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3. vydanie Jamníckych novín vychádza po roku a dočítate sa v nich všetko, čo o našej obci potrebujete
vedieť z pohľadu fungovania obce, športu, histórie, aktualít oznamov a iných zaujímavosti. Keďže príprava týchto novín je časovo náročná, vychádzať budú naďalej 1x za rok. Vaše podnety na články posielajte aj naďalej
na emailovú adresu starosta@jamnik-spis.sk. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
tohto periodika.
Úvodná strana 3. vydania Jamníckych novín zobrazuje náhľad na projekt Radovej výstavby. Viac o príprave tohto projektu sa dočítate na strane 9.
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 neuveriteľné, ako rýchlo dokáže
plynúť čas a takto zbehol aj uplynulý
rok, kedy som sa vám naposledy prihováral prostredníctvom našich novín.
Nachádzame sa uprostred letných mesiacov, ktoré sú už druhý rok spojené
aj s uvoľňovaním protipandemických
opatrení, preto verím, že si tieto nastávajúce letné dni užijeme spoločne
a v zdraví.
S letnými mesiacmi sú každoročne
spojené aj rôzne tradície, či kultúrne
podujatia. Práve kvôli súčasnej epidemiologickej situácii musíme od niektorých zaužívaných zvykov upustiť
a nebudeme môcť organizovať tradičné festivalové dni ako Jamnícke leto.
Napriek tomu som rád, že v našej obci
pretrváva duch tradícii, či už tých cirkevných, ale aj starých ľudových zvykov. Ako príklad uvediem stavanie
mája, ktoré je naozaj ojedinelým a výnimočným podujatím. Patríme medzi
možno posledné obce v rámci Slovenska, kde táto ľudová tradícia pretrváva v pôvodnom duchu. Samozrejme aj
v iných obciach môžeme vidieť posta-

vené máje, ale málokde je to tak ako
u nás v Jamníku. Aj v blízkych obciach
stavanie mája väčšinou organizujú
obecné úrady, či zastupiteľstvá alebo
iné zložky, ktoré fungujú na ich území.
A to je obrovský rozdiel oproti Jamníku,
pretože u nás máj postavia dospievajúci chlapci. Zorganizujú výber správneho
stromu, zabezpečia jeho výrub, ručne
ho odnesú až do dediny a nakoniec
s pomocou všetkých ľudí ho postavia.
A to je výnimočnosť tradície, ktorá
u nás pretrváva v pôvodnom duchu
a napĺňa hlavnú myšlienku celého
podujatia: „Tento máj postavili jamnícki
parobci jamníckym dievčatám.“
Udržiavaním takýchto tradícií prežívajú staré zvyky, ale okrem toho sa
v našej mládeži buduje vzťah k Jamníku. Mládež je často terčom kritiky pre
svoje správanie, nočné aktivity sprevádzané nadmerným hlukom, po ktorých
zostáva hromada odpadkov, nezmyselné kresby zvané grafity, či už na
verejných priestranstvách v obci, ale aj
v našom spoločnom altánku. Žiaľ, musím povedať, že často je táto kritika
opodstatnená. Ja sa však našej mládeže chcem zastať, pretože som presvedčený, že je to generácia, na ktorej sa dá
stavať. Za pravdu mi dajú určite všetci,
ktorí sa zúčastnili upratovania okolia
Jamníčka, kde 90% zúčastnených tvorila dospievajúca mládež. Práve toto
podujatie je príkladom toho, že naša
mládež vie byť zodpovedná a verím,
že tí, ktorí sa brigády zúčastnili budú
mať záujem na tom, aby sa takýto stav
v našej prírode nemohol zopakovať. Zároveň verím, že účasťou na podobných
podujatiach si sami vybudujú vzťah
k prostrediu, kde vyrastali a budú si vážiť a chrániť výsledky svojej práce.
Myslím si, že je našou úlohou, aby
sme častejšie vytvárali podmienky
a príležitosti na to, aby naša mládež
vzťah k Jamníku mohla získať. Preto je
dôležité obnovovať zabudnuté tradície,

viesť a motivovať našu mládež k práci pre obec. V súvislosti s tým by som
chcel vyzvať aj organizácie pôsobiace
v obci, ktoré sa venujú mládeži, aby
časť výchovy zamerali aj na túto oblasť. V posledných rokoch sa rozvojovej
práci venujú predovšetkým funkcionári,
je tomu tak u futbalistov i hasičov, zopár jednotlivcov ťahá celé organizácie
a mládež sa do týchto aktivít zapája
minimálne a vybudované hodnoty si
potom logicky nevážia. Máme šťastie,
že nemusíme vymýšľať nič nové, prelomové, stačí obnoviť to, čo fungovalo
v minulosti, to čo sa nám osvedčilo aj
pri čistení Jamníčka, zapojiť mládež.
Výsledky takejto výchovy majú dlhodobé výhody, jasným dôkazom toho sú
naši dôchodcovia. Práci v obci sa venovali už ako deti, neskôr v mladosti
aj v pracovnom živote. Dnes, keď sa
dostali do dôchodku pokračujú v práci pre Jamník naďalej. Bez nároku na
odmenu, s radosťou príjmu akúkoľvek
úlohu, pomáhajú pri zveľaďovaní obce,
reprezentujú nás v rôznych súťažiach,
organizujú zájazdy a výlety, udržiavajú
priateľstvá, ktoré často vznikali aj pri
tých spomínaných aktivitách. Je len na
nás, aby sme sa aj my a naša mládež
stali takou generáciou akou sú naši
dôchodcovia, generáciou na ktorú budú
právom hrdí naši potomkovia, generáciou, ktorá po sebe zanechá kus dobrej
práce.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom obce, obecného
podniku a poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu v rokoch
2020 a 2021. Vážení občania dovoľte
mi popriať Vám pevné zdravie a všetko najlepšie do zostávajúcich veselých,
letných dni.

Ing. František Pavol

starosta obce Jamník

S TA R O S TOVI A A P R ED S E D OVI A MN V V OBC I J AMNÍK
V priebehu roka 2020 a 2021 sme pokračovali
v príprave zoznamu starostov, predsedov MNV, vládnych komisárov, ktorí v minulosti v Jamníku pôsobili.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí poskytli cenné informácie a fotografie
a pomohli tak objasniť kúsok z našej histórie.

ŠTEFAN KAVULIČ
predseda MNV
1957 - 1960

JÁN MACEJKO

JOZEF KUCHÁR

EMIL DOBRANSKÝ

ŠTEFAN PETRUŠKA

tajomník
1957 - 1960

predseda MNV
1954 - 1957

predseda MNV
1952 - 1954

predseda MNV
1948 - 1952

predseda MNV
1946 - 1948

JÁN ČUJ

JÁN KAVULIČ

JURAJ STAŇA

JÁN PAVOL

JOZEF BALÁŽ

JÁN PAVLÍK

ŠTEFAN REPKO

vládny komisár
1939 - 1943

vládny komisár
1939

predseda NV
1945 - 1946

vládny komisár
1939

vládny komisár
1943 - 1945

starosta
1938 - 1939
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Z H I STÓRI E NA Š E J O B CE
Prvé 4 roky v kronike
očami učiteľa Baláža
(pokračovanie)

Jozef Baláž, učiteľ a kronikár v Jamníku

ROK 1933
Už od roku 1930 prežívalo obyvateľstvo tunajšej obce veľmi ťažké
chvíle. Jak už bolo vyššie spomínané,
požiar 1. a 2. júla 1930 zničil v obci
20 obytných domov a stodôl a tým
bola na obyvateľov uvalená veľká
ťarcha. Finančná tieseň sa stupňovala, až keď roku 1932 poklesly silne
všetky zemedelské výrobky, nastaly v obci iste veľmi ťažké časy. Rožný dobytok hynul na sneť slezinovú,
ošípané postihla červienka. Rok 1933
bol pre všetkých obyvateľov veľmi
kritický. Veď v celej Európe panovala
„hospodárska kríza“ a v živote pospolitého ľudu prejavovala sa najviacej.
Ľud trpel finančne i morálne. Prestaly
zábavy a spevy, panovala len starosť
a núdza.
Odvod
V tomto roku boli uznaní k činnej
vojenskej službe spôsobilými pri pravidelnom odvode Ján Kožár, syn roľníka, Štefan Stensný a Jozef Šajna.
Pohyb obyvateľstva
V obci narodilo sa 17 detí, zosobášených bolo 5 osôb, zomrelo
8 osôb.
Osveta
Behom tohto roku usporiadala MOK 4 oslavy, škola 1 besedku
s divadelným predstavením „V zajatí pidimužíkov“. Okrem toho boli tri
prednášky. 5 júna 1933 zúčastnilo sa

obyvateľstvo vo veľkom počte manifestačného shromaždenia, konaného
v Sp. Novej Vsi a namiereného proti
revizionistickým snahám.
ROK 1934
Odvod
Pri pravidelnom odvode v Spiš. Novej Vsi boli uznaní spôsobilými k činnej vojenskej službe: Ján Repko - maliar, Ján Repko – Košik, a Ján Hovanec
ml., obidvaja roľníci. Ján Hovanec bol
zaradený do náhradnej zálohy.
Pohyb obyvateľstva
V tomto roku sa narodilo v obci
12 detí, z nich zomrelo 1 dievča. Dospelých zomrelo celkom 6 osôb. Dňa
15 júla o 6 hodine ráno obesil sa
v svojej stodole Ján Hovanec z domu
č.32. Samovraždu spáchal pre rodinné hádky. Pochovaný je v miestnom
cintoríne neďaleko vchodu. Sosobášených bolo 6 párov slobodných osôb.
Osveta
Okrem troch osláv, poriadaných
MOK bolo v obci niekoľko rôznych
prednášok. Škola usporiadala 4 besiedky.
ROK 1935
Hospodárska kríza, ktorá už zúrila
od roku 1932 začínala v tomto roku
trochu miernejšie tlačiť. So zavedením monopolu obilia stuply niečo
ceny zbožia. 1q pšenice stál v tento
rok 140-150 Kč, 1q žita 110-120 Kč,
1q jačmeňa 80-100 Kč, ovsa 100120 Kč. Cena zemiakov pohybovala
sa od 15 po 25 Kč za 1q.
Stavby
Svoje príbytky zdokonalili si prestavbou Jozef čuj čís. Pop. 75 a Ján
Macejko – Švec čís pop. 35.
Voľby
V nedeľu dňa 19. mája konaly sa
voľby do Národného shromaždenia.
Pri voľbe do poslaneckej snemovne
odovzdané bolo v obci 143 platných
hlasov, z ktorých obdržali republikáni
108 hlasov, sociálni demokrati 7 a ľudáci Hlinkovci 28 hlasov. Pri voľbe do
senátu odovzdané bolo 126 platných
hlasov. Z toho obdržali republikáni 94,
sociálni demokrati 7, národní socialisti 1, ľudáci Hlinkovci 23, stránka národného sjednotenia 1 hlas.

V nedeľu dňa 26. mája boly voľby
do krajinského a okresného zastupiteľstva. Pri voľbe do krajinského zastupiteľstva bolo odovzdaných v obci
127 platných hlasov, z kotrých obdržali republikáni 95, sociálni demokrati 9, Hlinkovci 21 a židovská strana
2 hlasy. Do okresného zastupiteľstva
bolo dovozdané 127 platných hlasov,
z ktorých obdržali republikáni 102,
sociálni demokrati 6, Hlinkovci 18
a živnostníci 1 hlas.
Pohyb obyvateľstva
V obci sa narodilo 20 detí, sosobášených bolo 3 páry slobodných ľudí,
zomrelo spolu 11 ľudí.
Odvod
Pri pravidelnom odvode v Sp. Novej
Vsi uznaní boli k činnej vojenskej službe spôsobilými Michal Kavulič, kováč
a Pavel Farkašovský, roľník. Tento bol
zadelený do náhradnej zálohy.
Osveta
O Vianociach sohrala mistna mládež za vedenia učiteľov div. Hru
„Kubo“ od Jozefa Hollého, školská
mládež „O zakliatom srdiečku“ od Berana-Svobodu. Čistý výťažok bol venovaný škole. Okrem toho bolo v obci
niekoľko prednášok rôzneho druhu,
štyri oslavy a niekoľko besiedok, ktoré
usporiadala škola.
ROK 1936
Od zavedenia monopolu obilia zlepšovaly sa veľmi zjavne hospodárske
a sociálne pomery miestného obyvateľstva. Ceny zbožia boly približne
tie isté ako v predchádzajúcom roku.
Zvyšovala sa i cena dobytka a ošípaných.
Stavby
Zlepšenie hospodárskych pomerov
je zrejmé aj z toho, že v tomto roku
pribudly v obci dve úplne nové stavb:
Ondrej Kavulič vystavil si obytný dom
č.45, Ján Petruška zariadil si celé hospodárstvo medzi obytními domami
čís. 49 a 50. Prestavbou zdokonalili si
svoje obydlie Juraj Staňa čís. pop. 37.
Pohyb obyvateľstva
V obci sa narodilo celkom 15 detí,
z nich 8 chlapcov a 7 dievčat. Zomreli
celkom 3 ľudia: 1muž a 2 ženy. Sňatok bol len 1.

Z H I S TÓR I E N AŠ EJ OBCE
Odvod
Pri pravidelnom odvode v Spiš.
Novej Vsi boli uznaní spôsobilými
k činnej vojenskej službe štyria branci: Štefan Kavulič, Štefan Farkašovský, Štefan Kožar, Jozef Buhovecký,
všetci roľnícki synovia.
Škola – osveta
Dňa 11 apríla 1936 zriekla sa dovoľne 2. dočasnej učiteľskej stanice doč. Učiteľka Jirina Furmánkova,
Prestúpivši na obecnú ľudovú školu
v Berekseku, okres Hlohovec. Na jej
miesto bola dňa 6 júla zvolená miestnou školskou stolicou Mária Tomajková abitur. Št. učit. Ústavu v Spiš. Novej
Vsi.
MOK oslávila narodeniny p. prezidenta – Osloboditeľa dňa 8. marca,
spolu s obecným zastupiteľstvom
a správou školy bol dňa 19 apríla
usporiadaný Deň stromkov a vtákov.
Dňa 27. mája boli oslávené 52. narodeniny prezidenta dr. E. Beneša. Oslava štátneho sviatku usporiadala MOK
spolu so školou dňa 27 a 28 októbra.
V predvečer sviatku konal sa lampionový sprievod obcou. Účastní boli
na ňom hasiči, školská mládež a iní
občania. Vlastná slávnosť konala sa
v škole dňa 28. októbra, de prednášal
k ľudu školský inšpektor zo Sp. Novej
Vsi, Jozev Pruša o našej samostatnosti a diele našej Republiky za 18
rokov.
O Vianociach usporiadala mládež
divadelné predstavenie. Sohraný bol
„Rozmajún“ od Ferka Urbánka. Okrem
spomenutých podnikov boli v obci
ešte tri prednášky a niekoľko besiedok, ktoré usporiadala škola.
V lete 1936 bola zriadená v obci
civilná protiletecká obrana CPO.

VÝBER Z ARCHÍVU HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ OBCE JAMNÍK
Ďakujeme všetkým, ktorí nám prepožičali ich vzácne súkromné fotografie
na prevedenie do digitálnej podoby a zaradenie do archívu fotografií obce.
Zároveň prosíme tých, ktorí vlastnia zaujímavé fotografie a artefakty
z histórie našej obce, aby neváhali a nakrátko nám ich prepožičali (na OcÚ) pre digitalizovanie, alebo ak ich máte v digitálnej podobe, poslali na obec@jamnik-spis.sk.
Radi by sme sprostredkovali aj ostatným, aspoň cez fotografie, pohľad na časi dávno
aj nedávno minulé. Náš historický archív je zatiaľ skromný a chýba v ňom množstvo
momentov a objektov z našej obce, napr. kaštieľ, kostol v rôznych časových fázach,
pohľady na obec a i.. Veríme, že sa nám podarí zhromaždiť čo najviac z ešte
existujúcich fotografií, ideálne aj s autentickým popisom aj pre ďalšie generácie.

škola

„čutky“ po žatve

pred kaštieľom

divadlo „Hrob Lásky“ - učitel Baláž

práca na poli

jamnícka svadba

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

diplom Matice slovenskej
Jamníku r. 1931

posviacka kostola r. 1951

„obražarky“
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O SP JA MNÍK
OSP JAMNÍK S.R.O.

Vízia rozvoja našej obce bola pre mňa a pre ľudí, ktorí so mnou úzko spolupracovali ešte pred nástupom do funkcie starostu obce spojená so založením
obecného podniku. Nosnou myšlienkou obecného podnikania bola snaha realizovať určité aktivity v obci vo vlastnej réžii. Práve preto sme v rámci rokovaní
obecného zastupiteľstva už v roku 2019 schválili založenie obecného podniku
s názvom (Obecný sociálny podnik) OSP Jamník s.r.o. Po príprave nevyhnutných náležitostí pre založenie podniku sa podarilo našu s.r.o. zaregistrovať
do obchodného registra dňa 19.03.2020, následne po splnení podmienok
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny nám bol 01.06.2020 udelený štatút registrovaného sociálneho podniku.
Sociálne podnikanie umožňuje vytvárať pracovné miesta pre zamestnanie ľudí, ktorí sú v pracovnom prostredí znevýhodnení buď zo zdravotných dôvodov, alebo sa dlhodobo nedokážu začleniť do pracovného prostredia. Na vytvorenie
takýchto pracovných pozícii poskytuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny dotácie do výšky 50% alebo až 75%
celkových mzdových nákladov. Tieto faktory boli dôležité aj pre našu obec a umožnili nám zamestnať viacero pracovníkov, pričom reálne mzdové náklady po refundácii z prostriedkov EÚ sú pri súčasnom zamestnaní 7 ľudí nižšie, akoby
sme zamestnávali 3 zamestnancov priamo na obci.
Výhodou sociálneho podnikania pre našu obec je šetrenie finančných prostriedkov z pohľadu miezd, zároveň dokážeme udržiavať obec, realizovať opravy našich budov alebo iných stavieb, čím sa zveľaďuje majetok obce. Hlavnou
výzvou pre udržanie a rozvoj sociálneho podnikania v našej obci je začlenenie mladšej generácie do procesu rozvoja
a budovania podniku, aby tento projekt bol naďalej udržateľný a pre našu obec výhodný.
Hneď po získaní štatútu SP sme mali šťastie, že sa nám podarilo zamestnať šikovných ľudí a touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým zamestnancom OSP Jamník s.r.o. a zamestnancom obce za prácu, ktorú vykonávajú v prospech
všetkých občanov. Najmä vďaka ich úsiliu sme mohli urobiť kopec dobrej roboty. Taktiež sa chcem poďakovať poslancom, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji obce.

PREHĽAD USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT OSP JAMNÍK S.R.O. V ROKU 2020 A 2021

Oprava vstupnej brány OTJ Jamník

Výmena svietidiel v celej budove ZŠ,
opravy a maľovanie suterénu
a spoločných priestorov ZŠ

Opravy sociálnych zariadení v ZŠ

Renovácia parkiet v budove OTJ

Opravy v priestoroch IBARU

AK T I VI T Y V OBC I - Č O S A U R O BILO

Detské ihrisko na dvore ZŠ

Záchranné práce počas
3. stupňa povodňovej aktivity

Revitalizácia centra obce

Chodník k telocvični a jedálni

Rozšírenie verejného osvetlenia
na cintoríne

Osvetlenie križovatky

(realizované vďaka podpore z prostriedkov Envirofondu)

Rekonštrukcia kuchyne v budove OTJ
PÔVODNÉ

Oprava schodiska do IBARU

Výmena podláh v budove OTJ
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AKT I V I T Y V O B CI - ČO S A U ROBI LO

PÔVODNÉ

Oprava spŕch pre športovcov v budove OTJ

PREHĽAD OSTATNÝCH USKUTOČNENÝCH AKTIVÍT V ROKU 2020

Dokončenie MF ihriska

Zavedenie live prenosov zo svätých omší

Ušitie rúšok pre všetkých občanov

Vodovod v dĺžke 413 m a plynovod
v dĺžke 198 m na Pánskom kruhu

Protipovodňový rigol
– v rámci záchranných prác pri vyhlásenom 3. stupni povodňovej aktivity

DLHODOBÉ ZÁMERY ROZVOJA OBCE JAMNÍK
Uvedomujeme si, že na rozvoj našej obce v budúcnosti je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre produktívnu generáciu, aby v Jamníku mohli zostať žiť, aby tu mohli založiť svoje rodiny a spoločne vytvárať hodnoty. Preto v súčasnosti
prebieha príprava strategických dokumentov, ktoré tieto podmienky majú v budúcnosti podporovať.
V roku 2020 sme začali so zmenou územného plánu a to z dvoch prioritných dôvodov.
1. Zmena využitia parcely č. 438/109 na Pánskom kruhu, kde v zmenených regulatívoch pre túto zónu
bude zadefinované využitie danej lokality na výstavbu domov v radovej zástavbe.
2. Určenie nového územia pre Individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Kobylia hora.

R AD OVÁ VÝS TAVBA

RADOVÁ VÝSTAVBA – PÁNSKY KRUH

V aktuálnom vydaní Jamníckych noviniek odprezentujeme projekt Radovej výstavby.
V súčasnosti prebieha proces územného konania
pre túto stavbu. Po vydaní územného rozhodnutia
Obec Jamník bude žiadať Slovenský pozemkový
fond o odpredaj a bezplatný prevod časti pozemkov v danej lokalite. Plánovaná je výstavba 12
domov v radovej zástavbe. Hlavným investorom
danej akcie bude obec Jamník, po skolaudovaní
jednotlivých nehnuteľností, budú ponúknuté na
odpredaj alebo prenájom.
Navrhovaná lokalita vznikne v území, kde pôvodne územný plán uvažoval s výstavbou viacpodlažného bytového domu. Riešenie radovej zástavby
umožní efektívnejšie využitie územia a budúcim
obyvateľom danej lokality poskytne možnosti spojené s bývaním na vidieku, keďže každý rodinný
dom bude mať k dispozícii aj malý pozemok.

autor projektu: Atelier symbiosis s.r.o., www.symbiosis.sk)

pokračovanie na str. 10
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R A DOVÁ VÝ S TAVB A

autor projektu: Atelier symbiosis s.r.o., www.symbiosis.sk)

K U LT Ú R A V J AMNÍKU
PANDÉMIA VYSTAVILA STOPKU
AKTIVITÁM SENIOROV
Začiatok roka 2020 ničím nenasvedčoval tomu, že by seniori nemohli
pokračovať vo svojich aktivitách tak,
ako tomu bolo v predchádzajúcich
obdobiach. Veď v priebehu mesiacov január a február sa uskutočnili
naplánované akcie ako vychádzka
ku Šikľavej skale, výlet na Hrebienok
s návštevou Ľadového domu, pomoc
pri zabezpečení a priebehu zabíjačky
organizovanej obecným úradom, či
návšteva divadelného predstavenia
Marína Havranová v mestskom divadle v Spišskej Novej Vsi. V mesiaci
február bolo možné ešte zorganizovať
výročnú členskú schôdzu základnej
organizácie SZTP v Jamníku, ktorej
sa zúčastnilo 35 členov a pozvaní
hostia. Už v priebehu mesiaca marec
nás však postihla pandémia a prijaté opatrenia nedovoľovali vykonávať
ďalšie aktivity. Z naplánovaných akcií
- nákupný výlet do Poľska, autobusový zájazd do Banskej Štiavnice, návšteva kúpaliska Vrbov, turistický výlet
do Vysokých Tatier, víkendový pobyt
v kúpeľoch, opekačka v altánku ku
Hornádu, športový deň s varením
guláša, výlet na Pieniny a návšteva
vystúpenia Kollárovcov, zájazd na
pútnické miesto Vysoká nad Uhom,
návšteva divadelného predstavenia
či Katarínske posedenie - sa tak už
nič nemohlo uskutočniť. V mesiaci
jún bolo možné aspoň zorganizovať väčšiu brigádu úpravy miestneho cintorína a okolia domu smútku.
V mesiaci október zas skrášliť cintorín pred sviatkom Všetkých svätých
a v novembri pohrabať lístie z chodníkov cintorína. Šikovné ženy ešte pred
začiatkom adventu zhotovili adventný
veniec na kostolnom dvore. Situácia
vo vývoji pandémie a nadväzne prijaté
opatrenia už nič viac nedovolili, a tak
zostali seniorom len individuálne vychádzky, či vychádzky v manželských
dvojiciach do prírody v okolí obce.
Určite je nám ľúto pre neuskutočnené akcie, ale chápeme, že súčasná
situácia nie je priaznivá na organizovanie našich aktivít. O to viac sa tešíme, ak pominie a budeme môcť plnohodnotne žiť.
Výbor ZO SZTP Jamník

HS JAMNIČAN
HRAJCE ŽE MI HRAJCE
HUŠLE JAVOROVO
NAJ ŠE ROZVEŠELI
TO JAMNICKE POĽO…
Hoci Jamničania žijú moderným
spôsobom života, ľudové tradície sú
ich neodmysliteľnou súčasťou. Aj my
sme sa odmlčali, ale spolu sme nezaháľali.
Začiatkom minulého roka sme začali z vesela. Fašiangy v Jamníku,
spríjemnenie rodinných osláv, čepčenie na svadbách, či rozveselenie chvíľ
pri príležitosti výročia založenia poľnohospodárskeho družstva v Odoríne. Veselo bolo aj pri otvorení nového
tenisového ihriska. Chvíle plné spevu
a tanca napĺňali naše srdcia radosťou a spokojnosťou. Neprešiel víkend,
aby sme neboli myšlienkou spojení
s folklórom. Preto po vyhlásení výzvy
z fondu na podporu umenia, sme sa
i my zapojili a žiadali o príspevok na
nahrávanie nového CD nosiča. Ani
sme si nevedeli predstaviť, čo to dá
práce. Vedúca folklórnej skupiny pani
Elena Uhrinová sa tomu začala intenzívne venovať, za čo jej patrí veľké poďakovanie, ako aj starostovi obce za
pomoc a spoluprácu.
Postupne sme sa dostali k samotnému nahrávaniu CD nosiča, ktorý nesie názov “Tá dedinka naša”.
Bolo pre nás potešením spolupracovať s ľudovou hudbou “Cínovci”, ktorí
prijali našu ponuku. Taktiež producentovi Matúšovi Fifikovi za umelecké
spracovanie. Veľkou výhodou nahrávania bolo domáce prostredie v štúdiu
kapely “SÁM SEBOU” v Jamníku.
Samozrejme patrí veľká vďaka samotným členom folklórnej skupiny
Jamničan.
Pri dodržaní všetkých opatrení súvisiacich s pandémiou sa nám podarilo

vydať naše tretie CD práve na Vianoce.
Nešetrili sme na veselosti a práve
teraz v tejto radosti,
chceme Vám milí naši odovzdať výsledok našej spoločnej práce.
Aby ste ho s láskou prijali a keď sa
Vám páči, svojim susedom odporúčali.
Nech táto naša pieseň Vám počas
celého roka znie a do Vašich domovov
šťastie a radosť prinesie.
Valéria Farkašovská

SÁM SEBOU
Rok 2020 napriek všetkému hodnotí
kapela Sám Sebou ako úspešný rok.
Samozrejme aj nás do veľkej miery
zasiahla pandémia, bolo nám zrušených veľké množstvo koncertov, ale aj
napriek tomu sa nám podarilo vydať
náš štvrtý radový album s názvom
X, ktorý vyšiel k 10. výročiu kapely.
Album obsahuje množstvo hitov, ktoré
sa tešia veľkej obľúbenosti po celom
Slovensku a v Českej republike. Taktiež sa nám podarilo vydať niekoľko
videoklipov, ktoré majú skvelý úspech
na sociálnej sieti YouTube. V roku
2020 sme taktiež zorganizovali samostatný letný koncert na školskom
dvore v Jamníku, na ktorom bola výborná atmosféra a okrem Jamníčanov
sa ho zúčastnilo veľa fanúšikov z celého Slovenska.
Za úspech považujeme aj výhru
v súťaži rádia Expres v hlasovaní
o hymnu slovenskej futbalovej reprezentácie so skladbou „Slovensko gól“.
S kapelou neustále pracujeme na
nových pesničkách, pre našich fanúšikov chystáme veľa novej hudby a pevne veríme, že čoskoro sa opäť konečne stretneme naživo na koncertoch.
Mgr. Matúš Fifik
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Š KO L ST VO • Z Á K LA D NÁ Š KO L A

Vážení Jamníčania!
Čarodejnica Korona nám ani v novom školskom roku 2020/2021, ktorý
začal 2. septembra 2020 nedopriala
slobodný a voľný nádych.
Začali sme plnohodnotnou prezenčnou výučbou, ktorú od 11. januára
2021 do 8. februára 2021 vystriedalo online vzdelávanie z každej detskej
izby. Celý kolektív sa snažil čo najlepšie zabezpečiť spomínané učenie
nám zverených žiakov po celé čudné
obdobie. Ničím sa však nedá nahradiť
klasika v školskej lavici a pri tabuli.
Chýbali kamaráti, chýbal dennodenný
kontakt, rozhovory, rozprávanie sa.
Touto cestou je vhodné poďakovať
všetkým našim rodičom, ktorí veľkou
mierou prispeli k zvládnutiu učenia sa
z domu. Bez ich trpezlivosti, vytvorenia podmienok a povzbudenia aj nás
samotných učiteľov by to nebolo tak
dokonalé. Veľakrát sa z nich stali počítačoví experti, ktorí pružne reagovali
a vytvorili svojim deťom domáce podmienky aj napriek tomu, že chodili do
zamestnania.

Žiaci sa už rok za bránu školy nedostali a nemohli reprezentovať školu
a obec, no i tak boli prítomní na aktivitách, ktoré pripravili a organizačne
zabezpečili pedagogičky školy:
• Didaktické hry v prírode - 14.9.2020
• Svetový deň mlieka – 30.9.2020
• Hľadanie pokladu (ŠKD) – október 2020
• Najkrajšia záložka do knihy (ŠKD) – október 2020
• Jožo učí...(ŠKD) – október 2020
• Divadelné predstavenie žiakov 3. ročníka
Môj veľký brat výmyselník – 5.11.2020
• Deň tolerancie – 16.11.2020
• Bubnovačka – 19.11.2020
• Preventívne podujatie o šikanovaní – 18.11.2020
• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – 6.12.2020
• Mikuláš – 6.12.2020
• Karneval – 15.2.2021
• Ponožková výzva – 22.3.2021
• Svetový deň vody – 22.3.2021
• Jamnícky recitátorik – 31.3.2021
• Deň Zeme - 22.4.2021
• Okresné kolo súťaže Pytagoriáda (získané 3. miesto ) - 13.4. 2021
• Zápis žiakov do 1. ročníka - 6.4.2021
• MDD - 1.6.2021
• Športová olympiáda
s pasovačkou prvákov - 23.6.2021
• Rozlúčka so štvrtákmi - 28.6.2021
• Beseda s hokejistom
Liborom Hudáčkom - 29.6.2021

Š KOLSTVO
Popri všetkých starostiach sme
si našli čas a chuť prihlásiť školu
do 4. ročníka súťaže o O2 Akadémiu Mateja Tótha. Trpezlivo
a denne nám mnohí z Vás dva mesiace ochotne pomáhali hlasovať, aby
sme sa stali jednou zo 40 víťazných
škôl z celého Slovenska, ktoré získali Akadémiu MT na celý školský rok
2021/2022.
V závere niekoľko výstižných
a pravdivých slov. Ak chceme, aby
naše deti správne vyrástli, nehovorme im na všetko naše „áno.“ Nekupujme im len hračky, mobily, počítače.
Tie sa totiž môžu pokaziť a vyhodia
sa. Alebo sa im zunujú a odložia ich
bokom. Dávajme im to, čo im zostane navždy. Dávajme im občas aj motivačné „nie.“ Dávajme im náš čas,
našu prítomnosť, našu lásku. Nič nie
je cennejšie a trvácnejšie. Sú to dary,
ktoré si ponesú celý život.
Prajeme Vám v tomto náročnom
období pevné zdravie a nech Vám
nechýba optimizmus a viera, že všetko bude fajn.
Mgr. Oľga Liptáková
a kolektív ZŠ

MUDRI ZBUJŇIK
Bula ras fabrika
na viropki z dreva,
takih robotňikoh
zaraz každa ňema.
Šicke zamestnanci
kradľi jako straki,
dze falatek dreva
dze druček dajaki.
Prez vratňicu išol
raz hlopek ňevini,
vo furiku vezol
drobnučke režini.
Počkaj - co to tam maš,
vratňik ho zastavi,
s paľičku poštiha
hňet kontrolu spravi.
Šak to ľem režini
kamarat moj zlati,
ňekradnem ja drevo
aňi žadne lati.
A hlopik s furikom
každi dzeň prehadzal,
vratňik na ňim žadnu
kradzeš ňenahadzal.
Jak už veľo bulo
sam še nad ňim hroži,
co ten f tim furiku
furt režini voži.
I raz mu tak hvari
hibaj bľižej ku mne,
povedz čistu pravdu
a calkom uprimňe.
Prezrac co ti kradneš
šak ňe zme bez vini,
preco večne vožiš
ľem tote režini?
Mišliš, že mi treba
režini s fabriki,
to ši glupi bratku
ja kradňem furiki.
Spišské Klapancie,
vydané r. 1969, Milan Barbuš
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Š KO L ST VO • M ATE R S K Á Š KO LA
MATERSKÁ ŠKOLA

Vážení občania Jamníka,
doba je v mnohom nepriaznivá a priniesla nám mnoho zmien. Nie každá zmena je však pozitívna, ako tá, ktorá nám priniesla pandémiu koronavírusu. Zo
dňa na deň sme museli zmeniť svoje zvyky aj povinnosti. Vo veľkej miere to
zasiahlo hlavne deti, keďže nemohli chodiť do škôlky a stretávať sa so svojimi
kamarátmi. Deti vnímajú všetko, čo sa okolo nich deje oveľa citlivejšie, ako
dospelí a kladú množstvo otázok. Aj napriek tejto neľahkej dobe sme si spoločné chvíle, kedy sme mohli stráviť v škôlke užili aktivitami, z ktorých Vám
vyberáme:

Rozlúčková slávnosť predškolákov spojená s MDD
Jún 2020 sme konečne po uvoľnení opatrení oslávili veľkolepou rozlúčkovou slávnosťou predškolákov spojenou
s MDD. Šikovní rodičia predškolákov nám od rána vyvárali chutný guláš, ktorý rozvoniaval celým školským dvorom. Poobede sa zišli všetky deti spolu so svojimi rodičmi
a mohlo sa začať. Slávnosť otvorila slávnostným príhovorom pani riaditeľka spolu s pánom starostom.
Nasledovalo pasovanie predškolákov a odovzdávanie
darčekov. Tým hlavným prekvapením a darčekom bolo vystúpenie uja Ľuba, taktiež Matúša zo skupiny Sám Sebou,
ktorí roztancovali všetkých malých aj veľkých. Keďže nám
počasie prialo v oslave a zábave sme pokračovali až do
večených hodín.
Jesenná vychádzka k Jamníckemu altánku
Teplé jesenné lúče nás vylákali do prírody. Deti počas
vychádzky pozorovali sfarbenú jesennú prírodu, počúvali
šúchot lístia, spev vtákov, zbierali rôzne prírodniny a zdolávali rôzne prírodné prekážky. Samozrejme nezabudli ani na
malé občerstvenie, ktoré im mamičky pribalili do ruksakov.
Plní zážitkov sme sa vrátili späť do škôlky.

Jablkový deň
„Červené jabĺčko vo vrecku mám...“tak ako to už je na
našej škôlke zvykom, aj tento rok sme oslávili 21. októbra
Deň jabĺk. Deti prichádzali oblečené v červenej farbe a celý
deň sa niesol v znamení jabĺk. Pani učiteľky sa s deťmi od
rána rozprávali o jabĺčkach, o množstve vitamínov, ktoré
v sebe skrývajú. Ich malé šikovné pršteky vyrábali jablká
z rôzneho materiálu. Taktiež sme si spoločne pripravili
zdravé a chutné jablkové nanuky.

Jesenné upratovanie školského dvora
Stromy hýrili farbami a jesenné počasie nám prialo, preto sme si spolu s deťmi naplánovali jesenné upratovanie
školského dvora. Deťúrence si priniesli pracovné náradie
– fúriky, hrable, lopatky, vedierka a usilovne, ako včeličky
hrabali lístie zo školského dvora.

Š KOLSTVO
Vitaj Mikuláš
Počas pandémie k nám zavítal dlho očakávaný hosť,
ktorým bol Mikuláš. Aj keď tento rok kôli sťaženým podmienkam bolo vianočné vystúpenie bez rodičov, detičky
svoj program predviedli Mikulášovi, ktorý si s nimi zatancoval a za ich snahu aj odmenil sladkými balíčkami.

Veriť v rozprávku by nemala byť len výsada dieťaťa, naopak, aj dospelý by mal veriť sile zázraku. Veď ak sa našla
črievička pre Popolušku a zlo bolo potrestané, je možné,
že aj terajšie zlo, ktoré nám dnes komplikuje naše životy,
raz pominie. Preto verme sile zázraku, aby aj v našej rozprávke, ktorú žijeme dobro zvíťazilo nad zlom. Poprajme
si pevné zdravie, ktoré je pre nás to najcennejšie.
Bc. Erika Farkašovská
a kolektív MŠ
PRÍBEH O FERKOVI

Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden chlapec Ferko. Pochádzal z chudobnej rodiny. Už od detských čias pásol kravy. Miloval
prechádzky lúkami a lesmi a zvuk zvoncov pasúcich sa kráv. Mal svojho verného pomocníka, psíka Cézara. Vycvičil si ho tak,
aby mu pomáhal zaháňať kravičky, keď sa zatúlajú ďalej od stáda. Cézar poslušne ležal pri Ferkovej palici a chránil ju ako
oko v hlave. Nikto sa jej okrem Ferka nemohol ani dotknúť.
V jeden krásny deň, ako si tak pásol svoje stádo, prechádzal lesom a blížil sa ku studničke, kde sa dennodenne chodil občerstviť. Zrazu zazrel pri studničke tmavé kučeravé dievča, to sa na neho iba usmialo a utiekla preč. Ferko bol síce zhovorčivý, no teraz stál ako obarený. Dievča sa mu totiž na prvý pohľad zapáčilo. Iba čo ho z toho zasnenia prebudil Cézarov štekot.
Múdry psík upozornil svojho pána na neposlušné kravičky, ktoré sa vzdialili od stáda. Len čo kravy zahnal, ľahol si ku palici a
odpočíval. Ferko si vyhliadol zhodený konár stromu. Z takýchto konárov si vyrábal pastierske palice. Trpezlivo si ich opracovával, a premieňal na hotové umelecké diela. Sadol si na lúku, vytiahol nožík a začal strúhať konár. Stále mu však behalo po
rozume to dievča, čo videl pri studničke. Rozhodol sa, že vystrúha z konárika pre tajomné dievča niečo pekné. Keď ju nabudúce uvidí tak jej to daruje a možno sa aj dozvie jej meno. Ferko bol veľmi zručný a okrem práce s drevom vedel upliesť aj
pastiersky bič. Vždy keď ním zaplieskal, ozvena sa niesla celým lesom.
Ferko bol síce šikovný na mnoho vecí, no do školy sa mu veru chodiť nechcelo. Vždy so šibalským úsmevom vravel, že škola
je len pre hlúpych. Pani učiteľka ho však mala rada a keď niečo nevedel zaspieval jej pesničku alebo jej nakreslil pekný
obrázok. Rád kreslil a stále čarbal aj do novín. Často sa jeho mamka čudovala, kto dokreslil tej pani z novín fúzky, či okuliare.
Ferko mal totiž veľký zmysel pre humor. Keď sedel v škole stále pozeral von oknom na lúky a lesy a nevedel sa dočkať, keď
sa už škola skončí.
Každý deň, keď išiel Ferko pásť kravy čakal pri studničke, no márne, dievčatko sa neukázalo. Už si začal myslieť, že sa mu
to len snívalo a dievča nebolo skutočné. Poznal v dedine všetky dievky, ale túto nikdy nevidel.
Ferko mal kravu, ktorá sa volala Fazuľa. Bola to veľmi šikovná krava, naučil ju chodiť popri ceste samú z domu na lúku a
naspäť. Keď ju vyprevádzal na pašu, iba jej šepol do ucha, aby šla popri hlavnej ceste opatrne. Fazuľa vykročila a pokojným
krokom vyrazila na pašu a sama sa aj ako by nič vrátila stále v tom istom čase. Počúvala Ferka na slovo, tak ako pes Cézar.
Dokonca, keď prišla pred bráničku zamučala, aby oznámila, že už prišla domov. Neveríte? Ani ja by som snáď neverila, keby
som to nevidela na vlastné oči.
Jedného dňa sa však Fazuľa z paše nevrátila. Ferko hneď tušil, že sa prihodilo čosi zlé. Utekal na lúku, kde sa Fazuľa
zvykla pásť. No po nej ani stopy. Hľadal ju až pri lese no nikde ju nenašiel. Smutný a unavený sa rozhodol, že sa pôjde ešte
pozrieť k studničke. Keď prišiel bližšie, neveril vlastným očiam. Dievča, ktoré videl pri studničke, napájalo Fazuľu. Veľmi sa
potešil, že Fazuľu našiel, ale aj z toho, že opäť vidí tajomné dievča. Pristúpil bližšie.”Ty si našla moju kravu Fazuľu? Ďakujem ti už som sa o ňu veľmi bál.” Dievča sa usmialo a hovorí : “ Tvoja krava mala zakliesnenú nohu v kríkoch a tak som jej
pomohla… bola som veľmi prekvapená, že ma počúvala a mohla som jej nohu ľahko vymotať. Bola už vyčerpaná, tak som
ju chcela napojiť. “Ferkovi sa statočné dievča zapáčilo. “Fazuľa je čarovná krava, rozumie každé tvoje slovo”, povedal Ferko
so šibalským úsmevom. Dievča sa začalo smiať, lebo videlo, že Ferko je vtipný. Zarozprávali sa a zistil, že sa volá Anička
a chodí každý deň okopávať stromčeky do lesa a pochádza až z vedľajšej dediny. Ferko vytiahol z vrecka drevenú lyžičku,
ktorú vystrúhal pre Aničku ešte v ten deň, keď ju prvýkrát uvidel a daroval jej ju. Anička sa zahanbene usmiala.
Od toho dňa chodil Ferko na pašu ešte s väčšou radosťou, lebo dúfal, že tam Aničku stretne. Vždy si dal na hlavu svoj obľúbený klobúčik, za ktorým nosil kytičku lúčnych kvietkov alebo jahôd. Každý deň priniesol Aničke kytičku a chutné jabĺčko, či
hrušku. Aničke sa taktiež zapáčil, lebo bol fešák a takého dobrosrdečného a štedrého chlapca ešte nestretla. Ferko jej každý
deň spieval pesničku: „ Anička moja, prídem na večer, odteraz ti budem ja frajer....“
Túto pesničku jej spieval celý život a poznali ju aj ich deti a vnúčatá.
Zuzana Farkašovská
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FA RN OSŤ
ŽIVOT VIERY SA ZASTAVIŤ NEDÁ
Myslím, že nikomu z nás nie je
neznáma veta, ktorú sme dosť často
mohli počuť za posledný rok v médiách kvôli pandémii: život nemožno
zastaviť. Život sa zastaviť nedá. To
môžeme povedať aj o živote viery
v našej farnosti. Aj striedavo otvorené
a zatvorené Božie chrámy nezastavili
život viery, ani tu na filiálke v Jamníku. Lebo život viery sa len tak ľahko
zo sŕdc ľudí nedá vziať. Viera je totiž vzťah s Bohom, a ten nie je mimo
reality života, ale viera to je aj život.
Prináša nádej, dôveru, lásku, prijatie
a zmysel života.
Veľmi ma oslovuje v tomto čase
myšlienka: Diabol sa nebojí tých, ktorí
veľa pre Boha pracujú, ale tých, ktorí
Bohu patria. Je pravdou, že život viery
navonok neprekvital množstvom akcií
ako po minulé roky, ale o to viac rástol a rastie v našich rodinách, ktoré sa
nielen stali, ale stále boli a majú byť
domácou cirkvou. Lebo v rodine ako
prvej sa odovzdáva viera a v Božom
dome s Ježišom si ju posilňujeme Božím slovom a sviatosťami, aby sme
nepopadali na ceste. Dôležité je, aby
naše srdce patrilo Ježišovi. Preto sa
istým spôsobom „diabol Jamníčanov
bojí“, lebo mnohí Ježišovi patria.
Je známa udalosť návštevy Pána
Ježiša v dome Márie a Marty v Betánii. Marta mala veľa roboty s obsluhou a vyčítala Márii, že jej nepomôže.
Vtedy jej Ježiš povedal: Marta, Marta,
staráš sa a znepokojuješ pre mnohé
veci, ale jedno je dôležité - počúvať
Pána (Porov. Lk 10, 41). Ježiš nekarhá Martu a nevychvaľuje Máriu, ale
učíme sa, kedy byť Máriou pri Ježišových nohách a kedy byť Martou, pri
nohách blížnych, ktorí to potrebujú.
Nielen vonkajšie aktivity, ale aktivity
nášho srdca pre Ježiša, tie nás hlbšie spájajú s Ním. Aby sme mu patrili. Modlitba, osobný duchovný život
v rodine. Pohľad na naše rodiny, ktoré
zrazu dlhšie prežívajú čas spolu, boli
a sú skúškou našej lásky k Bohu. Lebo
ho máme vidieť v každom blížnom
a s trpezlivosťou znášať všetko. Lebo
čokoľvek ste urobili jednému z týchto
maličkých, mne ste urobili (Porov. Mt

25, 40).
Naozaj, život viery sa zastaviť nedá. Preto aj v máji, o ktorom
sa hovorí, že je to mesiac lásky, sa
naplno otvorilo 14 detí Ježišovej láske v Eucharistii. V kázni sme mohli
počuť, že len vtedy budeme prinášať ovocie, keď ostaneme na viniči.
Ježiš povedal: „Ja som vinič, vy ste
ratolesti, kto ostáva vo mne prináša
veľa ovocia“(Jn 15, 5). Krásne biele
šaty, svieca v rukách, úsmev na perách, slzy radosti otcov a mám, ale
hlavne čisté srdce prvoprijímajúcich
chlapcov a dievčat, ozdobili záhradu
neba v Jamníku. A to nielen v nedeľu
10. mája, ale aj nasledujúce mesiace
a veríme, že aj nasledujúce roky. Preto sme nezabudli počuť 4 ANI: ani jeden deň bez modlitby, ani jednu nedeľu bez sv. omše, ani jeden mesiac
bez svätej spovede a ani jednu chvíľu
bez Pána Ježiša.

Život viery sa zastaviť nedá.
Ani my sme sa v roku Božieho slova
2020 nezastavili, ale mnohí sme sa
zapojili do kvízu nad evanjeliom podľa
Marka. Trval 4 mesiace. Každú nedeľu
sme počuli novú a novú kvízovú otázku, ktorá nás podnietila otvárať Písmo
a lepšie spoznať to, čo by malo byť
pre nás samozrejmosťou. Lebo nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst
(Mt 4, 4). Kiež by v každej rodine malo
Sväté písmo svoje miesto, aby to nebola kniha len na významné udalosti,

neošúchaná, v čistom obale, ale nech
je radšej počiarkaná, v rozpadajúcom
sa obale, zalepená páskou. Kniha
Múdrosti hovorí o Božom slove takto:
„Ani zelina, ani náplasť nelieči, ale
Tvoje slovo, Pane, lieči všetko.“ (Mud
16, 12). Preto slovami žalmu vyznávame túto pravdu: „Blažený človek, čo
v zákone Pánovom má záľubu a o
jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
Je ako strom zasadený pri vode, čo
prináša ovocie v pravý čas (Porov.
Ž 1,1n).

Život sa zastaviť nedá. Ani cez
leto, keď sme nemohli ostať zatvorení len doma, ale Božie dielo krásy
prírody nás pozvalo na množstvo rodinných výletov po okolí. Aj my vo farnosti sme neváhali vybrať sa s deťmi
a mládežou v odpustovom týždni na
cyklotúru na Odoricu. Vybrať sa najprv po poľných cestách okolo krížov,
vojsť do borovicového lesa, zadychčať
sa, napiť sa čistej vody prírodnej lekárne, počuť spev vtákov a stať sa
na chvíľu súčasťou tejto Božej prírody,
to je na nezaplatenie. To ocení každý
človek, a čím sme starší asi ešte viac.
Staršie panie nám povedali pri odchode od kostola: keby sme vládali, iste
by sme išli s vami. A tak nás sprevádzali úsmevom a modlitbou, aby sa
nám nič nestalo a v zdraví sme došli
poobede domov.

Keď sa povie o živote, že sa
nedá zastaviť, tak myslím, že to
platí trojnásobne o našich Jamníckych miništrantoch. Toľko život-

FARNOSŤ
nej energie, chuti zasúťažiť si, neprehrať, a samozrejme zjesť veľa pizze
ako odmeny po kalčetovom turnaji,
to sa fakt nevidí hocikde. Na to je
potrebná vnútorná dispozícia meno:
láska. Láska k Bohu, ktorá ich ženie
k oltáru poslúžiť kňazovi a tak Ježišovi, a potom láska k pohybu. Tu mi prichádzajú na um slová Pavla apoštola
Timotejovi: „kto závodí, nedostane
veniec, ak nezávodí podľa pravidiel“(2Tim 2,5). A v Liste Korinťanom zase
čítame: kto závodí, zdržuje sa všetkého, oni preto aby dosiahli porušiteľný
veniec.(1 Kor 9,2). my dodajme: my
bojujme dobrý boj viery a bez Desatora to nejde. Vďaka Bohu že nie.

Život sa zastaviť nedá, aj
keby na Jamnícky odpust prietrž
mračien prišla. Nuž, aj také bývajú odpustové chvíle. Zmoknutá telka
to prežila, aj keď sa rozsvietila len
na chvíľu. Kazateľovi vdp. Františkovi Knapíkovi z farnosti Matejovce to
nevadilo, lebo o viere máme hovoriť
„vhod i nevhod“, a teda aj v lejaku.
Sv. Bartolomej to iste pochopil, a Boh
sa v ňom oslávil mučeníckou smrťou, keď ho stiahli z kože pre vieru
v Ježiša. Ale aj v tomto roku sa Boh

oslávil premenou našich sŕdc vo sviatosti zmierenia a našou prítomnosťou
v kostole aj pred ním napriek tomu,
že sme viacerí ostali mokrí. Radosť
z viery, pokoj v duši, radosť, že tvoríme spoločenstvo viery, našu miestnu
cirkev, a ani lejak a ani rúška ju nezničia. Lebo život viery sa v Jamníku
zastaviť nedá.

Rodičia hľadajú odpoveď na
otázku: ako čo najlepšie vychovať
svoje deti. Preto siahajú po mnohých
knihách venujúcich sa výchove. Zaiste kvalitných a dobrých. Predsa len
vo Svätom písme môžeme nájsť stať
o tom, ako to Boh myslí s výchovou.
Ježiš sa raz stratil v chráme v Jeruzaleme. Keď ho rodičia našli, evanjelista zachytil slová: Bol im poslušný a tak vzrastal v múdrosti, obľube
u Boha i u ľudí (Porov. Lk 2, 52). Toto
je jeden z najvýznamnejších výrokov
o výchove pre deti. Tým sme začali aj
tento školský rok. S Božím požehnaním školských tašiek, ale aj rastom
v poznaní právd o Bohu. Tu si pripomeňme jednu múdru vetu sv. Tomáša
Akvinského: iba to môžeme milovať,
čo poznáme.
Naozaj, život sa zastaviť nedá.
V kolobehu striedania dní, týždňov
a mesiacov skončil sa cirkevný rok
slávnosťou Krista Kráľa a vstúpili sme do adventu. Ján Krstiteľ volá:
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu
chodníky (Mk 1, 3). Naozaj. Na všetko
sa potrebujeme pripraviť. Aj adventný veniec, ktorý zdobil okolie chrámu,
pripravený rukami ochotných žien,
nás k tomu pozýval. „Príď Kriste príď,
nás vykúpiť“.
Život sa nedá zastaviť a ani
tvorivosť ľudí. V každom okamihu
života môžeme sa čímsi novým obohatiť. Keď sme cez televízne obrazovky sledovali sv. omše v priamom

prenose z kostola v Jamníku, nemohli
sme si nevšimnúť pôstnu výzdobu
kostola. Na otázku – čo to je pod
obetným stolom, s údivom sme zistili,
že je to pôstny betlehem. Viacerí z vás
povedali: nikdy sme nepočuli o tom,
žeby existovalo niečo také. A naozaj
existuje. V našom kostole! Znázorňuje udalosti posledných chvíľ Ježišovho života. Ježiš sa krvou potí v Getsemanskej záhrade, učeníci zaspali,
vojaci s farizejmi už sa pripravujú
na zajatie Ježiša. Judáš s mešcom
v ruke ukazuje, kde ho majú ísť hľadať. Učeníci sú zdesení z toho, čo sa
má odohrať. Múry mesta Jeruzalema,

ako aj nočná obloha s Mesiacom, toto
všetko ponúka pôstna výzdoba nášho chrámu. Rukami šikovných dievčat
mohlo toto dielo zdobiť náš chrám. Je
to viac ako len vystrihovačka z papiera, je to miesto rozjímania, miesto
tajomstva lásky Boha v papierovom
príbehu. Nič krajšie som doteraz na
pôstne obdobie neobjavil. Aj to ukazuje, že život viery sa zastaviť nedá.
Bohu vďaka. Nech sa aj nasledujúce
týždne, či mesiace Boh oslávi v nás
a cez nás.
Martin Kakalej, kaplán
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Š P ORT
Z HISTÓRIE ŠPORTU V JAMNÍKU
„Na začiatku bolo slovo, na slovo
nadviazalo neplatené dobrovoľné
nadšenie. Nad nadšením, zvíťazila
chuť a zdravá ctižiadostivosť niečo
dokázať.“
Týmito slovami sa začína písať
história futbalu v našej obci. Začiatky
amatérskeho futbalu u nás siahajú až
do 30 rokov 20. storočia. Vzkriesenie
týchto futbalových začiatkov z roku
1934-1935 nastalo až po oslobodení
v roku 1947, keď sa skupina nadšencov v osobách O. Fifika, V. Buhoveckého, J. Hovanca, Š. Repka, Š. Hovanca,
J. Gondu a ďalších začínajúcich začali
organizovať a formovať futbalový oddiel „SOKOL Spišský Jamník“.
Tieto futbalové začiatky neboli
vôbec jednoduché, chýbalo ihrisko,
kopačky, výstroj, finančné prostriedky.
Dôkazom toho je aj úryvok zo žiadostí pre krajský výbor ČSTV v Košiciach
zo dňa 20.8.1959: „Máme 14 párov
kopačiek od roku 1953, ktoré sú
v stálom používaní. Aj laikovi musí
byť samozrejmé, aký obraz poskytne sa pri pohľade na tieto polozhnile a rozpadnute kopačky“.
Na lepšie začiatky sa začalo blýskať až po nadviazaní družby s Liptovským Jamníkom, ktoré sa datuje dňa
19.07.1966. Týmto Vám prinášame
originál telegram, ktorý potvrdzuje
začiatok tejto družby, ktorá pokračuje
až do dnešných dní.

•
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ŠPORT
Vzhľadom najstaršia, no pohľadom najmladšia fotografia spájajúca
členov dvoch obcí s rovnakým názvom. Ako píšu pamätníci „Vonkajšiu krásu Liptova sme predbežne
videli z vnútornou (podzemnou)“
keďže prvé stretnutie a zoznámenie
prebehlo v Demänovskej jaskyni. Liptákom sme neostali nič dlžný a ďalšie
stretnutie prebehlo roku 1967, kde
sme pre zmenu ukázali krásy našej
prírody my. (Kráľová posteľ)
Od tých čias sa pravidelne stretávame na futbalových turnajoch.
Úsmevnou historkou je 15. výročie družby, ktoré sa uskutočnilo
25.07.1982. Futbalový zápas medzi
našimi „Jamníkmi“ skončil v rámci
fair play 0:0. Aktéri tohto stretnutia
sa mali pamätne podpísať na čestnú
prezenčnú listinu, žiaľ, citujem kroniku: „Z technických príčin sa podpisy
odkladajú“.
V súčasnej rýchlej dobe je ťažké
udržať šport v obciach, keďže veľa
mladých ľudí je nútených odchádzať
za prácou do väčších miest, no dokonca aj do zahraničia. Tento trend
bohužiaľ postihol aj našich priateľov
z Liptova a hrozilo, že so športom
v Liptovskom Jamníku je definitívne
koniec. Pri 50. výročí družby, ktoré sa
konalo v roku 2016 sa táto situácia
ale náhle zmenila a prsty vtom mal
ako inak, vedúci mužstva Liptovčanov
a veľmi dobrý priateľ viacerých z nás
Peter Pavkovček. Doteraz nechápem,
ako sa mu to podarilo, aj keď viacerý
z Vás to asi tušíte. Pri tomto výročí sa
pár z nás upísalo našim kamarátom
z Liptova a začala sa pre nás nová
éra a nová skúsenosť. Stále sme, ale
hájili farby Jamníka.
Týmito hráčmi boli Ivan Farkašovský, Marek Macejko, Peter Figmik,
Bartolomej Gonda, Peter Macejko,
Lukáš Figmik, Kristián Stašík, Miroslav Kavulič. Dá sa povedať, že sa títo
chlapci výrazne pričinili o to, aby šport
v Liptovskom Jamníku a aj družba
medzi našimi obcami stále pokračovala, začo im určite patrí vďaka.
spracoval Ing. Ivan Farkašovský

ČINNOSŤ DHZ JAMNÍK
ROK 2020
Trocha zhrnutie činnosti dobrovoľných
hasičov z roku 2020. Predchádzajúci
rok bol aj pre nás trochu zvláštny tak
asi ako pre každého občana, obmedzeniam sme sa nevyhli ani my Hasiči. Uplynulý rok si väčšina z nás bude
ešte veľmi dlho spájať so vznikom
a rozvinutím pandémie Covid – 19,
nielen na Slovensku, ale v celosvetovom meradle. Či sme chceli alebo nechceli, táto pandémia veľmi razantne ovplyvnila náš život, ale aj činnosť hasičov. Činnosť bola v obmedzenom režime, hlavne čo sa týkalo obvodových
a pohárových súťaži a reprezentovania obce na okresnej úrovni. Predsa po
uvoľnení opatrení v lete sme sa zúčastnili aspoň na štyroch súťažiach a to
konkrétne v Markušovciach, kde sme aj zvíťazili, Spišskom Hrušove, Gemerskej
Polome a Smižanoch. Súťažiace družstvo v Markušovciach dosiahlo najlepší
čas v požiarnom útoku v celej histórii súťaži s vodou a to 15,53 sekundy. Počas celého roka sme zasahovali 15-krát a to v rôznych prípadoch najčastejšie
vypaľovanie suchej trávy v jarnom období, počas záplav na jeseň v časti obce
Pánsky kruh, dezinfekcia verejných priestranstiev, technické zásahy v časti
obce Rinek a tiež na futbalovom ihrisku. Naši hasiči taktiež spolupracovali pri
celoplošnom testovaní Covid – 19 v dňoch 31.10, 1.11., 7.11. a 8.11.2020
Toho roku sa nekonala ani výročná schôdza, tak aspoň touto cestou by sme
sa chceli poďakovať všetkým členom, chlapom Hasičom za pomoc pri zásahoch a taktiež za vzorné reprezentovanie na súťažiach počas celého roka.
V neposlednom rade patrí poďakovanie vedeniu obce za každoročnú finančnú
dotáciu. Na záver, dúfajme, že rok 2021 bude pre nás všetkých oveľa lepší, že
táto pandémia čoskoro skončí a budeme môcť normálne fungovať ako kedysi.
Činnosť DHZ Jamník nám zhrnuli:
predseda Ing. František Kapusta
a veliteľ Matúš Franko.
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KON TA KT Y • K R ÍŽ OVK A
„Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú.
Verí sa v Boha, verí sa v prírodu,
verí sa v krásu, verí sa v myšlienku, ideu.
V politika sa neverí, a kto v neho verí, je idiot!“
Karel Kryl

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE JAMNÍK
údaje k 1. 1. 2021
POČET OBYVATEĽOV

1175

PRIHLÁSENÍ OBČANIA
K TRVALÉMU POBYTU

19

ODHLÁSENÍ OBČANIA
Z TRVALÉHO POBYTU

23

POČET NARODENÝCH DETÍ

14

POČET ÚMRTÍ

14

OBČANIA DO 18 ROKOV

280

OBČANIA NAD 18 ROKOV

895

DÔCHODCOVIA

199

POČET DOMOV

330

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:
Sandra Labancová - 053/ 429 78 36
STRÁNKOVÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU
Pondelok

8:00 - 12:00

Utorok
Streda

NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8:00 - 12:00

Štvrtok
Piatok

13:00 - 15:30

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 		

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