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2. 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.
Na fotografii na titulnej strane je vyobrazený Automatický externý defibrilátor (AED). Toto zariadenie slúži
na podanie prvej pomoci v prípade núdze. Nebojte sa zariadenie použiť! Počas podávania prvej pomoci Vás
bude detailne navigovať ako správne postupovať. Automatický externý defibrilátor sme umiestnili na budovu ZŠ,
obsahuje elektródy pre deti aj dospelých. Zariadenie je chránené v bezpečnostnej skrinke, verejnosti je kedykoľvek dostupné, preto ho v prípade núdze neváhajte použiť.
Ing. František Pavol
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PAPIER

SKLO

357

KOMUNÁLNY 120 l

Z HISTÓRIE
NAŠEJ OBCE

ČO SA NÁM
140. VÝROČIE
PODARILO UROBIŤ DHZ V JAMNÍKU

Očami učiteľa a kronikára obce Uskutočnené práce a udalosti
Jamník, Jozefa Baláža str. 4-5 v obci Jamník str. 6-7

Zhrnutie činnosti od vzniku
až po súčasnosť str. 10-11

PLASTY

357

KOMUNÁLNY 240 l

357

KOMUNÁLNY 1100 l

SEPAROVANIE
ODPADU
Zmysel a spôsoby triedenia
odpadu str. 13
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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,
Po roku sa Vám opäť prihováram
prostredníctvom obecných novín. Verím, že každý občan Jamníka si v nich
nájde aspoň jeden článok, ktorý preňho
bude prospešný.
Čas plynie neuveriteľným tempom a pred nami sú letné mesiace. Tie
so sebou prinášajú okrem zvýšených
teplôt aj dlho očakávané uvoľnenie
opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Koronavírus ovplyvnil naše súkromné životy, rovnako ovplyvnil dianie
v obci. Stále nie je jasné, či bude možné organizovať spoločenské a športové
podujatia na ktoré sme boli každoročne zvyknutí a tak hrozí, že sa budeme
musieť zaobísť bez Jamníckeho leta,
či súťažných futbalových zápasov.
V momentálnej situácii je ťažko odhadnúť kedy sa aj v tejto oblasti situácia
dostane do normálu.
Mimoriadna doba si vyžaduje
zvláštny prístup a som rád, že v Jamníku sa občania postavili k vzniknutej
situácii zodpovedne. Veľmi ma teší
nezištný prístup ľudí, ktorí ochotne, bez
nároku na akúkoľvek odmenu pomohli
ostatným obyvateľom obce a pričinili
sa o bezpečnejší život. V tejto súvislos-

ti by som sa rád v mene svojom ale
myslím, že aj v mene všetkých občanov
Jamníka poďakoval dámam, ktoré pre
nás ušili textilné rúška. O výrobu rúšok sa pričinili p. Helena Farkašovská,
p. Anna Pavolová, p. Ľubomíra
Kaščaková, p. Katarína Gaňová, p.
Anna Janošíková, p. Anna Kuchárová,
p. Mária Rumanová, p. Ľudmila
Vašáková, p. Marta Buhovecká, p. Mária Macejková, p. Andrea Rumančíková,
p. Katarína Skybová. Zo svojej pozície
starostu viem, že takíto prístup nie je
samozrejmosťou v každej obci a preto
dámam patrí naša obrovská vďaka.
Veľkú zmenu v našich životoch
predstavoval aj zákaz bohoslužieb
a preto som rád, že aj v tomto smere sa našli ľudia, ktorí nezištne pomohli pri organizovaní online prenosov.
V tomto smere patrí veľké poďakovanie našim Duchovným otcom, ktorí tento nápad podporili. Veľká vďaka patrí
chlapom, ktorí pre nás samotný online
prenos zabezpečovali a to Ing. Róbert
Faith a Ondrej Širilla.
Na zvládnutie mimoriadnych situácii ale nestačia jednotlivci, na to
je potrebné aby spolupracovala celá
spoločnosť a som rád, že v Jamníku
takáto spolupráca fungovala a naďalej
funguje.
Obdobie koronavírusovej pandémie otvorilo množstvo otázok. Toto obdobie nám ukázalo, kde sú naše silné
a kde sú slabé stránky, čo sa v našej
spoločnosti robí dobre a čo je potrebné zmeniť. Z tejto mimoriadnej situácie je potrebné si zobrať ponaučenie
a snažiť sa žiť tak, aby sme sa v budúcnosti s podobnými situáciami dokázali
vysporiadať lepšie. Podľa mňa najpodstatnejšou témou, ktorou by sme sa
v spoločnosti mali zaoberať je otázka našej sebestačnosti. Stále žijeme
v blahobyte a pulty v našich obchodoch
sú preplnené, ale je na mieste položiť
si otázku. Čo ak tovar nedovezieme

zo zahraničia? Z našej pozície radových
občanov Slovenska nie je jednoduché
ovplyvniť takúto významnú vec, ale
minimum, ktoré môžeme spraviť pre
seba a pre zvýšenie svojej bezpečnosti
je, že ak nám to situácia dovolí, tak si
niečo vypestujeme a vychováme sami.
V tomto smere je ale najpodstatnejšou
vecou odovzdanie informácie našim
deťom ako sa to robí. Poznatky, ktoré
my vnímame ako samozrejmosť, pretože sme ich počas nášho života prirodzene získali z okolia v ktorom sme
vyrastali, sú pre množstvo dnešných
detí veľkou neznámou. Chyba nie je
v deťoch a je len na nás aby sme sa
postarali o ich život v budúcnosti. Tieto poznatky im neodovzdá premiér ani
prezidentka ale je to v našich rukách.
Aj preto pre deti na školskom dvore vybudujeme vyvýšené záhony, kde budú
môcť aj v rámci vyučovania získať
aspoň základné znalosti o pestovaní.
Napriek tomu, že nás v blízkej budúcnosti zrejme čakajú o čosi ťažšie
časy ako sme boli zvyknutí, vás chcem
všetkých povzbudiť. Každá situácia sa
dá zvládnuť a život nám vždy naloží iba
toľko, koľko zvládneme uniesť. Prajem
si, aby vzájomná spolupatričnosť, ktorú bolo cítiť v našej obci počas najťažších chvíľ bude pretrvávať aj naďalej
a z celej situácie si zoberieme len to
najlepšie a s odstupom času si budeme
môcť povedať, že všetko zlé je na niečo
dobré a rovnako tomu bolo aj v tomto
prípade.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom obce
a poslancom obecného zastupiteľstva
za spoluprácu v rokoch 2019 a 2020.
Všetkým občanom prajem pevné zdravie a veľa úspechov v súkromnom
i pracovnom živote.

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

ANTON PETRUŠKA
starosta
2003 - 2007 • 2010 - 2018

JÁN MURANYI
starosta 2008 - 2010
zastupujúci starosta 2007 - 2008

ING. VLADIMÍR PAVOL
starosta
1998 - 2002

JÁN FARKAŠOVSKÝ
starosta
1994 - 1998

ALOJZ FARKAŠOVSKÝ
predseda MNV / starosta
1986 - 1994

ONDREJ PAVOL
predseda MNV
1966 - 1986

V súčasnosti pracujeme
na vytvorení zoznamu
starostov, predsedov MNV
a NV, vládnych komisárov
a richtárov z našej obce,
ak máte vedomosť
o ľuďoch, ktorí v týchto
funkciách v minulosti
pôsobili príďte nám
to oznámiť na OcÚ.
JOZEF RICHNAVSKÝ
predseda MNV
1964- 1966

JÁN FARKAŠOVSKÝ
predseda MNV
1960 - 1964
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Z H I STÓRI E NA Š E J O B CE
Jamník v roku 1933
očami pána učiteľa Baláža
(pokračovanie)

Jozef Baláž, učiteľ a kronikár v Jamníku

OBYVATEĽSTVO
V roku 1930 mala obec 81 domov, 380 obyvateľov, z ktorých bolo
379 rímskokatolíkov a 1 žid. Slovákov
bolo 378, 1 Žid a 1 Maďar. Obec je
prevažne zemedelská. Priemysel neni
zvlášť vyvinutý. Jediným priemyselným podnikom v obci je súkormný
liehovar, majetok veľkostatkára Zigmunda Sameta z Markušoviec. Pálenie liehu zo zemiakov je v najväčšom
množstve v jeseni a závisí na požiadavkoch finančnej kontróly. Žiadneho
význačného remesla v obci neni. Len
pre potrebu roľníkov je miestny kováč.
V obecnej krčme je 1 živnostník Žid.
Veľmi rozšírený je však priemysel ručnej výroby. Rozšírené pestovanie ľanu
podporuje domácu výrobu plátna
na bielizeň plachty a mechy. Charakteristickou prácou ženského domáceho priemyslu je výroba pestrých kobercov (pokrovcov) z obnosených šiat.
Vyšívkarstvu nevenujú ženy žiadnej
pečlivosti.
Všetok obchod sa sústreďuje na
odpredávanie domácich produktov:
zemiakov, obilia, kapusty, másla, vajec a z domácich zvierat: kráv, koní,
oviec a hydiny, tiež ošípaných. Všetko to odpredáva sa na týždenných
trhoch (v sobotu) v okresnom meste Spiš. Novej Vsi alebo v mestečku
Sp. Podhradí (v štvrtok).
Najdôležitejším komunikačným

prostriedkom sú cesty. Cez obec
nevedie hradská. Obchádza okolo
dediny, od dediny Odorína vinie sa
smerom juhovýchodným, u obecnej krčmy sa otočí na severovýchod
a speje ďalej k Domaňovciam. Dĺžka
hradskej na jamníckom chotári je 1280
m. Obec má veľmi nepohodlné železničné spojenie. Najbližšia železničná zástavka je Chrasť nad Hornádom,
3 km vzdialená, stanica Markušovce
5,57 km vzdialená. Jej spojenie je
pohodlnejšie než s Chrasťou, pretože
až na stanicu vedie hradská.
Najrozšírenejším
dopravným
prostriedkom dedinčanov sú vozy,
v slávnostnejších prípadoch koče.
Spojenie obce s okresným mestom
je umožnené železnicou len v málo
prípadoch. Roľníctvo dopravuje svoje
produkty do mesta na vozoch hradskou cez Markušovce a za priaznivého
počasia poľnou cestou cez „Ľučbach“
(8,64km). Záujem o moderné, dobré
dopravné prostriedky neni temer žiaden. Len niekoľko občanov má kolá.
CHARAKTERISTIKA VLASTNOSTI
A POVAHA OBYVATEĽSTVA
Sociálnej triedy v obci nemožno pozorovať. Obyvatelia sú roľníci,
okrem niekoľkých pastierov, kočišov
a robotníkov na majeri. Vzdor tomu je
roľníctvo veľmi málo vyvinuté, pretože o neho javí sa nie veľký záujem.
Každý vraj pracuje na poli len preto,
aby vraj hladom neumrel. Charakteristickou vlastnosťou obyvateľstva je
vysťahovalectvo. Zvyklo si na zárobok iný, než ktorý mu dodáva rodná
hruda. Za starších čias mnohí sedliaci
furmanili, pokým nebolo železníc, voziac po hradských do rôznych miest
priemyselné výrobky za účelom obchodným. Keď však s vybudovaním
modernej komunikácie tento zárobok
poklesol, obyvateľstvo odvyknujšie od
práce v zemi, považujúc ju za málo
výnosnú, hľadalo si zamestnanie
v cudzine v amerických baniach
a továrňach. Mužovia húfne hrnuli sa
do Ameriky, pokým ich ženy doma obrábali roličky, aby sa uživili aj s deťmi.
Keď muž bol asi 6-7 rokov v cudzine
a nazhromaždil si trochu kapitálu, vrátil sa domov, zveľadil si svoje

hospodárstvo a keď sa peniaze minuli po 1-2 rokoch odchádzal do cudziny zase. To sa opakovalo 2-3 krát
u každého. V obci niet temer žiadneho
staršieho muža (vyše 40 rokov), ktorý
by neznal amerických dolárov.
Pozorujeme-li
dokonalejšie
tunajších ľudí spoznáme u nich temer zarputilú tuposť a netečnosť
k všetkým kultúrnym veciam, fanatickú zbožnosť, z ktorej však jedine čerpajú silu a trpezlivosť pre život. Poznáme u nich tiež veľkú pracovitosť.
Vydržia pracovať od rána do večera
temer bez odpočinku, jedla a preca
sú pozoruhodne zdraví. Javí sa u nich
aj snaha prevýšiť sa majetkove jeden
nad druhého a rovnako aj lakomstvo
je zjavné.
Zvyky a obyčaje boli vraj kedysi
rôzne, ale teraz už skoro všetky zahynuli. Zanedbávajú sa aj ľudové piesne
a zdá sa, že na zdravý vidiek prichádza skazená mestská modernizácia.
Kedysi vraj ozýval sa po poli ľúbi tón
spišských rázovitých piesní, dnes pre
prílišnú pracovitosť a biedu umlklo
všetko. Ľud nepozná žiadnych radostí a zábav, žije duševne tak úboho
a primitívne, ba ani po zábavách netúži, vidiac v nich len marenie času.
Ľudový kroj tiež pomaly mizne a prispôsobuje sa móde. Biele „trelichové“
nohavice, vyšívané tesne priliehajúc na mužské nohy ustupujú pred
novšími, súkennými s novým širokým
strihom. Zdobená vesta, ktorá sa zapínala až pod krkom má dnes hlboký
výkroj podľa módy. Kraťučké kabátiky
„kurtky“ menia sa v obyčajné pánske
kabáty anglické. Vyšívané košele plátené bez golierov a gombíkov, spínané
na hrdle a manžetách šnúrkami, sú
nahradzované košeľami zefírovými
s dvojitými goliermi. Barevný šiatok
čerený na hrdle, nahradzujúci golier
u mužskej košele, skryl sa pred kravatou. Malý nízky klobúčik čierny je
nahradený novším moderným. Teplá
biela vlnená „huňa“ a kožuch objavia
sa len v zime na pleciach najstarších
mužov. Topánkam dávajú mužovia
prednosť pred čižmami.
Ženský kroj sa tiež zmenil. Široké skladané plátené sukne a „visti“
so šnurovačkou sa stratili a nahra-

Z H I S TÓR I E N AŠ EJ OBCE
dzované sú sukňami z kupovaných
tenkých látok: hodvábu, tenkého súkna, poplénu, delénu a pod. Široké, tenké „farbiarske“ zástery ustupujú pred
úzkymi čiernymi. Miesto farbistých
čepov nosia čierne s lesklými perlami aj bez nich. U žien sú vo väčšej
obľube ešte čižmy.
Charakteristickou známkou povahy tunajšieho obyvateľstva je veľká
trpezlivosť v starostiach, bôľu a smútku. Až obdivuhodne vie znášať všetko
nešťastie a musím doložiť, že k tomu
má mnoho duševnej sily, ktorej základ je práve v náboženstve. Národné povedomie je však veľmi biedne.
Avšak občianske súžitie až na niektoré výnimky je dosť uvedomelé. Dosť
radi vypomáhajú si jeden druhému
v prácach aj inej potrebe. Ľahostajne
sa však chovajú k rozkvetu a bezpečnosti svojej obce. Je u nich ešte
málo záujmu pre povznesenie obce,
pre blaho všetkých.
O výchovu detí sa rodičia málo
starajú. Tú prenechávajú úplne škole.
Naučiť dieťa pracovať do úmoru a zabezpečiť ho čím skôr hmotne je väčším úkolom rodiny, než dať mu vzdelanie. Myšlienku osvety ťažko chápu,
vidiac v nej len plytvanie s verejným
majetkom.
KRIMI Z HISTÓRIE JAMNÍKA:
VRAŽDA
Tajnosťou a svojou záhadou zasluhuje, aby bol do tejto knihy (obecnej kroniky) zaznačený aj príbeh, ktorý
je doteraz nevyriešený a nevyšetrený
a ktorý rozbúril tichý život v obci a zapôsobil silne na obrazotvornosť ľudí.
Je to záhadná vražda 10 ročného
dievčaťa, žiačky 3. triedy ľudovej školy v Jamníku, Márie L. ktorá sa stala
dňa 8 alebo 9. júna 1939.

Asi okolo pol 2 hod popoludní rozniesla sa v dedine správa,
že vlastná matka našla dievča zavraždené v žite na odorínskom poli na
ceste medzi Odorínom a Jamníkom.
Dievča malo podrezaný krk, ležalo
dolu hlavou, v jednej ruke zvieralo
modlitebnú knižku a peniaz, v druhej
hrsti niekoľko ženských vlasov. Na
miesto bola privedená úradná komisia, ktorá zistila násilnú vraždu.
O záhadnej smrti dievčaťa všeličo sa
rozprávalo. Hovorilo sa aj o rituálnej
vražde. Z vraždy bol upodozrievaný
slabomyseľný Ján A. zo Závadky okr.
Spišská Nová Ves, ktorý sa vraj k činu
aj priznal. Vrahom však nebol, lebo
čoskoro bol z väzenia prepustený. Doposiaľ zostalo všetko záhadou.
VEĽKÝ POŽIAR
Veľký chotár jamnícky zabezpečoval by dostatočne sociálne pomery obce, keby nebolo veľkého požiaru
1. a 2. júla 1930, ktorý zničil 20 obytných domov a stodôl a tým bola na
obec uvalená veľká ťarcha. Gazdovia
pri budovaní nových majetkov sa veľmi zadlžili. Mnohí z nich chtiac nahradiť rýchlejšie škodu, zúčastnili sa kúpy
veľkostatku v Hrušove, aby vraj mali
viacej výnosnejšieho poľa. Hospodárska kríza však zničila ich nádeje a ich
ťarcha sa ešte zväčšila. Poklesom
cien výnosnosť hospodárstva sa znížila, kapitály ostali nezmenené, dlhy
nemohli splácať, ba často nestačilo
im ani na úroky.
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

ROZPRÁVKA O KRÁĽOVEJ POSTELI
Za dávnych čias, keď naše územie patrilo pod správu poľského kráľa Vladislava, odohral sa tento príbeh.
Jedného dňa sa kráľ vybral
so svojimi dvornými poľovníkmi na
lov. Ako tak cválali na koňoch zbadali prekrásnu bielu laň. Aj keď bol
kráľ vášnivý poľovník, nikdy predtým
nevidel takú nádheru. No laň ako
sa zjavila, tak sa aj vytratila a nik
netušil kam. Kráľovi nedala nádherná laň spávať. Deň čo deň sa vracal
na miesto, kde tú nádheru zbadal
prvýkrát, no lane nikde nebolo. Raz
keď tak cválal na koni celkom sám,
laň sa mu znova zjavila a on ju húštinami lesa prenasledoval. No ako ju
tak prenasledoval, jeho kôň spadol
do rokliny a kráľ sa ledva zachytil
o konár stromu. Zranený a celkom
vysilený sa doplazil až pod les, kde od
únavy zaspal. Tú noc keď sa nevracal,
kráľova družina začala hľadať svojho vládcu a veru nikto nevedel, kde
ho hľadať. Obávali sa toho najhoršieho, že ho veru nenájdu už živého.
Hľadali ho celú noc, až ho napokon
našli nadránom. No našli ho tak ako
ho nečakali. Kráľ ležal zababušený
v mäkkom lôžku.
Ležal na drevenej konštrukcii,
vystlanej slamou a prikrytý bol nádhernou vyšívanou zamatovou dekou.
Keď sa ho pýtali, kto mu lôžko pripravil, nevedel si spomenúť. Tušil, že to
bola záhadná biela laň. Odvtedy ju už
kráľ nehľadal, ale vedel, že práve jej
vďačil za život. Od tých čias nazývame les za našou krásnou dedinkou Kráľova posteľ.
Zuzana Farkašovská
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ČO SA URO B ILO V R O K U 2 0 1 9
V OBLASTI ZAMESTNANOSTI
NA ÚSEKU ÚDRŽBY ZELENE
A ÚDRŽBY VEREJNÝCH BUDOV
A NA ÚSEKU ŠKOLSTVA
Ľudia tvoria našu obec a preto som
rád, že oproti roku 2018 sa nám podarilo zamestnať 4 nových zamestnancov, ktorí pracovali na úseku údržby.
Na zvýšenie počtu pracovaných
miest sa nám podarilo získať dotáciu
z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
vo výške: 23 258 € - časť sa bude
čerpať v roku 2020. Rady našich zamestnancov sme rozšírili aj o 2 pedagogických zamestnancov, keďže na
počet detí, ktoré súčasne navštevujú
ŠKD je nevyhnutné, aby sme mali
otvorené dve oddelenia. Pedagogický
zbor bol rozšírený aj o učiteľku, vďaka
čomu sme mohli otvoriť 4 samostatné triedy.

DOTAČNÉ PROSTRIEDKY
V roku 2019 sa nám podarilo získať
finančné prostriedky z Úradu Vlády
SR na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 37 000 €, z Rezervy premiéra SR Petra Pellegriniho 30 000
€ na nákup Minibagra a Nákladného
vozidla s nosnosťou do 3,5t a z Ministerstva financií SR sme získali 8 600
€ na zavedenie kamerového systému
do našej obce.
Zo združenia Miloj Spiš 1000 € na organizáciu Jamníckeho leta.
Spolu sme získali na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj obce: 100 358 €.

PRÁCE V OBCI
Bežná údržba obce prebiehala bezproblémovo, bez výrazných sťažností
od obyvateľov s prácou zamestnancov za rok 2019 som spokojný.
REKONŠTRUKCIA PLOTA
NA CINTORÍNE A V ZŠ A MŠ

OBECNÝ SOCIÁLNY PODNIK

2x VYČISTENÝ POTOK
NA NIŽNOM KONCI
Dňa
1.6.2020
bol
Ministerstvom
práce,
sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej
republiky
nášmu
obecnému podniku
priznaný štatút
registrovaného sociálneho podniku. Je to
pozitívna správa hlavne v oblasti zamestnanosti, keďže môžeme získať významnú
podporu na jej rozvoj. Vzniká priestor na
zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (čiastočná invalidita, iné zdravotné
znevýhodnenie), dlhodobo nezamestnaných
a iných zraniteľných osôb na trhu práce. OSP
Jamník bude spočiatku svojej činnosti vykonávať práce na úseku údržby zelene a verejných priestranstiev. V súčasnosti pracujeme
na administratívnej príprave projektu. O voľných pracovných miestach budeme občanov informovať prostredníctvom rozhlasu,
oznamu na sociálnych sieťach a oznamom
vo vývesnej tabuli.

V OBLASTI KULTÚRY
Na kultúrnom poli sme obstáli
v roku 2019 obstojne a podarilo sa
nám zorganizovať alebo sa zúčastniť
týchto podujatí: Obecný fašiangový
ples, Jamnícku fašiangovú zabíjačku,
Výstavu na tému 2. svetová vojna,
Uvítanie detí do života, Posedenie
s dôchodcami, Oslava Sv. Floriana,
Jamnícke novinky, Jamnícke leto.

PROTIPOVODŇOVÝ RIGOL
NA NIŽNOM KONCI

Č O S A U R OBI LO V R OK U 2019
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV OCÚ.
OPRAVA ZASADAČKY, ZRIADENIE
KUCHYNE, ZRIADENIE KANCELÁRIE
STAVEBNÉHO ÚRADU

REKONŠTRUKCIA PODLAHY
V DVOCH TRIEDACH ZŠ

REKONŠTRUKCIA
SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ IBAR

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVOK A VÍTRINA PRED
JEDNOTOU

MAĽOVANIE STRECHY ZŠ

REKONŠTRUKCIA
SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V MŠ

ZAČALO SA S VÝSTAVBOU MF IHRISKA

OPRAVA LAVIČIEK K HORNÁDU

V roku 2019 sa nám nepodarilo
urobiť všetko čo sme plánovali, ale
zároveň niektoré veci sme urobili
nad rámec plánu. Počas roka 2019
sa taktiež začalo robiť na mnohých
nových projektoch, ktoré si vyžadujú
dlhodobú prípravu a výsledky tejto
práce budú viditeľné až v nasledujúcich rokoch. Ako príklad uvádzam
niektoré z projektov:
• Radová výstavba na pánskom kruhu
• Zmena územného plánu
Ing. František Pavol
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Š P ORT
V tomto vydaní Jamníckych
novín sa zvlášť povenujeme histórii Stolného tenisu v našej obci
a 140. výročiu nášho Dobrovoľného hasičského zboru.  Ostatné
športové odvetvia budú prezentované v nasledujúcich číslach.
Z KRÁTKEJ HISTÓRIE
STOLNÉHO TENISU V JAMNÍKU
Hoci sa hodnoverné písomné
materiály nezachovali je pravidelný
súťažný stolný tenis v Jamníku voči
futbalu určite jeho mladším bratom.
Preto sa dá len zo spomienok súčasníka p. Jozefa Rumančíka, vtedajšieho
hráča Družstevníka Jamník, povedať,
že začiatky súťažného stolného tenisu v Jamníku siahajú najpravdepodobnejšie do roku 1974. Spomína si, že približne v tom roku, teda
súťažnom ročníku 1974/75 hral aj
so spoluhráčmi Emilom Čujom, Jozefom Dobranským, Vincentom Kavuličom a Jánom Farkašovským súťažné
zápasy v Smolníku a v Hrišovciach.
Práve títo súperi mu najviac utkveli
v pamäti, pretože na ďalšie družstvá
v súťaži si nespomína. Bola to vtedy
jediná okresná súťaž, ktorá združovala hráčov z dnešných okresov Spišská
Nová Ves, Gelnica a Levoča.
Žiaľ bol to aj na dlhú dobu jediný odohratý súťažný ročník, pretože
o pokračovaní pravidelnej súťaže
možno, podľa spomienok mladšej generácie hráčov, hovoriť až v roku 1988,
teda súťažného ročníka 1988/89, nakoľko sa hodnoverná správa z tohto
ročníka nezachovala. Hráči Jamníka
sa ešte stále pod hlavičkou Družstevník Jamník prihlásili do okresnej
súťaže vtedy ešte riadenej okresným
stolnotenisovým zväzom spadajúcim
pod OV ČSTV v Spišskej Novej Vsi.
Vedúcim mužstva bol Jozef Streber
a základ družstva v tom období tvorili hráči: Štefan Čuj, Ján Olejník, Jozef
Streber, Ján Goduľa, Miroslav Farkašovský a Slavomír Farkašovský, ku
ktorým sa neskôr ešte ako žiaci pridali Jozef Balla a Miroslav Dobranský. Družstvo Jamníka hralo najnižšiu
okresnú súťaž s takmer nezmeneným
kádrom až do roku 1994 teda súťažného ročníka 1993/1994, ktorú žiaľ

už v tomto ročníku nedohralo.
V medzi období rokov 1975 až
1988 sa hral stolný tenis len turnajovo, najmä ako vianočné či veľkonočné
turnaje, pričom na turnaje veľmi dobre slúžila stará škola.
Až v uvedenom roku 1988 už
možno hovoriť o pravidelnej súťaži
a zápasy stolného tenisu sa počas
obdobia rokov 1988 až 1994 postupne presťahovali do sály pri futbalovom ihrisku.
Ako bolo uvedené vyššie hodnoverná správa sa nezachovala, ale
POR.
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zo zachovanej Úradnej správy č. 5
stolnotenisového zväzu pri OV ČSTV
v Spišskej Novej Vsi zo dňa 2.4.1990
je možné zistiť aj niektoré výsledky
družstva Jamníka a aj konečnú tabuľku nasledujúcej sezóny 1989/1990.
Družstevník Jamník hral II.B triedu
okresných majstrovstiev. Treba pripomenúť, že okresné majstrovstvá
boli rozdelené na I. triedu a tri druhé
triedy. II. A trieda združovala v súťaži
mužstvá z okolia Gelnice, II. B trieda
zas z okolia Levoče a Spišských Vlách
a II. C trieda z okolia Spišskej Novej
Vsi. Jamník obsadil vo svojej skupine
konečné 6. miesto z deviatich účastníkov. Len pre zaujímavosť uvediem
výsledky zo správy: Jamník – ŠM
Levoča 2:16; Harichovce A – Jamník
11:7; Jamník – Krompachy C 2:16;
Bijacovce – Jamník 9:9; Jamník –
Olcnava 8:10; Harichovce B – Jamník
9:9; Jamník – Sp. Hrhov 17:1.
Konečná tabuľka skupiny:

ZÁPASY

VÝHRY

REMÍZY

PREHRY

SKÓRE

BODY

1.

ŠM Levoča

16

13

1

2

213:75

43

2.

Harichovce A

16

13

0

3

210:78

42

3.

Olcnava

16

11

2

3

184:104

40

4.

Krompachy C

16

12

0

4

207: 81

38

5.

Harichovce B

16

7

3

6

146:142

33

6.

Jamník

16

4

2

10

124:164

26

7.

Bijacovce

16

4

1

11

114:174

25

8.

Sp. Vlachy B

16

3

1

12

93:195

25

9.

Sp. Hrhov

16

0

0

16

26:262

15

1k

1k

ŠPORT
Známe sú výsledky družstva Jamníka
a aj konečná tabuľka z nadväzujúcej
sezóny 1990/1991. Okresné majstrovstvá v tej sezóne boli rozdelené
do troch tried a Jamník bol vzhľadom
na umiestnenie z predchádzajúcej
sezóny ( 6. miesto ) zaradený do III.
triedy, keď do prvej postupovali víťazi II. tried a do druhej umiestnení na
2. až 4. mieste. Aj v tomto ročníku bola
najnižšia súťaž rozdelená na skupinu
„A“ združujúcu družstvá z okolia Spišskej Novej Vsi a skupinu „B“, kde hrali
POR.
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družstvá z okolia Sp. Podhradia a Gelnice. Družstvo Jamníka bolo zaradené
do III. B skupiny a dosiahlo v súťaži
postupne tieto výsledky:
Kojšov – Jamník 3:15; Jamník – Bijacovce 6:12; Jaklovce – Jamník 11:7;
Jamník – Jablonov 16:2; Poľanovce –
Jamník 7:11; Jamník – Sp. Hrhov 13:5.
V odvetách potom: Jamník – Kojšov
16:2; Bijacovce – Jamník 11:7; Jamník – Jaklovce 11:7; Jablonov – Jamník 2:16; Jamník – Poľanovce 10:8;
Sp. Hrhov – Jamník 10:8.
Konečná tabuľka skupiny:

ZÁPASY

VÝHRY

REMÍZY

PREHRY

SKÓRE

BODY

1.

Bijacovce

12

12

0

0

176:40

36

2.

Jaklovce

12

8

1

3

144:72

29

3.

Jamník

12

8

0

4

136:80

28

4.

Poľanovce

12

6

1

5

117:99

25

5.

Kojšov

12

3

0

9

68:148

17

1k

6.

Sp. Hrhov

12

4

0

8

70:146

17

3k

7.

Jablonov

12

0

0

12

42:174

11

1k

V súťažnom ročníku 1992/1993
bola okresná súťaž rozdelená na
I. A triedu výkonnostne silnejšiu a I. B
triedu, kde začalo hrať družstvo Jamníka svoje súťažné zápasy. Zachovala
sa úradná správa aj s konečnou tabuľkou, ale nezachovali sa výsledky Jamníka, pretože všetky uvedené
v správe sú už s kontumáciou, nakoľko družstvo Jamníka súťaž nedohralo. V tomto ročníku mu boli súpermi:
Arnutovce B, Mlynky, Mier SNV, Bijacovce, Krompachy D, Sp. Štvrtok B
a Dlhé Stráže. Jamníčania teda skončili na poslednom 8. mieste a črtal sa
koniec pravidelných súťaží v Jamníku.

OTJ JAMNÍK - TABUĽKA VI. FUTBALOVÁ LIGA 2019/2020
POR.

MUŽSTVO

Z

V

R

P

SKÓRE

BODY

1.

TJ Lokomotíva Margecany

14

11

1

2

45:14

34

2.

OTJ Jamník

14

10

3

1

51:15

33

3.

OŠK Teplička

14

10

2

2

39:8

32

4.

TJ Sokol Chrasť nad Hornádom

14

8

4

2

40:17

28

5.

FK Prakovce

14

8

3

3

32:20

27

6.

TJ Spartak Bystrany

14

6

4

4

34:26

22

7.

TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

14

6

1

7

18:31

19

8.

Slovan FO Markušovce

14

5

2

7

28:33

17

9.

ŠK Breznovica Letanovce

14

4

3

7

18:33

15

10.

TJ Slovan Smižany

14

3

3

8

23:34

12

11.

TJ Družstevník Odorín

14

4

2

8

15:23

11-3

12.

Telovýchovná jednota Futbalový
klub - KOJŠOV

14

3

1

10

20:40

10

13.

FK Slovan Helcmanovce

14

3

1

10

15:47

10

Posledným pokusom o zachovanie pravidelných súťaží v Jamníku bolo
prihlásenie sa družstva do súťažného
ročníka 1993/1994. Mužstvo bolo zaradené do II. triedy kde mu boli súpermi: MPK SNV B, ACHP SNV, Arnutovce C, Bijacovce, Smolník, Mier SNV B
a Sp. Štvrtok B. Hráči odohrali zápasy proti ACHP SNV s výsledkom 3:15,
Arnutovciam C s výsledkom 14:4
a Bijacovciam 4:14. Na ostatné zápasy už nenastúpili a odhlásili sa zo
súťaže. Práve táto skutočnosť znamenala prerušenie pravidelných súťaží
v stolnom tenise v obci Jamník na
krátku dobu až do opätovného pokračovania po nasťahovaní Ing. Mariána
Grzyba. Ale to už je iná kapitola o ktorej
možno bude priestor povedať neskôr.

14.

TJ SŠM Bystrany

14

1

2

11

22:59

5

Ing. Marián Grzyb st.
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1 40. V Ý RO ČIE D H Z V J A M NÍKU
stavili naši členovia vodnú nádrž a 8.
12. 1955 bol pridelený DPS Jamník
Špeciálny požiarny voz Praga aj s príslušenstvom.

140. VÝROČIE DHZ
Proti všetkým živelným pohromám sa človek od najstarších čias
chránil. Chránili sa aj naši predkovia, zvlášť proti ohňu. Že dnes máme
v obci najkrajšiu ľudomilnú ustanovizeň – hasičský zbor, môžeme poďakovať šikovným ľuďom dobrého srdca už
z druhej polovice 19. storočia.
Podľa dôveryhodných správ vznikol
Dobrovoľný hasičský zbor v Jamníku
v roku 1880. Prvým veliteľom hasičov
bol Martin Macejko – Sovik. Už v roku
1884 mal zbor ručnú štvorkolesovú
striekačku. V roku 1927 mal zbor 25
členov, v roku 1934 18 členov. Druhú
ručnú štvorkolesovú striekačku obec
zakúpila v roku 1940. Výsledkom
vzťahu našich občanov k hasičstvu
a obci je nová požiarna zbrojnica postavená v rokoch 1947-48. Prispeli
všetci – urbári aj potravné družstvo,
hasiči a občania. 11. júla sa pri posviacke uskutočnilo aj obvodové cvičenie.

V roku 1953 sme sa konečne
dočkali motorovej striekačky DS–16
čo znamenalo začiatok novej éry hasičstva v našej obci. V roku 1955 po-

Veľká rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice bola v roku 1976. V roku
1977 sme dostali motorovú striekačku PPS-12. O desať rokov, 2. 12. 1987
nám OIPO pridelila požiarne vozidlo
Avia 30. Poctou pre náš DHZ bolo
zvolenie nášho predsedu Ing. Františka Kapustu za predsedu OV ZPO
v roku 1988.
Od roku 2013 sme sa zaradili do celoplošného rozdelenia síl
a prostriedkov hasičských jednotiek
na území SR, čo nám prinieslo viacero
povinností, ale aj výhod v rámci dotácií na vybavenie hasičskej zbrojnice
potrebným zásahovým materiálom.
7. novembra 2015 odovzdal nášmu
DHZ minister vnútra p. Róbert Kaliňák hasičský automobil IVECO DAILY
s kompletným vybavením. Hneď na
jar 2016 sme prevzali protipovodňový vozík.
Poslednou veľkou investíciou bola
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v roku 2018, na ktorú nám prispelo
MV SR sumou 30.000 €.
Hasičské zbory mali a majú
dve hlavné úlohy - požiarna prevencia a represia (zásah). Úlohou
prevencie je predchádzanie požiarom a iným živelným pohromám.

Od roku 1952 sa pravidelne vykonávajú preventívne prehliadky domov, dvorov, stavieb a prevádzok
v obci. Patrí k tomu aj agitácia na školách, v miestnom rozhlase a podobne.
Požiare nás trápili už od pradávna
a trápia nás aj dnes, aj keď našťastie
v menšom rozsahu, čo je dôsledok
iného štýlu života, bývania aj kvalitou

zásahových prostriedkov a organizáciou zásahov. Trápia nás však nové
pohromy a to sú povodne a víchrice,
ktoré páchajú stále viac škôd.
Prvá zmienka o ohni je z 13. 9.
1715. Požiar vznikol na Jamnickej fare
a zhorelo 33 slameňákov včiel a strecha kostola. Medzi ľuďmi sa ale hovorilo, že vtedy vyhorel celý Jamník.
2. 11. 1900 zhoreli 3 domy aj stodoly
a hosp. budovy. Veľký požiar vypukol
15. 8. 1909 na vyšnom konci, kde
zhorel celý rad domov až po cintorín,
kde zhoreli aj náhrobné kríže.
Doteraz najväčší požiar vypukol
1. 7. 1930 v dome č. 69 u Štefana

1 4 0 . VÝR OČ I E D H Z V J AM NÍKU

2001 2. miesto.
Okrem iného nám priniesli naše
ženy 18 zlatých medailí, dorastenky 11, muži 11, dorastenci 7 a žiaci
3. Paradoxom je, že náš DHZ
k dnešnému dňu napriek toľkým
úspechom nemá ani jednu ženu . Je
to aj výzva pre naše dievčatá, aby
pokračovali v úspešnej reprezentácii
Farkašovského. Zničil domy do čísla
57 až po 76 spolu s hospodárskymi budovami a stodolami. Odvtedy
našťastie požiare takých rozmerov
v obci neboli. Zhorelo ešte niekoľko
stodôl, aj požiar stodoly s ďatelinou
na JRD Jamník v roku 1969 napáchal
veľké škody. K tomu sa pridalo ešte
niekoľko požiarov v našich lesoch
Kráľová posteľ a Lempuš.

Posledné roky naši hasiči často
zasahujú pri povodniach, ktoré nás
sužujú pri dnešných rozmaroch počasia, ale úspešne zasahujú aj v okolí
pri likvidácii požiarov.
K hasičstvu neoddeliteľne patrí
aj „Hasičský šport.“ Prvá zmienka
o našej účasti je zo 4. 8. 1940 na obvodovom cvičení v Spišskom Hrušove
a okresnom 8. 9. v Spišskej Novej Vsi.
Medzi najväčšie úspechy patrí účasť
dvoch družstiev mužov na krajskej

súťaži v Košiciach v roku 1954, na
krajskej súťaži vo Svite v roku 1955
a v roku 1959 účasť žiakov na krajskej súťaži. V roku 1961 bolo založené družstvo dorasteniek a v roku
1967 družstvo žien.
Najväčším
úspechom
bolo
2. miesto našich žien na celoštátnej
súťaži v roku 1969 v Bratislave. Vtedy
im ušlo víťazstvo a účasť na medzinárodných pretekoch v Rakúsku len
o 2 body. V auguste ešte obsadili na
Národnom kole v Martine 4. miesto.
Na Národnom kole v Košiciach v roku
1972 ženy boli druhé a dorastenky
tretie, ale v štafetovom behu vytvorili NÁRODNÝ REKORD 83,3 bodov, čo
bolo zlepšenie o 10,3 bodov.
Naše ženy na celoslovenskej súťaži v roku 1974 v Novej Bani obsadili
4. miesto.
V roku 1977 sa dorastenky zúčastnili Národného kola v Michalovciach. Po 25 rokoch naše dorastenky obsadili na Krajskej súťaži v roku

našej DHZ aj obce.
Za 140 rokov prešiel DHZ v Jamníku dlhou cestou. Zmenili sa ľudia,
názvy, stanovy, technika, vybavenie,
boli úspešné aj zlé roky, vystriedalo
sa 23 veliteľov, medzi najznámejších
patria okrem zakladateľa aj Ondrej
Farkašovský – Fabíni, Pavol Petruška a Emil Hovanec. Mali sme aj vyše
130 členov, dnes ich je 49. Dôležité
však je, aby ľudia pre túto organizáciu
a obec naďalej pracovali a rozvíjali ju
aj s pomocou Obecného úradu. Nezabúdajme, že slúži na pomoc nám všetkým pri záchrane majetku a životov.
Veľa zdaru našim hasičom!
Jozef Olejník
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K ULT ÚRA V J A M NÍK U

JAMNÍCKA ZABÍJAČKA
1. februára sa v našej obci uskutočnil 4. ročník už tradičnej fašiangovej zabíjačky. Do tanca nám zahrala
jamnícka skupina BASIX a folklórny
zážitok nám pripravil FS Jamníčan
so svojim fašiangovým vystúpením.
Účasť na tomto podujatí bola veľká
a preto veríme, že sa nám v tejto tradícii bude dariť pokračovať aj v budúcich rokoch. Komentár starostu: Obrovské poďakovanie za prípravu tohto
podujatia patrí našim dôchodkyniam,
rovnako všetkým zamestnancom OcÚ
a poslancom OZ, ktorý sa na príprave
tohto podujatia zúčastnili.

OBECNÝ FAŠIANGOVÝ PLES
Nabitý fašiangový program pokračoval ďalším ročníkom obecného
fašiangového plesu, ktorý sa konal
22.02.2020. Do tanca nám zahrala
skvelá hudobná skupina Spirit. Obecný ples sa teší obrovskému záujmu,
vstupenky na toto podujatie boli opäť
vypredané v rekordne krátkom čase
v priebehu 3 dní.
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
Hneď na druhý deň po obecnom
plese nasledovalo ďalšie kultúrne
podujatie a to Posedenie s našimi dôchodcami. V rámci programu vystúpili FS Jamničan a deti zo Základnej
školy a so svojim prejavom vystúpil
starosta obce a pán farár. Za pomoc
pri organizovaní podujatia ďakujeme
organizácii Červeného kríža v našej
obci.

VÝSTAVA 2. SV. VOJNA
12.02.2020 sa žiaci základnej
školy v Jamníku zúčastnili výstavy
na tému 2. svetová vojna. Tento rok
ubehlo 75 rokov od jej ukončenia,
túto významnú udalosť v našich dejinách mali možnosť lepšie spoznať
všetci žiaci našej základnej školy. Výstava prebehla náučnou a zároveň
humornou formou.

AKTÍVNI SENIORI V JAMNÍKU
Z podnetu aktívnych žien a za
podpory okresnej organizácie SZTP
v Spišskej Novej Vsi bola v roku 2015
založená základná organizácia SZTP
v Jamníku a s ňou prišli aj možnosti aktívneho využitia času v zrelšom
veku. Ustanovujúca schôdza sa ko-

nala dňa 6.12.2015 a základná organizácia začínala s členskou základňou
28 členov. Dnes má ZO SZTP v Jamníku 49 členov, ktorí pribudli nielen dosiahnutím zrelého veku, ale aj vďaka
možnosti využitia aktivít ponúkaných
v plánoch na každý kalendárny rok.
No a to je práve oblasť, o ktorej by
bolo dobré povedať trochu viac.
V roku 2016 , ktorý bol akýmsi
skúšobným rokom a rokom overovania o aké aktivity majú naši členovia
záujem sa činnosť našej organizácie
zamerala hlavne na sociálno-rehabilitačné služby, kultúrno – spoločenské akcie, športové podujatia, aktívny
oddych v kúpeľoch či na kúpaliskách,
ako aj prechádzky do prírody. Táto
skladba aktivít sa osvedčila a stala sa
nosnou aj pre plán akcií do budúcich
rokov.
Dobrá spolupráca so základnou
organizáciou SZTP v Spišskej Novej Vsi
dáva našim členom možnosť využívať
týždenné rekondičné pobyty v kúpeľoch a to: Bardejove, Turčianskych
Tepliciach a Trenčianskych Tepliciach,
možnosť zúčastniť sa aj zahraničných pobytov v Chorvátsku v Biograde
či Pakoštane, alebo maďarskom Egri.
Zo správ o činnosti ZO za roky
od vzniku naši seniori - členovia sa
zúčastnili: týždenných rekondičných
pobytov v kúpeľoch a to: Bardejove,
Turčianskych Tepliciach a Trenčianskych Tepliciach.
Organizovali sme výlety s návštevou pútnických miest a navštívi-

ZB

li sme: Ružencová záhrada v Poľsku
Ludzmierz, Sabinov, Ľutina, Vyšná
Šebastová – ružencová záhrada, Krivá, Bobrov, Klín, Litmanová, Velehrad
– Olomouc a okolie, Turzovka, Ladce
–Budkov, Poľsko - Krakov, Čenstochová, Vadovice, Zebridovská kalvária.
Pre mladších a aktívnych členov
každý rok organizujeme výlet do Vysokých Tatier a to Hrebienok, Štrbské
Pleso – Popradské Pleso.
Z kultúrnej činnosti, každý rok aspoň 2 krát je to návšteva divadelných
predstavení v Spišskom divadle, akcia
Goralské slávnosti, kde boli lákadlom
Kollárovci a ich hostia. O zábavu na
ceste autobusom sa postaral súbor
Jamničan.
Po celý rok organizujeme aj prechádzky v okolí obce Jamník a to – Šikľava skala, ku Hornádu, do Jamníčka
a nad Domaňovce, kde je krásny výhľad po okolí.
Každý rok máme akciu športový
deň spojený s varením guláša, zúčastňujeme sa aj súťaže o najlepší
guláš na akcii Jamnícke leto.
My dôchodcovia, máme radi poriadok, a preto pred akciou Jamnícke
leto upratujeme stred obce, na jeseň
okolie kostola, starej školy a cintorína.
Našu činnosť propagujeme na vývesnej skrinke. Úspešne spolupracujeme
s OcÚ Jamník, ako aj s ostatnými
zložkami našej obce.
Tieto aktivity prinášajú okrem základného cieľa oddychu a pookriatia
aj teraz už úsmevné zážitky, akým
je napríklad celodenná cesta vlakom
z Podhájskej do Spišskej Novej Vsi,
trojhodinová cesta autom z Jamníka
do Vrbova, či šmykľavé chodníky na
Hrebienku. A tých zážitkov by sa našlo
aj viac, takže v našej organizácii je aj
veselo.
Podobné aktivity plánujeme tiež
v roku 2020 ako aj v ďalších rokoch.
Výbor ZO SZTP Jamník
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S E PAR OVAN I E ODPADU

ÍK

Odpadovému hospodárstvu v našej obci sme sa začali intenzívne venovať už
v priebehu minulého roka. Zvýšenú pozornosť sme venovali hlavne informovanosti
obyvateľstva a to článkom v Jamníckych novinách a informačnými letákmi, ktoré
sme rozdávali do vašich domácnosti pri inštalácii QR kódov na odpadové nádoby.
Vo zvýšenej miere sme sa sústredili taktiež na zlepšenie separácie odpadu
na našom zbernom dvore. Ako hlavný problém sme vyhodnotili množstvo papierového odpadu. Z tohto dôvodu sme zakúpili prenosnú unimobunku, ktorá nám umožňuje uskladniť väčšie množstvá papiera. Vyseparovaním papierovej zložky odpadu
sa nám darí eliminovať množstvo komunálneho odpadu, ktorý vzniká na zbernom
dvore a keďže je papier separovaný, pozitívne to vplýva na výpočet miery triedenia
v našej obci.
Výsledky tejto našej aktivity sa dostavili už v roku 2020, kedy sa nám podarilo spoločne dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia vo výške 30,77 % za rok 2019
oproti roku 2018, kedy bola miera triedenia 26,53 %. Miera triedenia odpadu je
významný ukazovateľ na základe, ktorého obec odvádza štátu peniaze za každú
tonu vyprodukovaného komunálneho odpadu. Ak by sme zostali na miere triedenia
z roku 2018, za každú tonu vyprodukovaného odpadu by sme štátu odviedli 22 €.
Vďaka nášmu spoločnému úsiliu, štátu v roku 2020 odvedieme za každú tonu vyprodukovaného odpadu 13 €.
Napriek tejto skutočnosti sa nevyhneme zvyšovaniu poplatkov za komunálny
odpad aj v našej obci. Novelizáciou zákona o odpadoch sa výrazne zvýšia náklady
na prácu s odpadmi a to pocítime všetci v našich peňaženkách, nie len v našej obci,
ale v rámci celej SR. Jediným východiskom, ako zastaviť zvyšovanie poplatkov je
separovanie odpadu. Stále platí jednoduché pravidlo: ČÍM MENEJ KOMUNÁLNEHO
ODPADU, TÝM MENŠIE POPLATKY.
Systém snímania QR kódov v našej obci už beží a koncom tohto roka budeme
mať výsledky na základe, ktorých zistíme, kde sú naše slabé miesta pri nakladaní
s odpadmi.
Som presvedčený o tom, že problém so separáciou odpadu nie je spôsobený
tým, že ľudia nechcú separovať, ale tým, že nevedia ako správne separovať. Preto v informačnej kampani budeme pokračovať. Zároveň chceme našim občanom
umožniť elegantne separovať odpad vo svojich domácnostiach, preto sme zadovážili okrem čiernych aj žlté a zelené odpadové nádoby na plasty a sklo. Tieto nádoby
si môžete zakúpiť na obecnom úrade.
Ing. František Pavol

ZÁKLADN É PRAVI D LÁ H O S PO DÁ RE N I A S O D PA D MI

1. SEPARUJTE
PLASTY

SKLO

PAPIER

Triedením odpadu chránite životné prostredie a za vytriedené zložky odpadu
NEPLATÍTE! Informácie ako triediť odpad nájdete na webovej stránke obce
a v blízkej dobe budeme distribuovať do vašich schránok leták s podrobnými
informáciami ako správne separovať odpad z domácností.
Pri triedení odpadu buďte dôsledný. Poplatok za odpad závisí aj od miery
vytriedenia odpadu.

2. NA TÝCH, KTORÍ NESEPARUJÚ DOPLÁCAME VŠETCI
Produkujte iba toľko zmesového odpadu na koľko máte nárok podľa platného dodatku.

VEĽKOSŤ DOMÁCNOSTI

TYP NÁDOBY

FREKVENCIA VÝVOZU

MAXIMÁLNE 2 OSOBY

110 l alebo 120 l

1x za 4 týždne

MAXIMÁLNE 5 OSÔB

110 l alebo 120 l

1x za 2 týždne

VIAC AKO 6 OSÔB

2x (110 l alebo 120 l) alebo 240l

1x za 2 týždne

3. NECHAJTE SI VYPRÁZDNIŤ IBA PLNÉ ZBERNÉ NÁDOBY
Poplatok za odpad sa skladá z dvoch častí.
Prvá časť je za uloženie odpadu na skládku a druhá je za manipuláciu so zbernou nádobou.
• Ak si dáte vyprázdniť poloprázdnu zbernú nádobu, platíte (platíme) ako za plnú.
• Do zbernej nádoby nepatrí biologický odpad zo záhrad, odvezte ho na zberný dvor, alebo kompostujte.

4. NA ZBERNÝ DVOR NEPATRÍ BEŽNÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTI
• ZBERNÝ DVOR NIE JE ZADARMO! Napriek tomu, že pri dovezení odpadu na zberný dvor neplatíme 		
poplatky, jeho prevádzka stojí obec nemalé finančné prostriedky. Ročná prevádzka stojí cca 5000 €.
• Na zberný dvor nepatrí bežný zmesový komunálny odpad z domácnosti.
Veľkokapacitné kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do smetných nádob.
• Na zberný dvor doneste vyseparovaný odpad alebo ho vytrieďte priamo na zbernom dvore.
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Š KO L ST VO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Rozprávka o malom kráľovstve
Kde bolo, tam bolo, bolo jedno malé
školské kráľovstvo. Prečo kráľovstvo?
No pretože sa nachádza v doline pasienok, lúk a lesa Kráľovej postele. Kráľovstvom zloženom zo štyroch komnát
nevídanej múdrosti a šikovnosti sa
hemžilo 53 malých princov a princezien, znel smiech, krik, radosť z nejedného úspechu. Títo odvážni a nebojácni
obyvatelia jamníckeho mini kráľovstva
boli vždy pripravení bojovať s nepriateľmi susedných usadlostí a získavať
víťazstvo na svoju stranu.
Keď sa na poliach zberala jesenná
úroda, nastúpili plniť si svoje školské
kráľovské povinnosti a ich cieľom bolo
zožať niekoľko ocenení aj pre ich ríšu.
V septembri sa im podarilo vybehať
štyri umiestnenia v behu ulicami najväčšej obce na Slovensku, v Smižanoch.
Krajinu svojej nedobytnej ríše spoznávali cez didaktické hry, počas ktorých
si vyskúšali bezpečný odchod z hradu
v prípade útoku neželaného nepriateľa.
Ich zdatnosť a odhodlanosť zdolať každú prekážku trénovali v projekte BeActive, ktorý zdokonalil ich fyzické schopnosti. Sú si vedomí, že ich malý hrad
je obklopený zelenou, voňavou a dych
berúcou prírodou vhodnou na rodinné prechádzky či výlety. Príroda je pre
všetkých darom, a to nielen tá okolitá.
Z toho dôvodu sa pustili do spoznávania ešte nepoznaného a u nás nežijúceho delfína skákavého cez projekt
a s pani lektorkou.
Historický kalendár obrátil svoj list
a v októbri tri princezné a traja princovia bojovali natrénovanou rýchlosťou
a múdrosťou v prírode vo Vedomostno-športových pretekoch na susednom
území v Chrasti nad Hornádom, kde
sa princezné umiestnili na 1. mieste
a princovia na 4. mieste. Celkovo sme si
do kráľovstva priniesli 1. miesto. Okrem
toho sa malé veličenstvá učili správať
k sebe ohľaduplne, úctivo, neponižovať jeden druhého, a to aj s pomocou
bábkového divadla Dračie pytačky
v prevedení bábkoherečky p. Liptákovej.
Priaznivý vietor umožnil nebojácnym
obyvateľom hradu vyjsť na kopec, aby
mohli vzhliadnuť lietanie drakov v oblakoch a otužili svoj organizmus.
Kráľovské kreslenie, spoznávanie okolitých území a svojich detských výsostných práv patrilo v jedenástom mesiaci

roka, v novembri, na hrade k ďalším
zaujímavým činnostiam. V kreslení
žiak 4. komnaty získal 3. miesto. Tvoril na vyhlásenú tému Detstvo bez násilia a jeho práca mala názov Prečo?.
Pochmúrne počasie malých hradných
obyvateľov neodradilo, aby preskúmali Solivar v Prešove a spoznali to,
čo už dávno vedeli, že soľ je nad zlato. Princovia a princezné 3. a 4. komnaty podrobne overovali, či je pravda
vo hviezdach v Planetáriu a hvezdárni
v Prešove. Viera v tímovú hru a spojenie síl sa ukázalo ako jedna z kvalitných
zbraní proti nepriateľom vo vybíjanej,
v ktorej odvážnosť či uhýbanie prinieslo
ovocie v podobe 1. miesta. Veľkí strážcovia poriadku, príslušníci Policajného
zboru SR, porozprávali aká je ich úloha,
koho a čo strážia na našom obrovskom
slovenskom území.
Bez vody sa žiť nedá. To vedia už aj
malí literárni tvorcovia hradu. Jeden
z nich, bol to žiak 2. komnaty, získal
v celoslovenskej súťaži Voda pre život – život pre vodu v kategórii poézia
1. miesto.
Malé lietajúce vločky v mesiaci december nám naznačovali, že do kráľovstva princov a princezien prichádza
zima a slávnosť biskupa Mikuláša, človeka s veľkým srdcom chrániacim úctu
a pokoru. Pracovitosť malých obyvateľov hradu bolo možné pobadať na Mikulášskych trhoch a slová povzbudenia
vypočuť si na vystúpení pred obecným
úradom za prítomnosti samotného Mikuláša. Červený kríž pri príležitosti 100tého výročia vzniku ocenil obyvateľov
4. komnaty za literárnu tvorbu básne
Nehoda na ulici v priestoroch obradnej
sieni slávou a históriou ovenčenej Radnici v Spišskej Novej Vsi. Vianoce boli za
rohom, a preto komnatami kráľovstva
rozvoniavali medovníky z dielne školského klubu detí a ich vodkýň. Postupne
sa všetky hradné duše pripravovali na
rozprávkové vystúpenie Snehová kráľovná, ktoré prinieslo do sŕdc prítomných pokoj a útechu z víťazstva dobra
nad zlom.

Bolože to radosti, keď vo februári
cestou do ďalekého impéria večného
snehu na Mlynkách – Bielych Vodách
veľká skupina kráľovských lyžiarov
zviedla boj s tunajším kopcom a nebojácnosťou zopakovať to aj viackrát.
Rýchlosť silnej víchrice a dobrej kondície priniesla okrem úžasného zážitku
aj štyri výsostné kráľovské umiestnenia. Odvaha človeka – vojaka prežiť
v neľútostnej prírode za hluku striel zo
zbraní princovia a princezné spoznali
cez rozprávanie a názorné ukážky Školy na kolesách. Zábava, smiech, tanec
a radosť patrili k hradným povinnostiam obyvateľov hradu. Prestrojili sa za
kadejaké nevídané postavičky a prišli
na kráľovský karneval za účasti Srandy bandy, ktorý bol spojený s pasovačkou človiečikov z 1. komnaty za pomoci
rozprávky Kozliatka a vlk. Naučené texty rôznych autorov v celej svojej kráse
vyrozprávali mini panovníci na triednych kolách a školskom kole kráľovskej
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Kľudný a ničím nerušený život malých
veličenstiev narušila však v mesiaci
marec čarodejnica Korona. Zlá, nemilosrdná a neviditeľná. Vzala im život
na hrade, vyhnala ich zo svojich komnát, zakázala im behať, bicyklovať sa,
stretávať sa a stále ich drží vo svojom
mocnom zajatí s kľúčom vo vrecku, ktorého sa nesmie nik zmocniť. Princezné
a princovia sa však nevzdávajú a bojujú ďalej. Sú síce pod zámkom a bez
možnosti odomknutia, ale nepoddávajú
sa. Píšu, počítajú, čítajú, kreslia v zajatí.
Veľkou oporou sú im kráľovskí rodičia,
ktorí nedovolia, aby im bolo ublížené
a spolu s hradnými dámami bojujú
so zlou čarodejnicou.
Neviditeľná Korona bude určite porazená tými najúčinnejšími zbraňami.
Je to trpezlivosť, vzájomné načúvanie,
rešpektovanie sa, pomoc, zodpovednosť, a to aj preto, aby kráľovstvo šťastia a múdrosti o niekoľko týždňov ožilo
vo svojej kráse a jednoduchosti.
Mgr. Oľga Liptáková
a kolektív ZŠ Jamník 184

Š KOLSTVO
Lyžiarsky výcvik v Levočskej Doline

MATERSKÁ ŠKOLA
Vážení občania Jamníka,
Po roku opäť Vám chceme priblížíť život
z diania v materskej škole a ukázať rodičom a širšej verejnosti, ako deti trávia
dni prežité v „našej škôlke“.
Najdôležitejším obdobím v živote dieťaťa je prvých šesť rokov, teda predškolský vek. Vtedy sa najviac vyvíja
a formuje jeho osobnosť, rozširuje obzor poznania a buduje vzťah k okoliu.
A práve toto obdobie trávi dieťa v materskej škole. Naším cieľom je, aby materská škola bola pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne
prežiť detstvo. Snažíme sa deťom vytvoriť predovšetkým podnetné prostredie, v ktorom sa nielen veľa naučia, ale
v ktorom sa budú cítiť čo najlepšie, aby
prekonali odlúčenie od rodičov počas
ich pracovných povinností.
Za každodenným dianím stál a stojí
tím ľudí - kvalifikovaných pedagógov,
odborníkov pre oblasť výživy, pracovitých a zručných zamestnancov dbajúcich o poriadok a čistotu, obetavých
rodičov pôsobiacich v poradných orgánoch či výbore združenia rodičov. Nielen
oni ovplyvňovali a dodávali celej práci
zmyselnosť a úctu a podpisovali sa pod
jej úspechy. Vážime si, že ste svoje dieťa zverili práve nám a tým sa môžeme
podieľať na formovaní jeho osobnosti.
Ďakujeme za prejavenú dôveru.
Rok 2019 bol pre deti plný zážitkov, smiechu, prekvapení, poznávania,
zábavy a učenia sa hrou.
Ponúkame Vám prehľad toho najdôležitejšieho čo sa udialo v roku 2019:
Zvieratká v zime

V januárovom týždni sa deti v škôlke
oboznamovali so životom lesných zvierat, naučili sa prečo je dôležité zvieratám pomáhať hlavne v zime. Mali pripravené rôzne aktivity a jednou z nich
bola turistická vychádzka do prírody,
kde sme lesným zvieratkám zaniesli
dobroty, ktoré si deti priniesli z domu.
Bolože to radosti pri vyberaní z ruksakov.

Stavanie mája

Výlet v ZOO a Dinoparku v Košiciach

Úcta k starším

Jeseň je nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat
a v jednom zo svojich mesiacov nám
pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorou je úcta k starším. Babičky
a dedkovia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu
a vďaku ako sa nám zdá a to nielen
v októbri, ale počas celého roka. V našej
materskej škole si každoročne pripomíname tento sviatok „Október - mesiac
úcty k starším“. Pri tejto príležitosti sme
zhotovili výstavku starožitností taktiež
výstavku fotografií so starými rodičmi
a vyvrcholením bola príprava kultúrneho programu. Naše pozvanie prijali
starí rodičia našich detí, ktorí sa poďakovali nielen slovom, ale aj silným
potleskom a úsmevom či milým pohladením a sladkou pusinkou. Sme radi,
že sme spoločne prispeli k vytvoreniu
peknej sviatočnej atmosféry a mohli
tak vyjadriť úctu a vďaku našim starým
rodičom.

MDD

V deň, kedy všetky deťúrence oslavujú MDD nám počasie veľmi neprialo
a plánovaný nafukovací hrad na školskom dvore nám zruční ujovia zmenšili
a presunuli do materskej školy. Celý deň
sa niesol v duchu osláv, zábavy, súťaží
a tanca.
Bezpečne počas prázdnin s policajtmi

Oslava Dňa materských škôl

Vianočná besiedka

Blížili sa najkrajšie sviatky v roku
a nás v škôlke čakala vianočná besiedka, na ktorú sa detičky veľmi tešili.
Slávnosť sa konala 17. decembra, kedy
sa detské očká rozžiarili šťastím pri vianočnom stromčeku, pod ktorým mali
deti veľkú kopu darčekov. Našu škôlku
navštívil aj vzácny hosť - Mikuláš, ktorý deti za ich smelosť a odvahu obdaril
sladkými balíčkami. Vianočnú besiedku
sme ukončili piesňou „Šťastné a veselé“
pri svetle prskaviek.
V živote dieťaťa je etapa s nehou nazývaná detstvo. Určitú časť z tejto etapy strávi dieťa v materskej škole. Preto
si spoločne zaželajme, aby sa materskej škole darilo zachovať deťom šťastné a bezstarostné detstvo v súčinnosti
s uznávanými hodnotami a osobnými
vzormi.
Bc. Erika Farkašovská
a kolektív MŠ Jamník 185
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DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE JAMNÍK
údaje k 1. 1. 2020
POČET OBYVATEĽOV

1179

PRIHLÁSENÍ OBČANIA
K TRVALÉMU POBYTU

19

ODHLÁSENÍ OBČANIA
Z TRVALÉHO POBYTU

25

POČET NARODENÝCH DETÍ

22

POČET ÚMRTÍ

7

OBČANIA DO 18 ROKOV

278

OBČANIA NAD 18 ROKOV

902

DÔCHODCOVIA

209

POČET DOMOV

327

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

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

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

MY VŠETCI SME HRDÍ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

100. VÝROČIE NARODENIA
SV. OTCA JÁNA PAVLA II.
„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista.
Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu.
Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície
a svoje dedičstvo viery.“
Sv. Ján Pavol II.

13:00 - 16:30

8:00 - 12:00

TAJNIČKA

1. diera
2. Turčín ...
3. plavecký štýl
4. významný človek
5. náš potôčik
6. pripravíme koláč
7. hlodavec
8. čierno-biely medveď
9. lesné ovocie
10. kňaz

SMS OZNAMY
V našej obci zavádzame novinku: Informovanie prostredníctvom SMS.
Dávame do povedomia občanom, že stále je možnosť požiadať o zasielanie
rozhlasových oznamov prostredníctvom SMS správ.
Pre prihlásenie na zasielanie sms správ je nutné sa zaregistrovať
a vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov na Obecnom úrade.
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