto
- EQ

Kategória open muži:
Ľubomír Samseli 10. miesto
Jozef Staňa - 3. miesto
Jozef Staňa - 8. miesto
Kategória masters:
Michal Červinka - 4. miesto
EQ

Kategória masters:
Michal Červinka - 3. miesto
Jozef Staňa - 3. miesto
Vladimír Lorinc - 3. miesto
Ľubomír Samseli - 11. miesto

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V SILOVOM TROJBOJI
A DREPE 7-8. 4. 2018
NOVÉ ZÁMKY

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
V SILOVOM TROJBOJI
26. 5-2. 6. 2018
FRANCÚZSKO NANCY

MAJSTROVSTVÁ SVETA
V SILOVOM TROJBOJI
A TLAKU NA LAVIČKE
23-29. 9. 2018
EGER MAĎARSKO

Kategória open muži:
Vladimír Lorinc 3. miesto drep EQ
Kategória masters:
Michal Červinka - 1. miesto
Silový trojboj EQ
Michal Červinka - 2. miesto
Drep EQ

Kategória masters:
Michal Červinka - 1. miesto
- trojboj
Michal Červinka - absolútny
víťaz v drepe v svetovom
rekorde masters 240 kg

Kategória masters:
Michal Červinka - 1. miesto
V drepe: Michal Červinka 1. miesto
Kategória dorast:
Matej Ševčik - 2. miesto
Michal Jančár - 1. miesto

Vysvetlivky:
EQ - súťaž s dresom,
RAW - súťaž bez dresu

DHZ JAMNÍK
Dobrovoľný hasičský zbor v posledných štyroch rokoch prešiel veľkými
zmenami. Najväčšou zmenou bola v roku
2015 výmena hasičského vozidla, kedy
starú 30 ročnú Áviu nahradilo nové Iveco Daily - plne vybavené, s čerpadlom
a s nádržou na vodu (800 litrov). Na jar
2016 nám bol taktiež pridelený protipovodňový vozík. V roku 2018 nám bola
pridelená dotácia z EÚ na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,- €.
Funkciu predsedu DHZ v súčasnosti
zastáva František Kapusta st. Ešte donedávna vykonával funkciu veliteľa František Kapusta ml. - ten sa jej neskôr vzdal,
nakoľko povinnosti v jeho novej službe
by mu z časového hľadiska neumožňovali zastávať túto funkciu. Prirodzene ho
teda zastúpil Matúš Franko, ktorý taktiež
zastáva funkciu strojníka spolu s Dominikom Slebodníkom.
Ako DHZ Jamník sa pravidelne zúčastňujeme hasičských súťaží, s priemernými výsledkami. Taktiež sa zúčastňujeme školení. Už tradične sa koncom roka
uskutočňuje výročná členská schôdza, na
ktorej vyhodnocujeme uplynulý rok.
Už tradičným podujatím v našej farnosti sú oslavy patróna hasičov sv. Floriána. Tento rok sa oslavy konali v našej
obci.
Na záver by sa chcel útvar DHZ
v Jamníku veľmi pekne poďakovať našej
obci za každoročnú priazeň pri poskytovaní dotácie, bez ktorej by sme len veľmi
ťažko vedeli udržať tradíciu a dôležitosť,
ktorú DHZ nepochybne má. Taktiež veľká vďaka patrí chlapcom, ktorí vo svojom
voľnom čase reprezentujú našu obec na
hasičských súťažiach. Tie sú prípravou
na prípadný zásah - či už pri povodniach
alebo požiaroch. V neposlednom rade
patrí poďakovanie aj vedeniu DHZ, najmä
p. Matúšovi Frankovi, ktorý sa aktívnym
spôsobom podieľal na všetkom dôležitom, čo sa v posledných rokoch v útvare
DHZ Jamník udialo (nové hasičské auto,
protipovodňový vozík, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice).
(Matúš Franko)
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Š KO L ST VO
január 2018
– karneval s pasovačkou prvákov
s rozprávkou O dvanástich mesiačikoch
- zbierame vrchnáky z PET fliaš, dve
vrecia boli odovzdané tým,
ktorým pomôžu
február 2018
- lyžiarsky výcvik v Levočskej doline

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Vážení rodičia
a priatelia základnej školy!
		 Jarné mesiace, ktoré máme
pred sebou sú očakávaním teplejších
a krajších dní, na ktoré sa tešíme
snáď všetci. Prinášajú povzbudenie
pre človeka, že stále je šanca tešiť
sa na niečo, čo nás čaká, čo máme
pred sebou, čo v nás vyvolá radosť
a úsmev na tvári.
		 Nech Vás prvé jarné lúče naplnia
pokojom, porozumením pri osobných
stretnutiach, dotykoch s úmyslom
povzbudenia a empatie. Ďalším želaním by bolo, aby virtuálny online svet,
v ktorom „lajkujeme“, bol nahradený osobným kontaktom, pozdravom
so želaním pekného dňa, úsmevom
a pochvalou, ktorá povzbudí a je dôležitá najmä pre žiakov. Snahou celého kolektívu základnej školy je viesť
malých školákov k vnímaniu hodnôt
vecí, zodpovednosti, vďačnosti, odpusteniu, pomáhaniu si navzájom
a k dôvere. Žiak, ktorý cíti dôveru
k svojej pani učiteľke má oveľa ľahší
a spokojnejší školský život.
		 Minulý rok 2018 bol jedným z ďalších úspešných rokov,
v ktorom sme sa zúčastnili športových, umeleckých či vedomostných
súťaží alebo podujatí, organizovali
sme vlastné aktivity a spolupracovali pri obecných akciách. Nezabúdame
na to, že hlavným cieľom je vzdelávať
nám zverených žiakov, pripraviť ich
na štúdium vo veľkých školách a naučiť malých Jamníčanov držať spolu.
		 Dovoľte mi heslovite vymenovať
podujatia, ktoré sprevádzali kalendárny rok 2018 a priniesli množstvo
zážitkov:

marec 2018
- recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín
- čitateľská aktivita Rodičia čítajú
deťom
- tvorivé veľkonočné dielne
- obvodné kolo vedomostnej súťaže
Pytagoriáda pre 3.a 4. ročník
apríl 2018
- zápis prvákov
- zážitková vlastiveda zameraná
na ľudové tradície a jamnícke kroje
- základný plavecký výcvik v mestskej
plavárni v Spišskej Novej Vsi
máj 2018
- environmentálna Lesná pedagogika
v blízkom lese s náučným výkladom
lesníkov
- Bedmintonový turnaj
na ZŠ Komenského, Smižany
- Školský klub detí spieva
na ľudovú nôtu
- okresná výtvarná súťaž Slovenský
ornament očami Spišiakov, kde žiačka
výtvarného krúžku získala 2. miesto
jún 2018
- Večerný beh mestom Sp. Nová Ves
- Športový deň rodiny, na ktorom
sa stretávajú rodičia, deti, učitelia
za účelom zašportovať si pri guláši
a hlavne v dobrej nálade
- Olympijský deň v Smižanoch,
na ktorom v atletických disciplínach
získali žiaci niekoľko zlatých,
strieborných a bronzových medailí
- školský výlet na Ľubovniansky hrad
a skanzen
- rozlúčka so štvrtákmi
- ukážka práce colníkov z Košíc,
ktorí predstavili svoju prácu pri hľadaní
fejkového tovaru, omamných látok
vycvičeným psom a zásahovými
pomôckami
- Jamnícke leto, kde sme vystupovali
s kultúrnym programom a súťažili
v športových disciplínach

september 2018
- didaktické hry, ktoré pripravujú žiakov
aj na evakuáciu v prípade ohrozenia
života
- Beh ulicami obce Smižany
- Vedomostno-športové preteky
v Chrasti n/Hornádom, kde chlapci
získali 6. miesto, dievčatá 1. miesto
a celkové hodnotenie súčtov časov
chlapcov a dievčat našu školu vynieslo
na 2. miesto
- športové disciplíny na školskom dvore
pri príležitosti Európskeho týždňa
športu
október 2018
- návšteva ľudovej izby
v Domaňovciach s odborným výkladom
- preventívna prednáška Hovorme
o zdraví - jablko, ktorá zdôrazňovala
potrebu zdravého stravovania
- výstava Šikovné ruky babky a dedka,
ktorá bola súčasťou výstavy
drobnochovateľov, predstavila výrobky,
ktoré vyrobili starí rodičia
- výtvarná súťaž Chutné maľovanie
november 2018
- vybíjaná zmiešaných družstiev žiakov
1. až 4. ročníka, kde sme vybojovali
1. miesto z 12 škôl
- preventívno-náučné podujatie
Šikanovanie je nepríjemná skúsenosť,
ktorá mala za cieľ vysvetliť žiakom
ako nebyť šikanovaný a nešikanovať
- projekt Záchrana som ja s výtvarnou
súťažou
december 2018
- Mikuláš v škole i pri obecnom úrade
- Mikulášske trhy, ktoré precvičili 		
finančnú gramotnosť žiakov pri predaji
vyrobených vianočných maličkostí
žiakov z krúžku Šikovníček
- tvorivé popoludnie Školský klub detí
pečie medovníky a iné koláčiky
- školský program
Vianočné televízne jamníkoviny

		 V závere chcem úprimne poďakovať rodičom, ktorí nás vypočuli
a počúvali.
Tým, ktorí hovorili bez predsudkov.
Pomohli, i keď nemuseli.
A veria v kvalitné učiteľské schopnosti a profesionálny prístup pedagogičiek ZŠ Jamník 184.
Mgr. Oľga Liptáková
a kolektív ZŠ Jamník 184

Š KOLSTVO

SEPTEMBER
- otvorenie školského roka
OKTÓBER
- šarkaniáda na blízkom poli
- Turistická vychádzka- zber šípok
- Červený deň – jabĺčkový
- Jesenné upratovanie školského dvora

		 Počas celého školského roka pravidelne každý druhý týždeň majú deti
zabezpečenú logopedickú starostlivosť pani logopédkou, čím sú rodičia
odbremenení návštevou logopédie.
		 Materská škola nie je len vežou
zo slonovej kosti, je živým organizmom, ktorému môžu vdýchnuť kyslík
aj rodičia svojím záujmom a aktivitami. Čím viac nápadov ponúknu, tým
viac sa bude približovať ich predstavám. Vieme, že rodičia nám zverili
svoje deti vo viere, že sa v materskej
škole veľa naučia a vychováme z nich
šikovné deti. Hľadáme si preto cestu

k ich dušiam deň čo deň, minútu za
minútou. Prihovárame sa im s láskou
a máme na pamäti, že všetky deti sú
dobré s čistou detskou dušičkou.
Bc. Erika Farkašovská
a kolektív MŠ Jamník 185
RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. BARTOLOMEJA APOŠTOLA V JAMNÍKU
Pôvodný text z historického zdroja
o obnovených kostoloch.
V Jamníku pri Markušovciach okr.
Sp. Nová Ves, stál kostol už v 13. storočí. Koncom 14. storočia bol prestavaný
a rozšírený a odvtedy viac ráz ho reštaurovali, napr. v r. 1563, keď prestavali klenbu v barokovom slohu a veži dali
renesančný vrchol v r. 1799. K poslednej oprave sa za pomoci štátnej ľudovej
správy prikročilo v apríli 1951. No klenba,
ktorá bola už podopretá padla a zosunul sa aj južný múr. Jamníčania sa však
nedali týmto znechutiť a zlomiť, naopak
tým horlivejšie prikročili k odstráneniu
celej starej kostolnej stavby, okrem veže,
aby si postavili nový, väčší, moderný kostol. Štátna ľudová správa na stavbu kostola poskytla Kčs 100.000 a zabezpečila
dodávku najpotrebnejšieho materiálu.
Miestny stavebný výbor postaral sa zas
o potrebné pracovné brigády, takže
v rámci svojpomoci pracovala celá obec
nielen vo dne, ale často i celé noci. Jamníčania dodali tak na stavbu svojho nového kostola 20.800 pracovných dní pri
svojpomocných prácach ručných a 760
pracovných dní s povozmi. Nový kostol,
ktorého rozmery sú 19 x 11,5 m a v ktorom je nový hlavný oltár zo spišského
travertinu, nové lavice a vôbec zariadenie. Slávnostne bol posvätený 26. augusta 1951, t. j. vo výročitý deň posviacky
starého chrámu. Tento deň bol sviatkom
celého Jamníka, ktorého veriaci sú hrdí
na svoj nový kostol, jediný, ktorého stavba sa začala i dokončila v r. 1951.

Ilustračné foto

MATERSKÁ ŠKOLA
		 Škôlka je miestom, kde naši
najmenší Jamníčania prežívajú prvé
ozajstné odlúčenie od najbližších,
prichádzajú do kontaktu s rovesníkmi, zvykajú si na kolektív, učia sa novým veciam a zručnostiam. Dieťa sa
v škôlke naučí komunikovať s rovesníkmi, učí sa družnosti, solidarity,
priateľstvám a mnohým iným zručnostiam, ktoré by v úzkom kruhu rodiny našlo len veľmi ťažko. Našim hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať
na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade
s jeho vekovými a individuálnymi
osobitosťami. Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci pomáhajú deťom,
ale aj rodičom, aby prechod z rodinného prostredia a odlúčenie od matky
nebolo ťažké. Je našou každodennou
prioritou učiť deti hrou v bohatom
a podnetnom prostredí všestranne
pripraviť deti na školu. Taktiež prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu
príjemného, podnetného prostredia
pre pobyt detí v materskej škole. Zameranie materskej školy podľa školského vzdelávacie programu pod názvom – „My všetci sa vieme smiať“
je na regionálnu a tradičnú ľudovú
kultúru, zdravotnú výchovu a environmentálnu výchovu.
		 V prvý septembrový deň školského roka 2018/2019 prešlo bránou
našej materskej školy 36 detí.
Akcie tohto školského roka:

- Z truhlice starej mamy
výstava starožitností, Úcta k starším
NOVEMBER
- Deň materských škôl
- Návšteva miestnej výstavy holubov,
hydiny a exotického vtáctva
- Puzzlový deň
- Špivanka
- Divadelné predstavenie Palculienka
návšteva Spišského divadla v SNV
DECEMBER
- Vystúpenie s Mikulášom pri OÚ
- Adventná výstavka
- Vianočná besiedka
JANUÁR
- Hry v snehu
- Sánkovačka
- Kŕmenie lesných zvierat v zime
- Kŕmenie vtáctva- zhotovenie kŕmidiel
- Zimný deň – biely
FEBRUÁR
- Karneval
- Lyžiarský výcvik – Levočská Dolina
- Depistáž predškolákov
MAREC
- Malý recitátorik
- Návšteva knižnice
- Čítanie rozprávok a príbehov pani
knihovníčkou v materskej škole
- Jarné tvorivé dielne s rodičmi
APRÍL
- Jarný deň – zelený
- Zdravotná prehliadka Dorotka
a jej priatelia
- Plavecký výcvik – hotel Čingov
MÁJ
- Deň matiek
- Deň otvorených dverí na hasičskej
stanici v Levoči
JÚN
- Deň detí
- Školský výlet
- Olympíjsky deň
- Rozlúčka predškolákov
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Jedným z najväčších problémov súčasnosti sú odpady. Množstvo odpadov, ktoré ľudia produkujú je priveľké a tieto odpady
vážne zaťažujú životné prostredie. Odľahčiť životnému prostrediu môže každý z nás a to tak, že bude správne separovať. Dôsledným separovaním ušetríme životné prostredie ale aj naše peňaženky, keďže poplatok za odpady je závislý od miery jeho vytriedenia. Pre tento účel sa na zbernom dvore nachádzajú zberné nádoby. Prečítajte si čo patrí respektíve nepatrí do príslušnej kategórie
odpadov. Rovnaké pravidlá platia aj pre separovania odpadu v našich domácnostiach. Snažme sa preto separovať doma, ušetríme
tým našu prírodu ale aj peňaženky.

PATRIA SEM

PAPIER

NEPATRIA SEM

NOVINY, ČASOPISY, LETÁKY, KNIHY,
KARTÓNY, LEPENKA, ZOŠITY, LISTY

ZNEČISTENÝ PAPIER
(POTRAVINAMI, FARBOU, MALTOU, ZEMINOU),
MASTNÝ PAPIER, UMELOHMOTNÉ OBALY,
ALOBAL, CELOFÁN, HYGIENICKÉ POTREBY,
POUŽITÉ PLIENKY, VOSKOVANÝ PAPIER,
PLÁTA OD VAJÍČOK

FĽAŠE OD NÁPOJOV, SKLENENÉ NÁDOBY,
ZAVÁRANINOVÉ POHÁRE,
TABUĽOVÉ SKLO

PORCELÁN, KERAMIKA, ZRKADLÁ,
DRÔTENÉ SKLO, AUTOSKLO,
INÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLA, NEPRIESTRELNÉ
SKLO, SKLOBETÓNKY, TV OBRAZOVKY,
ŽIAROVKY, ŽIARIVKY, ZAVÁRANINOVÉ POHÁRE
S OBSAHOM ZAVÁRANÍN

PAPIER

10 časopisov

sa môže zmeniť na krabicu na TV

SKLO
SKLO

5 pohárov
stačí na výrobu vázy

PLASTY • TETRAPACKY • KOVOVÉ OBALY
PLASTOVÉ FĽAŠE OD NÁPOJOV
A RASTLINNÝCH OLEJOV, AVIVÁŽI, ČISTIACICH
PROSTRIEDKOV, ŠAMPÓNOV, ČÍRE A FAREBNÉ
FÓLIE, STREČOVÉ FÓLIE (LDPE), ZÁHRADNÝ
NÁBYTOK, PREPRAVKY, PENOVÝ POLYSTYRÉN,
PLASTOVÉ KOŠE NA ODPADKY A PRÁDLO,
PLASTOVÉ VEDIERKA, MISKY

PLASTY

z 30-tich PET fliaš
môže byť fleecová bunda

z 2 nápojových kartónov

ZNEČISTENÝ PLAST
(POTRAVINAMI, ZEMINOU,
MALTOU, ZASCHNUTOU FARBOU
ALEBO INOU CHEMIKÁLIOU),
PLASTOVÉ OBALY Z MOTOROVÝCH OLEJOV
A INÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV,
CELOFÁN, OBALY Z CUKRÍKOV, KEKSOV,

KONZERVY OD RÔZNYCH POTRAVÍN,
PLECHOVKY OD NÁPOJOV, TÉGLIKY
OD PAŠTÉT, HRNCE, VEDRÁ, KOVOVÝ RIAD,
DROBNÝ KOVOVÝ ŠROT

sa dá vyrobiť 1 m2 kuchynských utierok

PLASTOVÉ PREDMETY S OBSAHOM
KOVOVÝCH ČASTÍ,
PODLAHOVÉ KRYTINY,

STLAČENÉ TETRAPAKOVÉ OBALY OD MLIEKA,
SMOTANY, OVOCNÝCH ŠTIAV, DŽÚSOV, VÍNA
S HLINÍKOVOU AKO AJ PLASTOVOU FÓLIOU

zo 670 hliníkových plechoviek

GUMA

sa môže stať rám na bicykel

KOVY

DREVENÝ ODPAD

BIOLOGICKÝ ODPAD

VÄČŠIE KUSY
DREVENÉHO ODPADU,
STARÝ NÁBYTOK, DOSKY

VŠETKY KOVOVÉ
PREDMETY ZO ŽELEZA,
HLINÍKA, MEDI A INÝCH
ZLIATIN.

KONÁRE, TRÁVA, ODPAD
ZO ZÁHRAD, BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

OTÁZKY A ODPOVEDE K TRIEDENIU ODPADU

?

Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého kontajnera určeného na plasty,
musia však byť bez zvyškov jedla.

i

?
?

?

Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné
znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím.

i

?

Kam patrí molitan?
V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu,
vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.

i

Kam patrí polystyrén?
Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty.
Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor.

i

Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly
zo zubnej pasty a pod.) patria do komunálneho odpadu, pretože sú znečistené.

i

ODPAD, KTORÝ JE PRODUKOVANÝ DOMÁCNOSTIAMI
A ODPAD, KTORÝ SA PODOBÁ ODPADU Z DOMÁCNOSTI

ZÁKAZ USKLADNENIA PNEUMATÍK • ELEKTROODPADU • NEBEZPEČNÉHO ODPADU

NA ZBERNOM DVORE PLATÍ

?

KOMUNÁLNY ODPAD

Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob
na papier.

i

KOMUNÁLNY ODPAD

OKO - KONVY

KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU PRE ROK 2019:
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2
9
16
23
30

26
3
10
17
24
31

27
4
11
18
25
1

28
5
12
19
26
2

29
6
13
20
27
3

4
11
18
25
1

6
13
20
27
3

3
10
17
24
1

So Ne

30
7
14
21
28
4

1
8
15
22
29
5

ZO S Ú Č AS N ÉH O D I AN I A V OBCI
REKONŠTRUKCIA PLOTOV
NA CINTORÍNE
Na cintoríne došlo ku kompletnej výmene plotových čiapok v spodnej časti plota. Plot bol zároveň obkopaný
a obsýpaný kamenivom kvôli lepšiemu odvodu vody. Rekonštrukciou prechádza aj plot na hranici s Domom
smútku, kde sa po rokoch vymenilo
pletivo, prebehla sanácia plota a jeho
odvodnenie. Práce na cintoríne pokračujú, postupne sa bude rekonštruovať horný plot, plánujeme výstavbu
kolumbária a zavedenie verejného
osvetlenia.

STAVEBNÝ ÚRAD V JAMNÍKU
Chceme, aby bol úrad bližšie k ľuďom
a preto presúvame Stavebný úrad
do budovy obecného úradu. Pre tento účel sme dobudovali kanceláriu
v nevyužitej časti vestibulu. Pracovníčka stavebného úradu bude prítomná v obci každú stredu.

NOVÉ USPORIADANIE
ZBERNÉHO DVORA
Na zbernom dvore sme tabuľami
označili jednotlivé druhy odpadu.
Staré kontajnery dostali nový náter.
Pokračujeme v odstránení karosérie
starej Ávie.

REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ
Začiatkom roku 2019 sa naši futbalisti pustili do rekonštrukcie šatní
v budove OTJ. Ďakujeme všetkým,
ktorí pomohli pri oprave.

Pri rekonštrukcii plota sme zároveň vybudovali nový oporný múr
v priestore pre uloženie kontajnera.

DROBNÉ MALIARSKE PRÁCE

PO REKONŠTRUKCII

OSADENIE STRIEŠKY
NA VÝVESNEJ TABULI
Po rokoch sme dokončili obecnú vývesnú tabuľu a osadili na ňu striešku.

ČISTENIE POTOKA
NA NIŽNOM KONCI

Všetky práce robíme svojpomocne
za pomoci našich zamestnancov.
V tomto roku plánujeme vo vlastnej réžii realizovať množstvo ďalších projektov.
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Z O SÚČ A S NÉ HO D IA NIA V O B C I

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE JAMNÍK
údaje k 30. 4. 2019
POČET OBYVATEĽOV

1175

PRIHLÁSILI SA
K TRVALÉMU POBYTU (2019)

9

ODHLÁSILI SA
Z TRVALÉHO POBYTU (2019)

6

OBYVATELIA DO 18 ROKOV

273

OBYVATELIA NAD 18 ROKOV

902

DÔCHODCOVIA

203

POČET DOMOV

326

OBECNÝ ÚRAD
Starosta obce: Ing. František Pavol
Zástupca starostu: Matúš Franko
Poslanci OZ: Matúš Franko, Ing. Róbert
Faith, Vincent Kuchár, Patrik Hutník,
Štefan Jančár, Radoslav Farkašovský,
Ing. Ivan Farkašovský, Anna Macejková,
Miroslav Farkašovský
PODATEĽŇA, POKLADŇA, DANE:
Mária Zavadská - 053/ 449 21 14
EKONOMICKÉ ODDELENIE:
Ľudmila Bendíková - 053/ 429 78 35
PERSONÁLNE ODDELENIE:
Terézia Rusnáková - 053/ 429 78 36
STRÁNKOVÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU
Pondelok

8:00 - 12:00

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

13:00 - 15:30

NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8:00 - 12:00

13:00 - 16:30

NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8:00 - 12:00

STAVEBNÝ ÚRAD
Ing. Edita Baginová
STRÁNKOVÉ HODINY STAVEBNÉHO ÚRADU
Streda

8:00 - 12:00

13:00 - 16:30

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
• Integrovaný záchranný systém - 112
• Hasičský a záchranný zbor - 150
• Zdravotná záchranná služba - 155
• Polícia - 158
PORUCHY:
• Elektrárne • Plynárne • Vodárne 		

NÁVŠTEVA PODPREDSEDU VLÁDY
Dňa 31. januára navštívil našu obec
podpredseda vlády Richard Raši. Aj na
základe tohto stretnutia sme absolvovali stretnutie s premiérom Petrom
Pellegrinim, ktorý našej obci poskytol
dotáciu zo svojej rezervy vo výške
30 000 €, ktorá bude použitá na nákup minibagra a nákladného vozidla
s nosnosťou do 3,5t.

0800 123 332
0850 111 727
053/446 17 35
0850 111 800

UVÍTANIE DETÍ
V nedeľu 28. 4. 2019 sa v sále OTJ
Jamník konalo slávnostné uvítanie
detí narodených v roku 2018.
Matúš Bača

Nina Kišáková

Oliver Bendík

Andrej Kuchár

Nela Birnsteinová

Ema Kuchárová

Tobias Boržík

Karolína Kurillová

Karolína Dubaiová Peter Macejko
Vanesa Holečková

Patrik Podgurný

Olívia Jančárová

STROM DETÍ 2018
Súčasťou uvítania detí je aj zasadenie stromu, ktorý odteraz patrí všetkým Jamníckym deťom narodeným
v roku 2018. Veríme, že bude rásť
spolu s nimi a budeme radi, ak aj ony,
ako ich strom, zapustia korenie v našej obci.

OSLAVY SVIATKU SV. FLORIÁNA
Tento rok sa oslavy patróna hasičov
zhostila naša obec 5. mája. Oslavy
začali prevzatím sochy sv. Floriána
na obecnom úrade a pokračovali sv.
omšou. Po omši oslavy pokračovali
prezentáciou historickej (DHZ Matejovce nad Hornádom, DHZ Dravce)
aj súčasnej techniky (Jamník, Odorín,
Danišovce). Slávnosťou nás sprevádzala dychová hudba Ordzovianka
a folklórny súbor Brežinky.

K R Í ŽOVKA

Krížovky s úsmevom
skratka
pre kus

stalo sa
letným
(zried.)

chy me

ozbobný
izbový
kvet

2. as
tajni ky

pokrýva
smaltom

náhle
ochabnutie
organizmu
lyžiarske
preteky
Pomôcky:
atlant,
Elmar, kokus, limes

Na obecnom úrade istej obce hovorí
zástupca starostu starostovi:
- Starosta, mám pre teba dve správy,
jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš
po u ako prvú?
- Tú zlú.
- S tvojou ženou spí celé obecné
zastupite stvo.
- Preboha!... A tá dobrá?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
Libuše,
francovka
aloa, air,
maori

éra
zápach

zbavuje
hodnoty

zlepí
tmelom

zdravotné
stredisko
zn. rus.
lietadiel

otmavela
atlas
(archit.)
asti
celku

trie,
mädlí
(kniž.)
apnem
(expr.)
mužské
meno

solmiza ná slabika

zna ka
hélia
maor ina

radostný
chválospev
mäkká
stupnica
trhá
(kniž.)

liatím
doplní
nádobu
paša,
pasienok

šúchajú
(kniž.)
opera B.
Smetanu

dáva radu
rozdrvil

hra,
po anglicky
odrenina
(zried.)
nástroj na
osievanie

druh
rastliny

zna ka
pre stilb

gu ovitá
baktéria
(biol.)

zvonec
rodi

skratka
strany
vypieraj

Igor
(dom.)
približne
univerzitná
knižnica
infarkt
myokardu

asto tupí

1. as
tajni ky

lietadlo
(hovor.)

www.scalpermedia.sk

starorímske
hrani né
opevnenia

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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SPIŠSKÉ KLAPANCIE

V MESCE STRETNUL TJEŠ Z JAMŇIKA
ŠTEFANA STODOLU
A KET ŠE ODTPORAJIĽI,
TA ŠLI DOMU SPOLU.

ŇIKEHO SOM ŇEOKLAMAL
DODŇEŠ – HVALABOHU –
TOTE DZEŠEC KILA KĽINCE
ŇEHAM VAM V ZALOHU.

CO SCEM TERAZ RECITOVAC,
STALO ŠE V JAMŇIKU,
S TEHO MAL ŇEJEDEN ŠEDĽAK
RADOSC PREVEĽIKU.

ŠTEFAN VĽEKOL NA HERBECE
KOPU KĽINCOCH V MEHU,
BO MU DOMA OBIJAJU
CIMERAŇI STREHU.

GONDA VIDZEL, ŽE JE KRITI
A HŇET BUL HOTOVI,
VIČITAL ŽADANU SUMU
DO RUK STODOLOVI.

BUL TAM JEDEN STARI SKUPAŇ,
JESC SEBE ŇEŽIČIL,
BO ZALOHU AŇI GRAJCAR
ŇIGDA ŇEPOŽIČIL.

POZNAL GONDU, ŽE JE SKUPAŇ
TOTEN STARI BABROŠ,
ŽEBI SEBE DAL VICAHNUC
I ZDRAVI ZUB ZA GROŠ.

MEH S KĽINCAMI PRAVDA PREVŽAL,
JAK REČ BULA TOMU,
A JAK ZALOH IH SAM ŇESOL
NA HERBECE DOMU.

INTERESI BRAL VEĽIKE
MUŠEL BIC I ZALOH,
BO ŇEMOŽE DAC BES TEHO,
-I KED AJ TO MALO.

I POČAL ŠE MU PRIHVARAC,
JAKA VEĽKA PSOTA.
CIMERMANOH SCE VIPLACIC
BO DŇEŠKA SOBOTA.

AŽ JAK BUĽI PRI JAMŇIKU
VRACA MU STODOLA
TE PEJDZEŠAT KORUN NAZAD,
ŽE MU PREŠLA VOĽA.

JAK BUL DAFTO UCISNUTI,
ĽEM KU ŇEMU BEŽEL,
PUGEĽAR ZO ZLATOFKAMI,
FŠE MU F KASCE ĽEŽEL.

AĽE ŇEMA UŽ GRAJCARA
TAK ŠE VIKEĽTOVAL,
V MIŠĽENKOCH ŠAK SEBE ŠTEFAN
FIGĽE – ŽARTI KOVAL.

DAJAK ŠE ĽEM ZAOBEJDZEM,
ŽENA BI KRIČELA,
BO ONA JAK KAŽDA DRUHA
JE DOMA BARS ŠMELA.

RAS ŠOL NA TARH DO IGLOVA,
PEŠO ŇE NA VOŽE,
TO SI PRECI V ROBOTNI DZEŇ
DOVOĽIC ŇEMOŽE.

MOHĽI BI SCE MI POŽIČIC
PEJDZEŠAT KORUNI,
SKOŠIM LUKU, PREDAM ŠENO,
TA VAM VRACIM V JUNI.

POD BAJUSOM ŠE UŠMEVA,
KĽINCE K SEBE MIKA,
FTERE MU TEN SKUPAŇ ŇESOL
AŠ TU DO JAMŇIKA.

SKUPAŇ

SMS - SLUŽBA
V našej obci zavádzame novinku: Informovanie prostredníctvom SMS. Táto služba bude slúžiť ako doplnok
k miestnemu rozhlasu. Ak máte záujem dostávať informácie ohľadne našej obce prostredníctvom SMS, vyplňte
prosím nasledujúci formulár a doneste nám ho na obecný úrad.
Alebo nám pošlite e-mail na adresu obec@jamnik-spis.sk s Vašim menom, číslom domu a telefónnym číslom.
Ďakujeme.
MENO A PRIEZVISKO:

ČÍSLO DOMU:

MOBILNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z
VLASTNORUČNÝ PODPIS
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