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Príhovor starostky obce a čo nové na obecnom úrade...

Pretieklo veľa vody v Jamníčku a my sme
pomaly zase o rok starší. Máme za sebou
mnoho akcií počas leta a v jeseni ako napr.
Uvítanie časopisu Jamníčan do života
spolu s posedením otázky a odpovede so
starostkou a zástupcom starostky obce,
Varenie halušiek v Pribyline, Stavanie mája
v obci a obecná grilovačka, Okresná hasičská súťaž „Plameň“, Bežecká súťaž „The
RUN“, Deň obce, Retro Prague Historic Rally, Historické vozidlá Jochy, Oslavy 75. výročia SNP, Výstup na
Jamnické plesá, Jesenné upratovanie obce. Čakalo nás veľa
výziev a práce na úrade s administratívou, smernicami, ale
hlavne s vypracovaním projektov. Vzhľadom na malý rozpočet obce a veľa problematických oblastí, ktoré treba riešiť, sme
podali 12 projektov, v celkovej výške približne 475 tisíc eur a
celkovou spoluúčasťou obce vo výške 51 tisíc eur. Momentálne má naša obec podané projekty na nenávratné zdroje ﬁnancovania z rôznych ministerstiev, envirofondu, projekty cez
miestne akčné skupiny ako napríklad: Rekonštrukcia okien a
dverí kultúrneho domu, ale aj projekt na energetickú úsporu
kultúrneho domu, Rekonštrukcia a modernizácia miestneho
rozhlasu, Modernizácia verejného osvetlenia, Výmena okien a
dverí na obecnom úrade, Inventár obecného úradu a archívu
(regále do archívu, stoly, stoličky, skrine atď.), Rekonštrukcia
miestnych komunikácií (Ul. Klimovská od RD č. 93 – 95), Vybudovanie procesu zberu a zhodnotenia zeleného odpadu
(kompostéry), Rozšírenie a intenziﬁkácia čistiarne odpadových
vôd a rozšírenie stokovej kanalizácie, Rekonštrukcia strechy
futbalovej tribúny a telocvične, vybavenie posilňovne, zateplenie západnej steny budovy na ihrisku spolu s vybudovaním
chodníka pred budovou, Projekt na nákup strojovej techniky
(traktor s čelným nakladačom a návesom), ku ktorému by sme
postupne chceli prikúpiť drvič konárov, mulčovač, radlicu a
iné príslušenstvo, ktoré by nám pomohlo pri údržbe obce a
ušetrilo nemalé ﬁnančné prostriedky, ktoré aktuálne musíme
vynakladať na služby. Projekty sú v štádiu prehodnocovania,
tak uvidíme, ktoré sa podaria dotiahnuť do úspešného konca.
Pripravujeme projekt riešenia opravy bytových domov s použitím prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je
administratívne aj procesne veľmi náročný.
S nostalgiou, ale dobrým pocitom môžeme konštatovať,
že sa urobilo veľa práce, aj keď situácia bola nie vždy priaznivá.
Nemali sme na jar, počas leta, ani v jeseni k dispozícii žiadneho
nezamestnaného, z čoho sa na jednej strane teším, na druhej
strane sme však postrádali šikovné ruky týchto ľudí, ktorí sa
predošlé roky starali o čistenie obce a kosenie. Takže sme mu-

Jesenné krásy Jamníka

seli poškrtať nejaké plánované výdavky v rozpočte a hľadal sa
ochotný človek, alebo ﬁrma na tieto práce. O kosenie v obci
sa celú sezónu starali dvaja „dohodári“ Dušan Spišek a Branislav Lupták, ktorí nám vykosili obec, len škoda, že namiesto
pochvalného slova sa niekoľkokrát stretli s aroganciou zo strany niektorých našich občanov, ako by to vedeli urobiť lepšie,
no bohužiaľ neukázali nám to svojou prácou a pritom by sme
sa radi priučili. Kosili obecné aj súkromné pozemky na verejných priestranstvách, o ktoré by sa mal starať v prvom rade ich
vlastník a nie obec, ale bohužiaľ aj v tomto prípade starosta
a obec ťahá za kratšiu stranu povrazu. Som vďačná, že šikovné ruky a ochota pomôcť vo veľa prípadoch zvíťazila a tak pár
ulíc bolo pravidelne pokosených a zametaných s pomocou
obyvateľov priľahlých nehnuteľností. Človeka poteší, že vidí
súdržnosť a pomoc namiesto ohovárania a výčitiek, tak som
rada, že aj u nás to pozitívne v nás aspoň v niektorých častiach
obce zvíťazilo. Budúci rok sa budú údržbové práce obce riešiť
dodávateľsky, prostredníctvom ﬁriem, ktorých ponuky aktuálne prehodnocujeme.
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V lete sa upravilo Šinkovište a vďaka poslancom a dobrovoľníkom sa zbierali čierne skládky v okolí obce, ale aj Račkovej doline, ktorá čiastočne patrí do katastra Jamníka, a teda
obec musí odstraňovať na vlastné náklady všetky nelegálne
skládky aj na tomto území.
Takto ku sklonku roka bilancujeme, stále nás čaká množstvo práce, ale aj milých akcií napr. posedenie pre seniorov,
rozhovory s občanmi obce, Mikuláš s našimi najmenšími,
oslava nového roka a možno sa podarí zabezpečiť vianočné
divadelné predstavenie. Sme v plnom prúde prípravy rozpočtu na budúci rok, z ktorého by som chcela spomenúť aspoň
pár investícií. Niektoré akcie budú závisieť aj od úspešnosti našich projektov a získania externých zdrojov. Naplánované sú
drobné opravy v rámci obce – voda a prístrešok na cintoríne,
uzamykacie prístrešky na odpad pri bytovkách, oprava studní na obecných „pahôrkoch“, oprava zastrešenia autobusovej
zastávky, výmena úradnej tabule obce, presunutie pamätníka
padlým z 1. a 2. svetovej vojny a vybudovanie oddychovej zóny
pri tomto pamätníku, v nadväznosti na plánovanú prístavbu
hasičskej garáže, na výstavbu ktorej obec získala prostriedky
ešte v roku 2018. Chceme sa začať venovať starostlivosti o zeleň a postupne revitalizovať a ošetrovať stromy a zeleň v obci.
Z dôvodu bezpečnosti, aj ochrany zdravia a majetku chceme
pristúpiť k inštalácii kamerového systému, zmeniť spôsob
nakladania so zeleným odpadom, aby sme sa všetci naučili kompostovať a vybaviť kompostérmi všetky domácnosti,
aj tie, ktoré v tomto roku z kapacitných dôvodov nedostali
kompostér. Prehodnotiť zber a vývoz komunálneho odpadu
v závislosti na ﬁnančných ukazovateľoch nákladov na likvidáciu odpadov a miery separácie našej obce za tento rok. Keďže
neustále narážame na problém vlastníckych práv, vyčleníme
ﬁnančné prostriedky v rozpočte aj na postupné vysporiadanie
pozemkov, či už pod miestnymi komunikáciami, obecnými nehnuteľnosťami alebo na plánovanú IBV, ktorá je už dlhodobo
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v územnom pláne obce. Prebehne intenziﬁkácia a rozšírenie
čistiarne odpadových vôd v nadväznosti na plánovanú výstavbu „Jamnická vyhliadka“, ale aj z dôvodu zlého technického
stavu spôsobeného nezodpovedným prístupom niektorých
obyvateľov obce, vhadzujúcich do kanalizácie veci, ktoré tam
nepatria a tým znefunkčňujú správny chod čistiarne. V rozpočte rátame so spoluﬁnancovaním a taktiež prípadnou realizáciou všetkých projektov, spomínaných v úvode. Teším sa na
spoločné stretnutie s vami občanmi na verejných hovoroch,
kde vedenie obce zodpovie na vaše otázky, radi si vypočujeme konštruktívne pripomienky a postrehy od vás, aby sme
sa pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu v decembri mohli
sústrediť na najpálčivejšie problémy obce, a tak budeme spoločnými silami pracovať na zlepšení nažívania a skvalitnenia
prostredia života v NAŠOM Jamníku. V prípade, že máte záujem o zapojenie sa do aktivít obce, alebo máte vlastné nápady
na realizáciu spoločných stretnutí a podujatí, prípadne chcete
žiadať o grant, kde je potrebná spoluúčasť, či iným spôsobom
budovať komunitu v obci a zveľaďovať obec, budeme veľmi
radi, ak nám svoje predstavy predostriete a budeme hľadať
priestor, ako tieto vízie spoločne pretavíme do skutočnosti.
Chcem sa poďakovať všetkým organizáciám obce, ale aj
všetkým dobrovoľníkom a ochotným ľuďom, ktorí pomáhali pri
obecných podujatiach alebo pri údržbe a správe obce. Veľmi si
cením, že spolu s nami na OcÚ budujete krok po kroku fungujúcu komunitu, čo sa už v tomto svete vidí len veľmi málo.
Prajem vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a verím, že úspešne uzavrieme rok
2019 a s pokorou, odhodlaním, pozitívnou energiou, pevným
zdravím, vzájomným porozumením, entuziazmom a súdržnosťou vykročíme do nadchádzajúceho roka a budeme sa tešiť zo
spoločných úspechov a vzájomne si pomôžeme a podporíme
jeden druhého, veď spoločnými silami ide všetko ľahšie.
Ing. Alena Vlčková

Súťaž naj mesto a obec Slovenska 2019
V novembri celoslovenský informačný portál Slovakregion vyhodnotil XI. ročník súťaže „NAJ mesto a obec Slovenska
2019“. Ľudia mohli za svojich favoritov hlasovať od apríla do
konca októbra tohto roku. Ziskom titulu za mestá sa môže hrdiť Trnava, druhým miestom Spišská Nová Ves, nasledovaná
Púchovom. Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Na druhom mieste medzi obcami skončila Nižná
Olšava a trojicu najlepších uzatvára Ortuťová. Spomedzi 2 789
zúčastnených obcí Slovenska obsadila naša obec 23. priečku.
Z mikulášskeho okresu sa do TOP 100 dostala len obec Liptovské Kľačany a naša malebná obec Jamník.

Likvidácia čiernej skládky pri ceste v lokalite Jochy v lete 2019
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Vedeli ste že...
Výrub stromov – rieši zákon 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súhlas na výrub od obce sa nevyžaduje pre
stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130
cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území
obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia
obce s výmerou do 20 m2 (a ostatné výnimky podľa §47 ods. 4).
Ostatné dreviny a krovité porasty treba riešiť žiadosťou o výrub, ktorú doručíte na OcÚ v predpísanom formulári. Postup je
nasledovný:
1.

Vypíšete formulár na výrub dreviny, kde musí byť uvedené
a) meno, adresa žiadateľa, telefón
b) súhlas všetkých vlastníkov pozemku, na ktorom drevina
rastie
c) parcelné číslo pozemku, ktorého sa výrub týka
d) druh pozemku (zastavané plochy a nádvoria, záhrada,
atď.)
e) katastrálne územie
f ) názov dreviny a obvod kmeňa, prípadne počet m2 krovinatého porastu
g) dôvod výrubu – presná špeciﬁkácia
2. Zakreslíte do katastrálnej mapy umiestnenie dreviny na
pozemku
3. Priložíte list vlastníctva k pozemku, na ktorej žiadate o výrub
Katastrálnu mapu aj list vlastníctva vám už vieme vytlačiť na
obecnom úrade bez zbytočných poplatkov.
4.

5.
6.
7.

Donesiete vypísaný formulár aj s prílohami - list vlastníctva a katastrálna mapa na OcÚ, kde vám žiadosť zaregistrujeme a zaplatíte správny poplatok (FO 10 eur, PO 100
eur).
Žiadosť sa zverejní spolu s oznámením konania obhliadky na úradnej tabuli obce a vám obec zašle dátum a čas
obhliadky.
Uskutoční sa obhliadka, kde sa identiﬁkujú dreviny zo žiadosti, odmerajú sa obvody kmeňov a spíše sa zápisnica z
obhliadky o stave dreviny.
Obec ako správny orgán ochrany prírody má 30 dní na
vydanie rozhodnutia k výrubu, ktoré vám bude doručené. Voči rozhodnutiu obce sa môžete odvolať podľa
zákona do 15 dní, prípadne sa môžete písomne na OcÚ
vzdať možnosti odvolania a tým rozhodnutie nadobudne právoplatnosť na druhý deň ako podpíšete vzdanie sa
odvolania, inak trvá 15 dní, kým rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť. Až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia môžete realizovať výrub. Každé súhlasné rozhodnutie obsahuje dátum, do kedy je povolené drevinu
vypíliť, ale tiež podrobnosti o povinnej náhradnej výsadbe, ktorú musí každý žiadateľ do stanoveného termínu
uskutočniť a priniesť na OcÚ fotodokumentáciu o jej realizácii.
Výruby sa vykonávajú v čase vegetačného pokoja od
1. októbra do 31. marca.
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30. snem Združenia miest a obcí
Slovenska
V poradí už 30. „jubilejný“ snem Združenia miest a obcí Slovenska sa zišiel v Bratislave 22. a 23. mája 2019 v Kongresovom
centre Incheba Bratislava. Na rokovaní sa zúčastnilo takmer 1
300 starostov a primátorov. Už tradične sa snem uskutočnil za
účasti ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu
ZMOS-u bolo zároveň prvým snemom od jesenných komunálnych volieb, preto jeho súčasťou bola aj voľba predsedu združenia. O post predsedu ZMOS-u sa uchádzali štyria kandidáti.
Pôvodne ich bolo päť, no doterajší predseda združenia Michal
Sýkora na začiatku snemu oznámil, že sa rozhodol neobhajovať
mandát. Vysvetlil to snahou o upokojenie situácie a zachovanie
jednoty ZMOS-u. V združení v poslednom období zaznievala od
časti primátorov kritika na pasivitu a nedostatočnú akcieschopnosť strešnej organizácie, jednak pri reforme verejnej správy,
ale aj obhajovaní záujmov miest a obcí pri zavádzaní sociálnych
opatrení, zaťažujúcich rozpočty samospráv.
Nadpolovičnou
väčšinou v prvom
kole tajnej voľby
bol zvolený Branislav Tréger, primátor
mesta Liptovský Hrádok a vystriedal tak v
pozícii dlhoročného
predsedu Michala Sýkoru. V krátkom príhovore k účastníkom Rokovanie otvoril predseda ZMOS-u Michal
snemu po vyhlásení Sýkora
výsledkov nový predseda zdôraznil, že ZMOS bude pri obhajovaní záujmov miest a obcí pod jeho vedením korektným, konštruktívnym, ale i sebavedomým partnerom. „ZMOS bude plniť
svoje ciele tak, aby nešliapal po ľuďoch. Budeme počúvať všetkých,
no budeme sa riadiť našimi hlavami, nebudeme klamať a ani si
skracovať či zľahčovať cestu,“ vyhlásil Tréger.
Naša obec mala na sneme zastúpenie v osobe starostky
obce Ing. Aleny Vlčkovej, ktorá bola združením ZMOL navrhnutá za členku ﬁnančnej a ekonomickej komisie ZMOS-u. Aj
takouto formou sa starostka obce snaží podporiť postavenie
malých obcí v združení, aby sa neustále posilňovala spolupráca
s okolitými obcami v snahe presadiť legislatívne zmeny, ktoré
by uľahčili a zefektívnili chod malých obcí aj čerpanie externých
ﬁnancií.
P. V.

Starostovia Združenia miest a obcí Liptova s novým predsedom ZMOS-u
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Jamníčan

Informácie o odpadovom
hospodárstve v obci
Prehľad nakladania s odpadom v obci
Keďže prichádza obdobie zostavovania rozpočtu, jednou
z veľkých otázok a problematík sú aj odpady a spôsob ich likvidácie. Analyzovali sme niekoľkoročné dáta a keďže sme sa
my občania na základe štatistík k tejto oblasti nepostavili o nič
zodpovednejšie ani tento rok, obec musí pristúpiť k zmene
všeobecne záväzného nariadenia a zvýšiť poplatok za vývoz
odpadu a to z nasledujúcich dôvodov:
1. Zvýšil sa počet vyvozených nádob s komunálnym odpadom. Každá nádoba, ktorá má viac ako 110 l sa berie
ako vývoz 2 nádob. Ak k nádobám položíte jedno aj malé
vrece, vyvážajúca spoločnosť to berie ako vývoz 2 nádob,
bez ohľadu na litráž. V prípade, že k nádobám položíte 2
malé vrecia, vývozca nám ráta vývoz 3 nádob spred Vášho
domu. Preto vás žiadame, aby ste vhodili malé vrecia do
jedného veľkého, no najlepšie eliminovali akékoľvek vrecia. V okolitých obciach sa vyvážajú len nádoby a vrecia
nechávajú občanom na ďalší zvoz odpadu. Obec bude
musieť zvážiť aj takýto prístup a hlavne od budúceho
roka nebudú vysýpané iné ako 110 l nádoby.
2. Zvýšil sa objem veľkoobjemového odpadu.
3. V malej miere sa zvýšil vývoz triedených zložiek (papier,
plast, kovy, sklo).
Poplatok obce za jednu tonu odpadu umiestneného na skládku
je daný zákonom (viď v tabuľke nižšie) a je závislý od miery separácie občanov našej obce. V aktuálnom roku 2019 obec platila 8 eur, budúci rok bude 13 eur a ďalší rok 22 eur. Toto je len poplatok za umiestnenie odpadu na skládku. K tomuto poplatku
sa obci pripočítava ešte poplatok za zvoz jednotlivých nádob a
za zvoz veľkoobjemových kontajnerov, preto počet nádob zohráva veľkú rolu v nákladoch za likvidáciu odpadu. Pričom cena
za vývoz jednej nádoby (aj vreca vedľa nádoby) je 1,63 eur. Percento úrovne vytriedenia komunálneho odpadu na tento rok
predbežne vychádza na 37%.
Ďalším ukazovateľom, ktorý musí obec sledovať a záleží
opäť na občanoch, aké náklady bude mať v budúcnosti obec,
je cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov. Sleduje
sa miera znečistenia komunálnych odpadov, vyzbieraných vo
Vašich nádobách na tuhý komunálny odpad (TKO), t. z. sleduje
sa aké % z odpadov, ktoré idú na skládku občania nevyseparovali, teda koľko sa mohlo z odpadov vyseparovať, keby sme
k separácii pristupovali na 100%. V prípade, že nesplníme legislatívne ciele, obec bude znevýhodnená a budú jej vznikať
ďalšie povinnosti a náklady.
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Upravené plochy v Šinkovišti a pred obecnými skladmi

Preto ak chceme v nadchádzajúcich rokoch predísť ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov, je to len v našich rukách. Keďže
obec podľa zákona o odpadoch nesmie doplácať na vývoz odpadov, ale v plnej miere si všetky náklady musí uplatniť v poplatku za odpady u občanov, je len na nás, ktorou cestou sa
vydáme a či chceme každý rok platiť viac a znečisťovať našu
zem odpadmi, alebo pristúpime zodpovednejšie k celej veci
a začne nám záležať na našej budúcnosti. Pre rok 2020 obec
požiadala o navýšenie počtu vývozov plastov a ak Envipak
bude súhlasiť, plasty sa budú v našej obci vyvážať každý týždeň, takže priestor na separáciu tu bude zabezpečený.
A. V.
Šinkovište
Šinkovište dostalo čiastočne novú tvár. Podarilo sa vyčistiť okolie plotu, vyseparovať nanosené a zarastené kopy
odpadu, zrovnať cestu, vysypať ju štrkom a spraviť spevnenú
plochu pre státie veľkoobjemových kontajnerov na obecných
pozemkoch. Taktiež sa vyvozil stavebný odpad spred plechových skladov a upravilo sa okolie skladov.
Prevádzkový poriadok Šinkovište
Budúci rok na jar sa bude meniť prevádzkový poriadok
Šinkovišťa. Nechceme obmedzovať občanov pri vývoze veľkoobjemového odpadu, len chceme ho mať pod kontrolou,
preto v prípade, že budete potrebovať vyviezť veľkoobjemový
odpad, stačí sa nahlásiť na OcÚ a po dohode bude možné odpad priviezť do kontajnerov, avšak bude potrebné patrične ho
rozobrať a zmenšiť jeho objem v čo najväčšej možnej miere.
O všetkých zmenách prevádzky bude OcÚ informovať.
Do kontajnerov a na Šinkovište NEPATRÍ:
Stavebný odpad – možnosť odvozu na skládku v Liptovskom
Hrádku.
Pneumatiky a gumy – možnosť odvozu po dohode do zberného dvora v Jakubovanoch, kde je na to určená skládka, po-
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je dohodnutá spolupráca s novou
ﬁrmou, je potrebné, aby ste šatstvo
neodnášali do zberného kontajnera,
ani na Šinkovište, ale odniesli ho na
Červený kríž, prípadne do inej charitatívnej organizácie. Obecný úrad
vás bude informovať o možnosti uložiť textilný odpad do tomu určených
nádob, keď bude mať zabezpečený
odvoz a spracovanie. Ďakujeme za
pochopenie.

Nové stojisko pre veľkoobjemové kontajnery v Šinkovišti

vinnosť je aj na strane autoservisu v prípade výmeny pneumatík na motorových vozidlách.
Nebezpečný odpad (farby, riedidlá, spreje) – obec zabezpečí 1x do roka odvoz tohto odpadu, preto buďte prosím trpezliví
a zlikvidujte tento druh odpadu v stanovenom termíne, keď príde špecializovaná ﬁrma na likvidáciu nebezpečného odpadu.
Elektroodpad – obec zabezpečí minimálne 2x do roka odvoz
tohto odpadu, v prípade elektroodpadu menších rozmerov
(rádio, ruter...) môžete odpad nahlásiť kedykoľvek počas roka
na OcÚ a bude uskladnený v obecných skladoch, kým nepríde
ﬁrma na likvidáciu.
Psie výkaly patria do kontajnerov pre komunálny odpad a
nie do mikroténových vreciek pohodených popod stromy a
na zem v Šinkovišti.
Šatstvo – textilný odpad/obnosené šatstvo patrí do komunálneho odpadu, v prípade zachovalého šatstva, oslovte prosím
charitu.
Perie – pravidelne chodia vykupovať súkromné ﬁrmy.
Plast, sklo, papier/kartón, kovy – sú to separovateľné zložky, ktoré majú svoj vlastný kontajner na niekoľkých stojiskách
v obci.
Šinkovište aj obecné sklady budú sledované kamerovým
systémom! Šinkovište bude od 30.11.2019 do 31. 3. 2020
zatvorené!

Na Šinkovište boli umiestnené nové tabule, podľa ktorých sa treba riadiť

Textilný odpad
Vzhľadom na ukončenie činnosti ﬁrmy Pomocný anjel
s. r. o., ktorého kontajner na zber šatstva je umiestnený na prístupovej komunikácii do dvora COOP Jednota, sme sa rozhodli
osloviť ďalšiu ﬁrmu s názvom HUMANA, ktorej služby začalo
využívať mesto Liptovský Hrádok aj Liptovský Mikuláš. Kým nie

Nebezpečný odpad
Dvakrát ročne obec zabezpečuje zber elektroodpadu. Tento rok
spolu s elektroodpadom zbierala
obec od občanov aj nebezpečný
odpad (farby, riedidlá atď.), ktorý
musí byť odovzdaný špecializovanej ﬁrme na likvidáciu nebezpečných odpadov. Prosíme občanov,
aby takýto odpad nevhadzovali do
komunálneho odpadu alebo veľkoobjemových kontajnerov
v Šinkovišti, ale počkali na organizovaný zber a odovzdali ho
počas tohto zberu.
Papier a kartóny
Spoločnosť Brantner bola opätovne zbierať papier, za
ktorý si občania môžu zobrať rôzne papierové produkty, ako
napríklad hygienické vreckovky, toaletný papier atď. Aj týmto
spôsobom sú občania odmenení za to, že separujú a starajú sa
o našu zelenú planétu.
Kompostéry
V lete sa odovzdávali kompostéry, ktoré obec
získala z enviromentálneho
fondu. Prvú časť kompostérov pomohli rozvoziť Dušan
Spišek spolu s Michalom
Spišekom a ukázali občanom ako ich majú zložiť.
Keďže obec nedisponuje
technikou, ďalšie odovzdávanie bolo pri obecných
skladoch počas 4 popoludní vďaka dobrovoľníkovi
Miroslavovi Vlčekovi, ktorý
ich so starostkou obce odovzdával. Po určených dňoch
sa odovzdávali aj individuálne, aby obecný úrad vyšiel v
ústrety pracujúcim ľuďom,
ktorí požiadali o zmenu času
odovzdania kompostéru. Z
fondu sme dostali iba 77 ks
kompostérov, preto obec
podala ďalší projekt do enviromentálneho fondu, aby
zabezpečila nákup kompostérov aj pre ostatných obyvateľov, ktorí zatiaľ kompos-

Dobrovoľníci D. Spišek a M. Spišek nakladajú kompostéry na prevoz do Jamníka

Skladanie a umiestnenie kompostérov
do rodinných domov
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tér nedostali a taktiež chalupárom, aby si každý mohol kompostovať na vlastnom pozemku. Vyvážanie zeleného odpadu
na Šinkovište už bude možné len počas jarného a jesenného
upratovania obce. Nevyužitý kompost z domácich kompostérov sa bude dať vyviezť priebežne po dohode s OcÚ.
A. V.
Čistiareň odpadových vôd (ČOV)
Aj napriek rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd spred
niekoľkých rokov, máme problémy s prevádzkou tohto obecného zariadenia. V júli sa vyvozil kal zo všetkých nádrží, avšak
už v októbri sme bojovali opätovne s plnými kalovými nádržami, ktoré nám treba ešte pred zimou vyviezť. Hlavným
problémom je zanášanie potrubia a odkalovacích nádrží, kde
sa usádzajú veľké odpady, ktoré v kanalizačnej sieti nemajú
čo hľadať. Prosíme preto občanov, aby do splaškovej kanalizácie a svojich toaliet nevhadzovali vlhčené utierky,
dámske hygienické vložky, detské plienky, oleje a tuky
z varenia a nespotrebované potraviny, handry, oblečenie
a iné predmety, ktoré nám znefunkčňujú náš kanalizačný
systém a ČOV.

Všetky vymenované veci každodenne vyberáme z potrubia, preto apelujeme na vás, aby ste sa k tomuto problému
stavali naozaj zodpovedne. Viete si predstaviť že v dôsledku
upchatia by bola ČOV nejaký čas nefunkčná? Neustála potreba čistenia odoberá obci veľké ﬁnančné prostriedky z rozpočtu a pritom záleží len na našom zodpovednom prístupe, lebo
tieto prostriedky by sme mohli použiť na iné, verejnoprospešné služby občanom.
Ďalším problémom sú dažďové vpusty zvedené do kanalizačnej siete. Čistiareň odpadových vôd dlhodobo vykazuje
nadmerné množstvo takzvaných balastných vôd (čistá voda,
či už dažďová, alebo iná, ktorá riedi splašky a zvyšuje ich objem), ktoré spôsobujú zbytočné kapacitné vyťaženie ČOV a navyše znehodnocujú kultivačné látky, ktoré čistia kalovú vodu,
čím komplikujú udržanie správneho chodu čistiarne. Preto
vyzývame občanov, aby si prerobili takéto zvody, pretože od
budúceho roka sa budú kontrolovať a vyvodzovať aj ﬁnančné
postihy na základe platnej legislatívy za nelegálne zvody a narúšanie funkčnosti kanalizačného systému.
V prípade, že nie ste pripojený na kanalizačnú sústavu
obce, máte povinnosť obci priniesť potvrdenia o vývoze kalu
spôsobilou osobou za daný kalendárny rok. V prípade, že ste
tak ešte neurobili, žiadame vás o splnenie si vašej oznamovacej povinnosti. Keďže obec musí uchovávať tieto dokumenty
a môže byť sankcionovaná za nesplnenie archivácie dokumentov, bude aj obec pristupovať v budúcnosti k sankciám za
nedodržanie oznamovacej povinnosti občanov.
A.V.
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Vyčistenie kanálov
Na jar vedenie obce prešlo všetky odvodňovacie kanály
(pri komunikáciách v okolí obce) a požiadalo správcov o ich
vyčistenie. Aj keď sa stretlo s prvotnou nevôľou správcov o
akúkoľvek údržbovú činnosť, po niekoľkých upomienkach a urgenciách sa aspoň čiastočne podarilo vyčistiť najproblematickejšie časti. Oslovili sme Slovenské Hydromeliorácie aj Správu
ciest na odstránenie nedostatkov. V rámci obce niekoľkokrát
vyčistil dažďové vpuste Radoslav Zachar a aj občania priľahlých domov, za čo sa chceme poďakovať. Pred zimou vpusty
obec opätovne vyčistí, aby počas jari nevznikali komplikácie
s dažďovou vodou aj vodou z topiaceho sa snehu a ľadu.
Drobné opravy a revitalizácie
Počas leta a na sklonku jesene sa robili v spolupráci s
dobrovoľníkmi malé opravy. Urobilo sa zvedenie vody na kontajnerovom prístrešku pred bytovkou č. 61, aby voda neohrozovala priľahlý rodinný dom, natreli sa dvere a zábradlie na
obecnom úrade, opravila poškodená dlažba v chodbe obecného úradu, zhotovila sa informačná tabuľa v Šinkovišti, vymenila sa elektrická rozvodňa verejného osvetlenia s novými
ističmi a spínacími hodinami, opravili sa kontajnery na separovaný odpad, ktoré sa poškodili hrubým zaobchádzaním ale
tiež poveternostnými vplyvmi. Čiastočne sa zrevitalizovala autobusová zastávka, do ktorej bola osadená lavička na sedenie
a plánujeme do nej ešte umiestniť vývesné miesto pre letáky
a oznamy pre občanov.
A. V.

Starostka obce a M. Vlček opravili dvere OcÚ a natreli zábradlie
pri vstupe

Dobrovoľníci D. Spišek a M. Vlček
opravili zvod dažďovej vody na
prístrešku, aby nevlhla fasáda rodinného domu Zaťkovcov

Lavičku do autobusovej zastávky urobil D. Spišek
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Kultúrne dianie v obci
Uvítanie občasníka Jamníčan do života a verejný rozhovor so starostkou obce
Nedeľný deň plný májových prehánok neodradil v popoludňajších hodinách záujemcov o dianie v obci a vydávanie
obecných novín. Starostka obce spolu so Zuzanou Spišekovou
prichystali sálu kultúrneho domu, aby obyvatelia našej obce
mohli uvítať do života prvé číslo obecných novín Jamníčan.
Po krásnom úvode, v ktorom na fujaru zahral a neskôr
aj zaspieval Michal Vavro, sa prihovorila starostka obce. Uviedla dôvody, prečo sa vedenie obce rozhodlo vydávať občasník, porozprávala o aktuálnej štruktúre novín, o zostavovaní
prvého čísla, priblížila informácie, ktoré v občasníku občania
môžu nájsť. Po jej príhovore sa do predstavenia novín zapojil aj poslanec a zástupca starostky PhDr. Peter Vítek. Označil
noviny ako nový informačný kanál, ktorým by sa mali dostať k
občanom pravdivé informácie o dianí v obci. Vyslovil potrebu
informovanosti občanov, ktorá tu už roky chýbala. Po krátkom
príhovore predstavil krstného otca občasníka PhDr. Petra Laučíka a spoločne so starostkou obce oﬁciálne, vetvičkou z jamníckej smrečiny, privítali Jamníčana do života. Popriali mu veľa
úspechov, príspevkov od občanov a hlavne záujmu nielen v
rodinách v obci, ale aj za jej hranicami.

Po oﬁciálnej časti sa rozprúdila debata o chode obce, zhrnulo sa všetko, čo sa doposiaľ urobilo, starostka oboznámila
občanov o plánoch na nadchádzajúce obdobie. Požiadala o
podporu obecných novín formou príspevkov a podnetov zo
strany občanov. O väčšiu komunikáciu a potrebu spoločne riešiť problematické veci v obci. Po družnej debate pri kávičke a
koláčiku sa s novým číslom občasníka a snáď aj novými informáciami o chode obce odobral každý domov.
A. V.
Ovčiarska nedeľa v Pribyline
V nedeľu 19. mája 2019 sa v skanzene v Pribyline organizovala ovčiarska nedeľa, súčasťou ktorej boli rôzne prehliadky
ovčiarskych výrobkov, ale tiež niekoľko súťaží. Už po siedmykrát sa družstvo z klubu žien zúčastnilo na súťaži vo varení
halušiek. Súťažilo 5 družstiev z Pribyliny, Vavrišova, Liptovskej
Porúbky, Liptovského Hrádku a Jamníka.
Tím jamníckych žien nesklamal ani tento rok. Bolo vidno
zohraté družstvo. Šikovné ruky čistili zemiaky, ďalšie ich rýchlo treli a na konci reťazca sa už miešalo a dochucovalo cesto.
Ani sme sa nenazdali a voda vrela v kotlíku vďaka dobrému
kuričovi a mohlo sa hádzať. Všetci nervózne hľadeli do kotlíka a priebežne kontrolovali, ako sú na tom súperi. Ženy si dali
záležať a nič nenechali na náhodu. Zabezpečila sa žinčica a
úžasne vyzerajúce halušky sa raz-dva servírovali do drevených
misiek pre porotu. Na výsledok sa muselo počkať o trochu
dlhšie, keďže májový dážď sa postaral o posunutie vyhlásenia
výsledkov. Nervozita stúpala, ale verdikt poroty stál za to nekonečné čakanie. Družstvo našich žien v zložení A. Ďurišová,
M. Gajdošová, O. Šišková, I. Vyšná a O. Mancová obhájilo už
po štvrtýkrát prvé miesto. Takže najlepšie halušky v Liptove sa
varia práve u nás.
A. V.

Prítomných privítala Ing. A. Vlčková, starostka obce

Privítanie občasníka Jamníčan starostkou obce Ing. A. Vlčkovou, PhDr.
P. Vítekom a PhDr. P. Laučíkom

Podujatie otvoril hrou na fujare
a spevom Michal Vavro

Úspešné družstvo Klubu žien v Jamníku
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The Run v Jamníku
Ako sme písali v predchádzajúcom čísle nášho občasníka, The Run
Slovakia je prvý interaktívny štafetový beh na Slovensku, ktorého cieľom je prepojiť východ a západ krajiny. Viac ako 500 km dlhá trať vedie
cez naše významné prírodné, historické a kultúrne pamiatky - Spišský
hrad, Vysoké Tatry, Kvačianska dolina, Oravský hrad, Terchová, Rajecké Teplice, Čičmany, Trenčín či
scenérie kúzelných viníc v okolí miest Modra a Pezinok.
Účastníci behu prebehli cez našu obec v noci zo 14. na 15.
júna 2019. Pri pripravenom občerstvení (limonáda, čaj, jednohubky, ovocie a iné, ktoré pripravili E. Vlčková a Z. Spišeková)
boli naše dobrovoľníčky P. Šingliarová a E. Vítková spolu so Z.
Spišekovou. Dokonca do 2.30 h. bolo otvorené pohostinstvo,
kde sa pre sprevádzajúce tímy pripravovala káva. Prví bežci
prebehli popri stanovišti okolo 1. hodine rannej. Zo začiatku
prichádzali s veľkými časovými odstupmi, no neskôr sa ich počet zvyšoval. Posledný bežec prebehol obcou asi o 4.30 hodine.
Pri stanovisku sa bežci vymenili a štafetu prevzal vždy ďalší z
tímu a pokračoval na ďalšie stanovisko. Sprievodné tímy bežcov čoskoro obsadili okraje ulice od pohostinstva smerom na
Podtureň. Viacerí z nich sa ustlali v spacích vakoch na tráve na
Pahôrku.
Usporiadatelia unavení po prebdetej noci zbalili bufet o
5. hodine a rozišli sa domov. Aj touto formou všetkým zúčastneným ďakujeme za dobre zvládnuté podujatie a výbornú
prezentáciu našej obce.
P. V.

Máj pre všetky dievčatá v dedine postavili naši hasiči

zariadila špekáčiky, horčicu a chlieb, J. Dzuriak s P. Vítkom sa
postarali o hudbu a úlohy opekačov sa ochotne zhostili páni
kuchári P. Ďuriš a J. Vyšný.
O 19. hodine sme už zvolávali ľudí ku kultúrnemu domu
ľudovou hudbou. Za obec, pani starostku (t. č. PN) a poslancov
prítomných krátko privítal P. Vítek. Krátko na to už s veľkým
májom prišli aj hasiči. Skúsení, silní a odhodlaní chlapci aj chlapi rýchlo postavili krásny máj, vyrovnali ho a veselica sa mohla
začať. Pred kultúrnym domom sa zišlo množstvo obyvateľov
Jamníka, odmenou im bola dobrá nálada a opečené špekáčky,
doplnené vychladeným nápojom z miestneho pohostinstva.
Všetci sa uvoľnili a na ceste pred kultúrnym domom sa tancovalo až do 23. hodiny. Celú akciu oživil aj nečakaný príchod hasičov z Konskej, ktorí vytiahli bič a rezké tóny ľudových piesní
oživili plieskaním biča v tme.
Po 23. hodine sa akcia pomaly skončila a ľudia odchádzali
spokojní, tešiac sa na stavanie mája v nasledujúcom roku.
P. V.

Stavanie mája
Stavanie mája má v našej obci, rovnako ako aj v celom
regióne bohatú tradíciu. Máj ako strom, symbolizujúci život sa
mladým a slobodným dievčatám na Liptove staval pred domom vždy na Turíce. V niektorých dedinách to bývalo spojené
aj so sprievodom, inde sa to dialo vo večerných a nočných hodinách.
V sobotu 8. júna 2019 sa ako obyčajne stretli aj v Jamníku
obyvatelia pred kultúrnym domom, aby boli svedkami postavania spoločného mája. Zatiaľ čo po minulé roky bola táto akcia skôr spontánna a máj miestni dobrovoľní hasiči postavili aj
bez väčšieho publika, tento rok jeden z poslancov – J. Dzuriak
spolu s hasičmi navrhli, že by sa z tohto pekného zvyku urobila malá obecná akcia. Môžeme neskromne povedať, že myšlienka padla na úrodnú pôdu. Pripravili sme pozvánku, obec

Zvedavci sa zhromažďovali v centre obce pred začiatkom akcie
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Do tanca a trochu aj do uška zahrali P. Vítek a DJ J. Dzuriak
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Retro Prague historic rally
Tento rok sa stal Jamník jednou zo
zastávok veľkej akcie pražskej historickej “rally“. Retro Prague Historic
Rally 2019 bola v poradí už 20. ročníkom jubilejnej jazdy historických
automobilov Slovenskom. Väčšinu veteránov doviezol z Prahy
na Slovensko vlak a späť sa autá vrátili po ceste. Akcia prebehla v dňoch 11. - 14. júla 2019 a rally sa zúčastnilo 60 historických automobilov, vyrobených v rokoch 1922 - 1984. Ľudia
mali možnosť vidieť také značky, ako napríklad Bugatti, Rolls
Royce, Bentley, Mercedes, Jaguar alebo Ferrari, ale aj predvojnové, československé automobily Praga a povojnové automobily Škoda a Tatra. Tieto autá vyhrávali veľké preteky ako „1000
míľ československých“, 24 hodín Le Mans, Targa Florio. Medzi
nimi boli viaceré zaujímavé modely, dokonca sa rally zúčastnil
aj ružový Cadillac, v akom jazdil Elvis Presley či Citroen v akom
sa vozil legendárny Fantomas.

uchmatnúť si ešte aspoň jednu jednohubku s „vítečnou“ pomazánkou ako bolo počut pochvalné slová z každej strany.
Dostali sme poďakovanie od organizátorov, aj od niektorých
jazdcov za skvelú náladu, občerstvenie a milých ľudí, ktorí ich
u nás vítali, „Bol to okouzlující zážitek ve Vaší dedince!“. Takže
ďakujeme všetkým, kto vítal účastníkov rally, staral sa o nich,
prišiel ich povzbudiť a tešíme sa na ďalší ročník.

Občerstvenie účastníkov Retro Prague historic rally 2019 - Klub žien, starostka obce, účastníci rally

Oldtimer Rallye Tatry 2019

Štart Retro Prague Historic Rally bol 11. júla o 17,30 hod v
centre Prahy na rampe Historickej budovy Národného múzea,
kde historické vozidlá slávnostne odštartovali. Prešli po Václavskom námestí až ku hlavnej stanici, kde ich naložili na vlak,
ktorý ich odviezol do Popradu. Odtiaľ sa autá presúvali cez Tatranskú Lomnicu, Štrbské Pleso, smerom na Žilinu prešli aj cez
Jamník a pokračovali cez Zlín, Kroměříž, Boskovice, Poličku a
Poděbrady späť do Prahy.
V našej obci privítala každého jazdca starostka obce, potvrdila pečiatkou prejazdové hárky a Klub žien prichystal malú
občerstvovaciu stanicu s jednohubkami s výbornou bryndzovou pomazánkou a ovocím na posilnenie jazdcov, ktorí sa aj
niekoľkokrát vracali späť k stolíku, požartovať so ženami a

Tohoročná Old Time rallye Tatry sa konala v dňoch 21.
– 23. augusta 2019. Prvá etapa sa začala vo štvrtok 21. 8. v Liptovskom Mikuláši a pokračovala cez Liptovské Sliače, Martin,
Kláštor pod Znievom do Rajeckých Teplíc. Počas nasledujúceho dňa pokračovala ďalšia etapa z Rajeckých Teplíc cez Žilinu,
Belú, Oravský Podzámok a Lúčky do Liptovského Mikuláša.
Posledná etapa začala v sobotu ráno v Liptovskom Mikuláši
a pokračovala cez Jochy, do Liptovského Hrádku, na Borovú
Sihoť a späť do Liptovského Mikuláša.
Organizátor akcie J. Petran požiadal Obec Jamník, či by
sme nezabezpečili na letisku Jochy počas tretej etapy občerstvenie pre účastníkov. Tejto úlohy sa vynikajúco zhostili členky Klubu žien v Jamníku, ktoré pripravili občerstvenie
– jednohubky, koláče, syr a žinčicu. Ich sortiment a ochota si
podmanili účastníkov aj organizátorov, o čom svedčí aj poďakovanie, ktoré doniesol na obecný úrad J. Petran.
A. V., P. V.
9
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Deň obce 2019
Prvý júlový víkend (6. júla) nás okrem krásneho počasia
čakala aj dobrá nálada, smiech detí a skvelé jedlo na každoročnej akcii „Deň obce“, ktorá je pravidelne organizovaná v spolupráci s miestnymi organizáciami: Urbárskym pozemkovým
spoločenstvom v Jamníku, Športovým klubom, Dobrovoľným
hasičským zborom, Klubom žien a MS Slovenského červeného
kríža v Jamníku.

Stánok Klubu žien v Jamníku a jeden z najstarších veteránov na podujatí
Oldtimer Rallye Tatry

Ocenený S. Vlček s P. Vyšným a P. Pavkovčekom

Poďakovanie organizátorov Oldtimer Rallye Tatry Klubu žien v Jamníku za pripravené
občerstvenie

Kópia talianskeho elektromobilu Dora Electric z roku 1906, ktorý mal dojazd
80 – 100 km
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Naši mladí hasiči predviedli svoje zručnosti

Obecné noviny
Po otvorení a príhovore starostky obce Ing. Aleny Vlčkovej sa k slovu dostal poslanec a dlhoročný člen DHZ Pavol
Pavkovček. Pochválil činnosť hasičského zboru v Jamníku, zatlieskali sme výborným výsledkom našich plameniakov (mladých hasičov) aj starším hasičom za prvý polrok a vyzval pána
Stanislava Vlčeka, dlhoročného veliteľa našich hasičov, aby
prevzal ocenenie. Zástupcovia okresného výboru dobrovoľnej
požiarnej ochrany mu odovzdali medailu za zásluhy dobrovoľnej požiarnej ochrany. Lesknúca slza v oku od dojatia, pokora,
láska a vďaka, ktorá sa zračila na tvári pána Vlčeka, nenechala
nikoho chladného. V mene vedenia obce starostka poďakovala za veľký prínos a obetu pre budovanie a rozvoj hasičského
„umenia“ v obci a požiadala aj o ďalšiu spoluprácu, usmernenia a odovzdávanie neoceniteľných skúseností v oblasti požiarneho zboru mladým hasičom.
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Členky Klubu žien varili liptovské halušky, ako vždy „na svetový spôsob“

Oslavy 75. výročia vypuknutia SNP
Obec Jamník v spolupráci s Urbárskym pozemkovým
spoločenstvom Jamníku a Dobrovoľným hasičským zborom v
Jamníku usporiadali aj v roku 2019 spomienkové oslavy výročia SNP.

Nechýbal ani klasický urbársky guláš

Po tomto milom poďakovaní už nastúpili plameniaci, aby
všetkým prítomným ukázali svoje zručnosti, ktoré prispeli k
výborným umiestneniam na súťažiach. Počas celého dňa si
deti užívali skákacie hrady, maľovanie na tvár, cukrovú vatu,
ale aj popcorn. Vybehali sa vo futbalovom turnaji a taktiež
spolu so ženami z MS Červeného kríža namaľovali upomienkové kartičky z dňa obce.
Všetci návštevníci si mohli vychutnať halušky s láskou
uvarené jamnickými ženami z klubu žien a výborný guláš,
o varenie ktorého sa postarali členovia Urbárskeho spoločenstva Jamník. Smäd sme mohli uhasiť aj vďaka dobrovoľníkom
Jánovi Miartanovi a Jánovi Beňovi, ktorí sa starali o celodenný pitný režim účastníkov podujatia v „šenku“. Svoju činnosť
a techniku prišli ukázať v priebehu dňa aj zložky policajného
zboru z Liptovského Hrádku a deti rozhorúčené letným júlovým slnkom schladili penou hasiči z Liptovského Mikuláša.
Večernú zábavu rozprúdila kapela Leona, ktorá sa postarala
o skvelú náladu až do skončenia akcie.
A. V.

Deti si užívali celodenné atrakcie a penu od hasičov

Vatru postavili a oheň udržiavali pod kontrolou naši hasiči

Oslavy sa uskutočnili v sobotu 31. augusta. Už o 7. hodine ráno sa pred kultúrnym domom zišli účastníci výstupu
na Jamnické plesá. Aj napriek tomu, že v predchádzajúcich
dňoch sa spustil aj dážď, počasie účastníkom výstupu prialo,
o čom svedčí spokojnosť 17-tich zúčastnených. Medzi nimi
dominovali rodinné tímy Jakubčiakovcov, Tomčíkovcov, Uličných, Trnkovcov a ďalších.
Tento rok organizátori obohatili program kladením vencov
ku pamätníkom obetí druhej svetovej vojny v obci. O 17. hodine
sa stretla skupina obyvateľov, ktorých oslovil zverejnený plagát
s programom osláv. Prvé spomienkové zastavenie bolo pred
budovou obecného úradu, kde sa padlým hrdinom poklonili a
položili veniec. Potom sa zúčastnení presunuli na miestny cintorín, kde vzdali úctu obetiam pochovaným v spoločnom hrobe pri severnom okraji cintorína a nakoniec svoje „putovanie po
obci“ skončili pri pamätnej tabuli učiteľovi Jánovi Devečkovi na
miestnej škole. Pri všetkých zastaveniach krátko o konkrétnych
obetiach informoval historik PhDr. P. Vítek.
Spomienkové oslavy v obci vyvrcholili o 19. hodine pri vatre. Ľudia sa pomaly schádzali do areálu futbalového štadióna.
Po 19. hodine sa prítomným prihovoril zástupca starostky obce
PhDr. Peter Vítek. Všetkých srdečne privítal a porozprával, čo sa
11
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udialo v Jamníku od augusta 1944 až do oslobodenia L. Mikuláša v apríli 1945. Po skončení rozprávania hasiči zapálili pripravenú vatru. Postupne sa zotmelo a vatra svietila do diaľky.
Prítomní sa potom skoro do polnoci zabavili pri hudbe DJ
Julka Dzuriaka a posilnili sa grilovanou klobáskou, ktorú pripravili ako obyčajne Pavel Ďuriš st. a Ján Vyšný, ale aj dobrým
pivom a kofolou, ktoré zabezpečili naši krčmárovci. Akcia sa
vydarila a všetci sa tešili na budúcoročnú vatru. Po odvezení
všetkých “rekvizít“ ostali pri dohárajúcej vatre strážiť pokojný
spánok obyvateľov Jamníka naši hasiči.
P.V.

Partia turistov z Jamníka po zostupe

Dôležitá súčasť každej vydarenej akcie: občerstvenie a hudba

Výstup na Jamnické plesá
Už niekoľko rokov sa pri príležitosti osláv SNP uskutočňuje výstup na Jamnické plesá. Nebolo tomu inak ani tento rok.
V skorých ranných hodinách 31. augusta 2019 o 5:30 vyštartovala skupinka troch nadšených turistov na náročnejšiu časť
trasy (Richard Uličný, Vladimír Jakubčiak a Marek Jakubčiak),
ktorá viedla z ústia Jamnickej doliny do Žiarskeho sedla a hrebeňovkou cez Plačlivô, Ostrý Roháč, Volovec a nakoniec zišli
na Jamnické plesá.
O 7. hodine sa početnejšia skupina 14 zúčastnených zišla
pred kultúrnym domom, odkiaľ sa presunuli na rázcestie do
Jamnickej a Račkovej doliny vlastnými autami. Pre pohodlnejší výstup aj menej zdatných turistov starostka vybavila vstup
autami do doliny od Urbárskeho spoločenstva Vavrišovo,
Spoločný výstup sa začal o 7:45 hodine. Po približne dvojhodinovej chôdzi lesom sa dostali na úroveň kosodreviny, kde sa

Účastníci výstupu na Jamnické plesá v roku 2019
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im naskytol nádherný výhľad na okolitú prírodu a Jamnickú
dolinu. O pol jedenástej postupne jeden po druhom dorazili do stanoveného cieľa a po 15 minútach sa k nim pridala aj
trojčlenná skupinka, ktorá išla náročnejšou trasou. Spoločne
sa občerstvili a štyria zo skupiny sa vydali cez Jamické sedlo,
na vrch Volovec. Vrchol Volovca zdolali približne o 11:45 hod.
Po krátkom oddychu sa vybrali na spiatočnú cestu a o pol
štvrtej konečne prišli ku zaparkovaným autám. V autocampingu v Račkovej doline si všetci turisti zahasili smäd a pochutili si na výbornom obede, rezni so zemiakmi, zabezpečeným
obecným úradom. Bolo to pekné zadosťučinenie ich hladným
žalúdkom, aj napriek tomu, že zmysly boli nasýtené krásou
prírody podporené nádherným počasím.
P. P.
Jesenné upratovanie
V októbri obecný úrad vyhlásil brigádu, počas ktorej
mali ľudia pohrabať a pripraviť spadnuté lístie z verejných
priestranstiev obce na vývoz. Počas stredy 23. októbra sa zopár nadšencov spolu so starostkou obce chytilo do práce a z
väčších verejných priestranstiev sa podarilo listy vyhrabať a
naplniť s nimi veľké vaky. Práca bola o niečo uľahčená aj tým,
že niektorí občania už v predchádzajúcich dňoch z vlastnej
iniciatívy trávniky hrabali. Tak vietor nestihol listy porozfukovať. Výrazne celej veci prospeli aj vaky, ktoré sme rozniesli
do jednotlivých častí obce na tento účel. V piatok 25. októbra
2019 starostka obce zorganizovala partiu ochotných chlapov,

Partia chlapov: P. Vyšný, V. Kováč, M. Handrk, M. Handrk, M. Vavro, P. Vítek a
za volantom traktora J. Jozefček pri odvážaní plných vriec

Obecné noviny
s ktorými naplnené vaky naložili na vlečku traktora a odviezli
do Šinkovišťa.
Aj v sobotu pokračovali niektorí obyvatelia v hrabaní a
napĺňaní vriec, takže „big-bagy“ boli opätovne využité naplno.
Aj keď sa celú jesennú „nádielku“ lístia nepodarilo odpratať,
pretože na stromoch ešte časť ostala, veľmi výrazne sme touto
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akciou pomohli udržať čistotu v obci a o to menej nám ostane
na jarnú brigádu.
Týmto ďakujeme zúčastneným, ktorým nie je ľahostajné,
ako naša obec vyzerá a zároveň sa tešíme, že podobných nadšencov bude v budúcnosti pribúdať.

Partia dobrovoľníkov: E. Vlčková, J. Jozefček, R. Zachar, Z. Ostružková, Z. Spišeková, A. Vlčková

Urbárske pozemkové spoločenstvo
v Jamníku – dianie a novinky
Podkôrny a drevokazný hmyz v minulom roku na Slovensku poškodil viac lesov ako v ktoromkoľvek období za
predchádzajúcich 50 rokov. Kalamita tak prekonala doterajšie
maximum z roku 2017. Na Slovensku sú navyše v dlhodobom
spore štátni lesníci s ekologickými aktivistami. Uvedený hmyz
v minulom roku na Slovensku poškodil viac ako 3,8 milióna
metrov kubických drevnej hmoty, čo oproti roku 2017 predstavuje nárast asi o 100 000 metrov kubických. Ide o nové
maximum najmenej od roku 1960. Najväčšie škody spôsobil
hmyz na strednom a na severnom Slovensku v ihličnatých lesoch. Zhruba 365 000 metrov kubických napadnutého dreva
nebolo ku koncu minulého roka spracovaného.
Zatiaľ čo slovenská vláda v máji schválila návrh zákona,
ktorý má zabrániť zásahom do prírody, vrátane plošných výrubov lesov v národných parkoch bez predchádzajúceho súhlasu

Lokalita IBV „Jamnická vyhliadka“ so zaškrtnutými prenajatými parcelami

štátnych ochranárov, našim západným susedom v Českej republike umožňuje ich legislatíva ráznejšie a efektívnejšie riešiť
vzniknutú situáciu. Lesníci nebudú musieť prioritne vyhľadávať suché, mŕtve stromy, ktoré už lykožrút smrekový opustil,
ale budú môcť ťažiť dreviny napadnuté týmto chrobákom, z
ktorých ešte nevyletel.
Výbor urbárskeho spoločenstva sa aj v druhej polovici
roka 2019 pasoval s následkami obrovskej kalamity lykožrúta.
Opäť sme museli mimo plánovanej ťažby vyťažiť ďalších 300
m3 dreva.
Firma Regionálny rozvoj Liptova pokračovala v prípravných prácach na začatí individuálnej bytovej výstavby v lokalite „Malý Laz“ nazvanej „Jamnická vyhliadka“. Operatívne v
spolupráci s obcou a urbárskym pozemkovým spoločenstvom
riešila prekážky v súvislosti s napojením inžinierskych sietí a
rozšírením kapacity čističky odpadových vôd v obci.
P. V.

DHZ Jamník - Čo nového hasiči ?
V Liptovskej Porúbke sa 1.
júna 2019 uskutočnili preteky s
názvom „Železný hasič“. Doobeda
si v 6 disciplínach zmerali svoje
sily chlapci a dievčatá. Celkovo
sa súťaže zúčastnilo 17 dvojíc zo
šiestich zborov. Prvé miesto si vybojovali chlapci z Liptovského
Petra a dievčatá z Uhorskej Vsi. Poobede súťaž pokračovala kategóriou mužov a žien, čo bolo súčasne prvé kolo Okresnej hasičskej ligy. Sedem pripravených disciplín preverilo zručnosti a
výdrž desiatich dvojíc. Nakoniec si prvenstvo vybojovali muži z
Partizánskej Ľupče a ženy z obce Krmeš - Vlachy. Naši dorastenci
Jakub a Šimon Borsíkovci získali na tejto súťaži 4. miesto.
13
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Dňa 9. júna 2019 sa naši dorastenci: Ivan Debnár, Šimon
Borsík, Ivan Borsík, Ján Beňo, Andrej Knapčok, Bibiána Pavkovčeková, Bianka Ďurišová a Martin Pavkovček zúčastnili na
okresných pretekoch v Závažnej Porube. Na futbalovom ihrisku
v obci Závažná Poruba predstavilo 24 tímov. Na súťažiacich čakala štafeta na 8 x 50 metrov, požiarny útok, nechýbali ani preteky jednotlivca. Pred začiatkom súťaže dobrovoľných hasičov
pozdravil v mene rezortu vnútra štátny tajomník Rudolf Urbanovič. Súťažiacich hasičov pozdravil aj starosta Závažnej Poruby
Pavel Beťko. Prednostka Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši Mgr. Lenka Mitrengová im poďakovala za ich prácu. Naši
hasiči získali v kategórii dorastencov nádherné prvé miesto a
prebojovali sa tak do krajského kola súťaže v Námestove. Už 22.
júna 2019 sa uskutočnilo potom krajské kolo súťaže a v Námestove sa dorastenci umiestnili na 6. mieste. Gratulujeme.

Okresné preteky v Závažnej Porube

Naše družstvo v skanzene v Pribyline

Naša obec hostila 15. júna 2019 okresné kolo súťaže mladých hasičov Plameň. Aj keď počasie bolo neúprosne horúce a účastníci kolabovali, akcia sa vydarila. Svedčili o tom aj
pochvalné slová hostí. Našu obec reprezentovali títo súťažiaci:
Tamara Vítková, Timea Šingliarová, Patrik Pavkovček, Matúš
Španko, Patrícia Jakubčiaková, Jakub Porubiak, Eva Porubiaková, Ružena Porubiaková, Šimon Borsík a najmladší hasič Samuel Čupka. Naše družstvo sa umiestnilo na 9. mieste.
Dňa 28.7.2019 sa v skanzene v Pribyline konala súťaž „O
richtársku palicu“. Podujatie sa nieslo v duchu oslavy činnosti dobrovoľných hasičských zborov, súčasne aj v duchu nostalgie rodákov zo zatopenej obce Sokolče. Po slávnostnom
sprievode a nástupe DHZ nasledovali príhovory zúčastnených
a ocenenie jubilanta Pavla Holbusa. Podujatie vyvrcholilo netradičnou súťažou hasičských družstiev o richtársku palicu
14
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Krajská súťaž v Námestove

pod moderátorskou taktovkou riaditeľky okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
pplk. PhDr. Evy Krajčiovej. Do súťaže sa zapojilo 11 súťažných
hasičských skupín, ktoré si v jednotlivých disciplínach preverili
nielen svoje schopnosti a zručnosti, ale aj schopnosť tímovej
spolupráce. Po vyhodnotení výsledkov, prebehlo ocenenie
najúspešnejších hasičských družstiev: na treťom mieste sa
umiestnil domáci DHZ Pribylina, na druhom mieste skončil
DHZ z obce Východná a víťazom súťaže o richtársku palicu
sa stali naši hasiči z Jamníka.
V Liptovskej Ondrašovej sa 3. augusta 2019 v rámci súťaže Plameň uskutočnila súťaž v požiarnom útoku o Pohár DHZ
Liptovská Ondrašová. Náš požiarny zbor reprezentovali: Ružena Porubiaková, Eva Porubiaková, Jakub Porubiak, Patrik Pavkovček, Matúš Španko, Patrícia Jakubčiaková, Tamara Vítková,
Timea Šingliarová a Samuel Čupka. Naše družstvo získalo cenné tretie miesto.
V Liptovskej Kokave sa 17. augusta 2019 uskutočnil ďalší ročník súťaže Memoriál J. Majera st.. Na tomto ročníku sa
zúčastnilo spolu 16 súťažných družstiev z okresu, ale aj mimo
okres. Súťaže sa zúčastnilo aj naše družstvo mužov v zložení:
Jakub Borsík, Šimon Borsík, Bianka Ďurišová, Ján Beňo, Andrej
Knapčok, Martin Pavkovček, Matúš Hlad, Ivan Borsík. V disciplíne hasičský šprint sa umiestnili na 3. mieste.
Po ročnej prestávke sa na brehoch Liptovskej Mary 14.
septembra 2019 uskutočnil už piaty ročník netradičnej súťaže
„O pohár starostu obce Liptovský Trnovec“. Naši skvelí hasiči boli
opäť úspešní a v kategórii mužov na súťaži získali rovnako 3.
miesto. Tu nás reprezentovali: Pavel Ďuriš, Pavol Pavkovček,
Jakub Borsík, Šimon Borsík, Ivan Borsík, Bianka Ďurišová, Ján
Beňo a Andrej Knapčok.
Na športovo-brannom preteku Plameň v Jalovci konanom
21. septembra 2019 sa naši mladí hasiči umiestnili na 7. mieste
zo 17 súťažiacich družstiev. Na tejto súťaži nás reprezentovali:
Eva Porubiaková, Patrícia Jakubčiaková a Šimon Borsík.

Hasičská okresná súťaž Plameň v Jamníku

Obecné noviny
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Šport v obci
Futbal

B. Ďurišová prevzala cenu za 3. miesto našich hasičov v L. Trnovci

A takto štartovali naši hasiči na súťaži v Jalovci

V rámci posledného tohtoročného večerného preteku Okresnej hasičskej ligy 27. septembra 2019, ktorý sa konal na námestí v Lipt. Mikuláši, naše družstvo, spomedzi 27 zúčastnených kolektívov, obsadilo pekné siedme miesto.
Na siedmom ročníku nočnej súťaže o pohár starostu Liptovskej Teplej 12. októbra 2019 naše družstvo súťažilo v požiarnom útoku a medzi 22 kolektívmi sme sa umiestnili na 9.
mieste.
Na základe uvedených úspechov našich hasičov môžeme
konštatovať, že dobrovoľné hasičstvo má v našej obci hlboké
tradície a po 94 rokoch jeho existencie môžu byť jeho zakladatelia na svojich šikovných a húževnatých nasledovníkov právom hrdí. Aj my týmto gratulujeme hasičom a želáme im veľa
úspechov aj v ich ďalšom pôsobení.
P. V., P. P.

Žiaci 2019/2020
Horný rad zľava:
Daniel Jakubčiak,
Matej Šintaj, Samuel
Zlejší, Denis Krakovský, Michal Kuchárik,
Samuel Ondrla, Dolný
rad: Vilam Krajči,
Jakub Španko, Matúš
Španko, Alex Koriťák,
Tomáš Uličný a Patrik
Pavkovček.

Po poslednej sezóne, ktorú sme nedokončili kvôli trom
kontumáciám, nasledoval zostup do 8. ligy spolu s mužstvami
Hrboltovej a Stankovian. Táto súťaž je od novej sezóny spoločná pre obidva okresy (Liptovský Mikuláš a Ružomberok), lebo
prihlášku do súťaže neposlalo viac obcí. Viaceré kluby riešia
v dnešnej dobe problém s nedostatkom hráčov, rovnako ako
aj náš. Pred novou sezónou sme prešli možnosti ako ďalej pokračovať s futbalom v obci a či sa nám vôbec podarí zohnať
dostatočný počet hráčov. Skoro všetci hráči potvrdili, že majú
záujem pokračovať v našom klube aj v nižšej súťaži. Týchto sme
ešte doplnili našimi mladými odchovancami, ktorí potrebujú
postupne nabrať skúsenosti. S tréningami mužstvo začalo od
začiatku júla pod vedením Milana Kozuba a vedúcim mužstva
sa stal Pavel Dzuriak, ktorý napomohol svojou aktivitou k ďalšiemu fungovaniu futbalu v obci. Nakoľko nemáme dorastenecké
družstvo, tréningov dospelých sa zúčastňujú aj chlapci, ktorí
skončili v žiackom mužstve. Momentálne sa mužstvo nachádza
s 11 bodmi na 11. mieste v tabuľke 8. ligy.
Žiacke mužstvo začalo novú sezónu pod vedením trénera
Mariána Pavkovčeka. V mužstve skončilo 5 chlapcov, ktorí už
dosiahli dorastenecký vek, takže príležitosť dostali menší chlapci, ktorí to v súťaži U15 budú mať oproti minulej sezóne o niečo
ťažšie. V tabuľke sú momentálne so 6 bodmi na 7. mieste.

Futbalové mužstvo v sezóne 2019/2020 Horný rad zľava: Ján Beňo, Zdeno Nemec, Jakub Boroš, Marian Pavkovček, Ján Kuchárik, Tomáš Paukovček, Peter
Figmik, Erik Figmik, Milan Kozub, Pavel Dzuriak. Dolný rad: Dominik Haburaj, Ján Beňo ml., Dušan Pačan, Adam Beňo, Martin Pavkovček, Jakub Pačan, Ivan
Debnár, Lukáš Pačan.
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Stolný tenis

Víťazný barážový zápas A-mužstva s Lipt. Jánom

Milan Haluška v zápase C – mužstva
s Dúbravou

Zápas so Spišským Jamníkom

Stolní tenisti prihlásili všetky 3 družstvá do rovnakých súťaží ako v minulej sezóne. A – čko uspelo v máji v baráži o 5.
ligu, keď porazilo Liptovský Ján 11 : 7. Pred novou sezónou
sme odohrali priateľské stretnutie s našou družobnou obcou
OTJ Spišský Jamník, v ktorom boli rovnako úspešnejší naši stolní tenisti. Stolnotenisové súťaže začínajú koncom septembra
a končia v marci. Výsledky a tabuľky všetkých súťaží sú zverejnené na stránke www.pinec.info.

Po zápase so Spišským Jamníkom

Ľubo Kočtúch, Peter Pavkovček, Pavel Beňo, Ján Beňo

V septembri sa náš obecný športový klub zapojil do výzvy
Slovenského futbalového zväzu. Starostka obce v spolupráci
s OŠK podala záväznú žiadosť o poskytnutie ﬁnančného príspevku na podporu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania
futbalovej infraštruktúry. Hlavným zámerom projektu bola
rekonštrukcia zatekajúcej strechy tribúny, výmena odkvapového systému, zateplenie západnej steny budovy a úprava
chodníka pred budovou. O pridelení ﬁnančných príspevkov
pre jednotlivé projekty sa rozhodovalo začiatkom novembra
na zasadnutí výkonného výboru SFZ. Nakoniec OŠK Jamník
získal 10 tisíc eur na realizáciu činností z podaného projektu.
Výstava zvierat

Zväz chovateľov
Slovenský zväz chovateľov Jamník (ZO SZCH) má 18 členov. Vlastnými silami udržiava a zveľaďuje svoj areál . V priebehu leta 2019 sa členovia zúčastnili aj oblastných výstav drobných zvierat a holubov v Partizánskej Ľupči, Jamníku v okrese
Spišská Nová Ves. Kolekciou zvierat tiež spestrili Ovenálie vo
Východnej a Hornoliptovský jarmok v Liptovskom Hrádku. Na
jeseň organizoval zväz výstavu zvierat.

Návštevníci v areáli chovateľov, sekcia králikov
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Tak ako to už býva v Jamníku tradíciou, začiatok októbra sa niesol v duchu zvierat. Po roku sme sa opäť stretli na
už 34. výstave organizovanej Združením chovateľov. Počas
uplynulých rokov si výstava získala účasť a priazeň chovateľov z rôznych končín Slovenska. Vystavujú u nás chovatelia z
celého Liptova aj Oravy. Vďaka tomu že usporiadatelia tento
ročník ozvláštnili o výstavu „špeciálku“ klubu chovateľov králikov Meklenburských strakáčov, zavítali k nám aj chovatelia
z Giraltoviec, Trnavy, Klenovca a Topoľčian. Samozrejme ako

Chovateľská disciplína - králičí hop
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Časť víťazov výstavy chovateľov 2019 spolu so starostkou obce

stálí a nemenej dôležití účastníci sú chovatelia z družobnej organizácie chovateľov z Jamníka, okres Spišská nová Ves, ktorí
spestrili výstavu predovšetkým vystavením hydiny.
Vystavených bolo takmer tristo zvierat, z toho 60 holubov v 26 chovaných plemenách a farebných rázoch. Hydina
bola vystavená v 20-tich voliérach a v nich 14 plemien a farebných rázoch. Najviac zastúpené boli už tradične králiky,
ktorých bolo bezmála 200 kusov v rôznych plemenách a farebných rázoch. Hlavným cieľom výstavy neboli len ocenenia,
ale ako hovorí predseda združenia chovateľov Jozef Borončo:
„Sme radi, že aj vďaka našej činnosti si aj neorganizovaní chovatelia môžu doplniť svoje chovy o nové kvalitné chovné zvieratká,
ktoré si u nás mohli kúpiť“.
Celkovo bolo udelených 30 ocenení. Tohto roku bola prvýkrát udelená aj špeciálna cena starostky obce, ktorú získal

Zo života ECAV
Ev. a. v. cirkevný zbor v Liptovskom Petre okrem štandardného života zboru žil najmä voľbami najvyšších predstaviteľov našej cirkvi. Do funkcie generálneho biskupa ECAV bol
zvolený Mgr. Ivan Eľko, do funkcie generálneho dozorcu Ing.
Ján Brozman a biskupom západného dištriktu sa stal Mgr. Ján
Hroboň. Voľby biskupa východného dištriktu, do ktorého patrí
aj náš cirkevný zbor, sa uskutočnia v mesiacoch október - november 2019.
Cirkevný zbor pripravil niekoľko akcií, na ktorých sa stretli
nielen členovia nášho zboru, ale aj veriaci zo širšieho okolia.
Ako sa už stalo tradíciou koncom mája sme zorganizovali zlatú konﬁrmáciu, t. j. stretnutie konﬁrmandov, ktorí svoju
konﬁrmáciu mali pred 50 rokmi. Stretnutie sa uskutočnilo počas spoločných služieb Božích v kostole v Liptovskom Petre
za účasti 13 jubilujúcich konﬁrmandov. Konﬁrmandi položili
kvety na hrob vtedajšieho zborového farára br. Martina Abrháma a absolvovali spoločný obed, kde v dobrej atmosfére
spomínali na obdobie, ktoré si pripomínali.
Koncom septembra sa uskutočnil zborový výlet, počas
ktorého sme sa zúčastnili služieb Božích v ev. chráme v B. Bys-

Cyril Kavulič z Jamníka, okres Spišská Nová Ves za kolekciu vystavovaných zvierat. Úspešní boli aj naši chovatelia z Jamníka.
Pán Peter Gejdoš získal ocenenie za kolekciu zvierat (králiky
a sliepky), Pavel Dzuriak a Ján Sokol (z Podturne, ale člen ZO
Jamník ) získali čestné ceny za vystavované králiky.
Spestrením výstavy bola aj ukážka novej chovateľskej disciplíny - králičí hop (skoky králikov cez prekážky), táto chovateľská disciplína si získava čoraz viac popularity medzi mládežou,
ale ako sme mohli vidieť, tak nie len medzi nimi. Veď posúďte
sami a príďte aj budúci rok podporiť chovateľov, možno sa niečo nové dozviete, možno obohatíte svoj chov novým plemenom, alebo sa zabavíte spolu so svojimi deťmi a vnúčatami a
stretnete sa s vynikajúcimi ľuďmi, ktorí túto akciu každoročne
pripravujú.
J. B., M. V.
Zlatí konﬁrmandi so zborovou farárkou D. Mikušovou

trici. Po nich sme si v sprievode zborového farára prezreli celý
areál – kostol, faru aj priľahlý ev. cintorín na ktorom sú pochované viaceré významné osobnosti cirkevného aj spoločenského života. Po obede sme navštívili drevený artikulárny kostol
v Hronseku, postavený v r. 1725 - 1726.
Vo Vavrišove sa dňa 13.10. uskutočnil zborový deň, na
ktorom sme si pripomenuli aj výročie posvätenia chrámu.
K tomuto termínu bola ukončená rekonštrukcia strechy kostola, ktorá bola v zlom technickom stave a hrozilo poškodenie
vnútornej výzdoby kostola.
M. V.
17
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Klub žien

Hlavnou náplňou našej práce v Klube žien sú kreatívne
práce, ktoré robíme s veľkou radosťou, a tak si spríjemňujeme
naše spoločné pondelky v klube. Prešlo niekoľko mesiacov
od prvého vydania obecných novín a Klub žien pokračuje vo
svojej práci, či už na obecných akciách alebo na výletoch po
zaujímavých miestach Slovenska. Devätnásteho mája sme sa
už tradične, po ôsmy raz zúčastnili súťaže vo varení halušiek v

Klub žien na výlete v Bystrianskej jaskyni

Zaslúžený oddych a doplnenie tekutín po hrabaní cintorína

skanzene v Pribyline, kde sme reprezentovali našu obec a obsadili sme prvé miesto. Haluškami sme tiež pohostili aj našich
občanov na Dni obce na ihrisku v Jamníku. Dvadsiateho ôsmeho mája sme s dôchodcami z Liptovského Hrádku navštívili maďarský Eger a vykúpali sa v úžasnej egerskej vode. Ženy nášho
klubu spolu s dôchodcami z Liptovského Petra boli 19. júna
na hrade v Slovenskej Ľupči a Bystrianskej jaskyni. Ako každý
rok, aj tohto roku sme sa 24. augusta zúčastnili za našu obec na
Oldtimer rallye Tatry 2019 na bývalom letisku Jochy, kde sme
účastníkov rallye pohostili ovčím syrom a žinčicou a koláčmi,
ktoré upiekli naše ženy z klubu. Organizátori podujatia ocenili
náš malý príspevok ďakovným listom. Koncom augusta sa naše
členky zúčastnili brigády na čistení cintorína. Dňa 31. augusta
boli naše členky pri kladení vencov padlým vojakom a tiež večer na vatre pri oslave 75. výročia SNP. V októbri pri príležitosti
mesiaca úcty k starším sme sa s našou pani starostkou zabavili
na ﬁlmovom predstavení v Liptovskom Mikuláši.
O. Š.
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Zo života našich občanov – talent,
úspechy a zážitky s ktorými sa chcú
s Vami podeliť
Aj tento rok sa vlajka s
erbom našej obce dostala do
vysokých nadmorských výšok
prostredníctvom zanieteného
cestovateľa Stanislava Mikšovského, ktorý s radosťou
nosí jamníckeho hlucháňa
v batohu na všetkých svojich potulkách svetom. Dňa
22. augusta tohto roku o pol
šiestej ráno miestneho času
a o druhej ráno stredoeurópskeho času vystúpil spoločne
s dvoma priateľmi zo Slo- S. Mikšovský ukazuje vrchol svojho
venska, dvoma Tibeťanmi a výstupu
nepálskym sprievodcom na
vrchol hory Stok Kangri, ktorý
je 6 153 metrov nad morom.
Je to najvyšší vrchol pohoria
Stok Range v národnom parku Hemis v severnej Indii. V
oblasti Ladakh indickej časti
Himalájí boli od 12. augusta.
Spoznávali miestnych ľudí,
ich kultúru a najmä sa aklimatizovali a pripravovali na
výstup. Veľmi ich prekvapilo
počasie, ktoré prinieslo snehovú nádielku. Stok Kangri
je v najsuchšej časti Himalájí S. Mikšovský na vrchole hory Stok
a od júla do septembra býva Kangri, 6 153 m n. m., Severná India
vrchol bez snehu. So snehom bol výstup výzvou pre všetkých
horolezcov v základnom tábore - Slovákov, Čechov aj Nemcov.
Aj napriek nepriazni počasia vystúpili na vrchol. Po návrate do
základného tábora, kde horolezci oznámili, že s úspechom
zdolali vrchol, ich všetci v tábore odmenili potleskom a ocenili ich snaženie a prejavili radosť z ich úspechu. Hrdá výprava,
plná nových zážitkov sa vrátila domov na Slovensko.
Pánovi Mikšovskému prajeme veľa zdravia, zaujímavých
cestovateľských zážitkov a
šťastné kroky na vrcholy hôr s
našim hlucháňom pre šťastie.
Na tohtoročnom 39. ročníku medzinárodného fotosalónu „Krajobraz gorski im. Jana
Sunderlanda“ v Nowom Targu
získal náš spoluobčan Ing.
Vladimír Vlček zlatú medailu
Fotoklubu Poľskej republiky
za sériu fotiek z Nepálu. Tento
fotosalón najvyššej kategórie
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pod patronátom FIAP má dlhoročnú tradíciu a je špecializovaný na fotograﬁu horskej krajiny. Pre Vladimíra Vlčeka je to
už piate ocenenie na tomto salóne. Pánovi Vlčekovi prajeme
taktiež veľa zdravia a šťastia na cestách po svete a vždy dobré
objekty v hľadáčiku fotoaparátu.

V. Vlček a jeho víťazné fotograﬁe

O zániku kaplnky v Podturni
a pôvode obecného znaku
O liptovských dedinách sa zachovalo nemálo povestí a povier, ktoré si ľudia odovzdávali ústne, z pokolenia na pokolenie.
O niektorých dedinách sa zachovalo povestí viac, o iných menej,
alebo vôbec nič. V tomto čísle nášho občasníka vám prinášame
jednu krásnu povesť o kaplnke v Podturni, ktorú mi pred rokmi
vyrozprával starý pán Janíček z Veternej Poruby, v tom čase asi
85-ročný. Povesť mu vraj ako 7-ročnému chlapcovi často rozprával jeho prastarý otec...
Aj bola to ťažká doba. V tom čase sa každý druhý rok z brehov vylieval Váh a jeho zúrivá voda veľakrát zmietla z povrchu aj
obydlia obyvateľov dedinky Podtureň. Zúfalí gazdovia nestačili
opravovať svoje príbytky popri úmornej práci na svojom poli a
na poli svojich zemepánov - zemanov z Podturne. To čo nestihla
zmyť voda, to vypálili armády rôznych vojsk, ktoré v tom čase Liptovom prechádzali. Akoby toho ešte nebolo dosť, pánmi neďalekého Nového hradu sa stali nenásytní Balašovci, ktorí nielenže
poddanské obce, patriace hradu, kvárili rôznymi daňami, ale aj
nešťastníkov v okolí tu i tam vyrabovali. Zemepáni z Podturne
nemali čas starať sa o svojich sedliakov v dedine, veď nanovo budovali kostol vo Svätom Petre, zničený pred viacerými rokmi Poliakmi a neustále viedli spory pred Liptovskou stolicou s okolitými
zemanmi. Celým Liptovom vtedy obchádzali novoty, ktoré sem
prinášali mladí kňazi, študujúci v Poľsku a Nemecku. A veru diali
sa dovtedy nevídané veci. Farár v Smrečanoch sa oženil, iní dali na
bielo vymaľovať kostol. Zemepánom sa páčili nové časy, a preto
v Petre aj trpeli nového farára, zachovávajúceho si tiež podivné
mravy. Obyčajní ľudia si hovorievali, že to tie povodne a iné hrôzy
sú hádam trestom za zanechanie viery otcov a priklonenie sa ku
viere novej - protestantizmu.
Stará kaplnka v Podturni, stojaca v blízkosti cintorína, akoby odolávala divokej dobe. Katolícka časť rodu zemanov, na čele
so Šimonom Podturňanským, si držala v Podturni za kaplána Juraja z Palúdzky, ctihodného muža z rodu palúdzkych zemanov.
Kaplánčil tu už za čias Šimonovho otca, Františka, ktorý ho sem
povolal pre jeho mnohé dobré vlastnosti a vysokú vzdelanosť.
Veď Šimona spolu s bratom Hieronymom ešte ako chlapcov naučil písať a čítať a okrem tohto aj všetkej zbožnosti, ktorou sa rod
Podturňanských oddávna honosil. A bratia si od malička obľúbili
kňaza, ktorý im bol druhým otcom. Najmä potom, čo predčasne
vyhasol život ich otca na jednej z častých vojenských výprav. Kňaz
bol aj oporou krásnej vdovy Kataríny, ktorá v jej veľkom žiali hľadala útechu v starých kamenných múroch kaplnky a utiekala sa k
tichej modlitbe.
Toto všetko bolo však tŕňom v oku ich príbuzného Krištofa
z Podturne, ktorý sa stal po smrti svojho strýka Františka liptovským podžupanom. Tajne miloval svoju tetu a neustále jej bol v
pätách, snažiac sa získať po dobrom či po zlom jej náklonnosť.
Krištof zároveň už dlhšie podporoval kňaza Leonarda vo Svätom
Petre, ktorý sa oženil a všelijaké iné novoty vymýšľal. Práve Leonard, nenávidiac svojho podriadeného kaplána v Podturni, opantal aj Krištofa Podturňanského. Nahovoril mu, že kaplán sa dvorí
pani veľkomožnej Kataríne a hádam sa s ňou aj ožení. Svätopeterský kňaz však v skutočnosti usiloval o zlatky, ktoré každoročne
plynuli z mlyna v Jamníku, patriaceho priamo kaplánovi v Podtur-

Ak máte aj Vy záujem podeliť sa s Vašimi úspechmi,
prípadne poznáte vo svojej blízkosti niekoho, kto robí
dobré meno našej obci, dajte tip redakčnej rade, či na
obecný úrad. Ďakujeme!
ni. Už jeho predchodca sa usiloval tento výnosný zdroj bohatstva získať, ale márne. Jeho závisť
dosiahla vrchol, keď kaplán Juraj z našetrených
zlatiek a z milodarov svojich štedrých zemepánov pristaval ku kaplnke vežu. Každým dňom
zúrivejšie a žiarlivejšie hľadel na dielo, ktoré sa
chýlilo k zdarnému koncu.
Po dlhšom čase intrigy svätopeterského Odtlačok obecnékňaza začali prinášať ovocie. Krištof Podturňan- ho pečatidla Podský využil účasť svojich bratancov na jednom z turne z roku 1788
dlhodobých sporov pred Liptovskou stolicou,
ktorý sa prejednával vo Svätej Mare. Hnaný žiarlivosťou a ohromnou nenávisťou vtrhol aj so svojimi hajdúchmi do príbytku kaplána. Keď ho doma nenašli, pobrali sa za ním do kaplnky. Obyvatelia dediny videli čo sa deje a cítili, že ich dušpastierovi hrozí
smrť, preto sa ho rozhodli varovať. Poddaný Štefan Chlebovie
poslal svojho vnuka, malého rýchlonohého Miška, aby upozornil
pána kaplána, že Krištofovi vojaci ho doma hľadajú a zaiste aj do
kaplnky prídu. Miško utekal poza humná ku cintorínu a kaplnke,
ale prišiel neskoro. Kaplán včas zbadajúc vojakov blížiacich sa od
dediny, zavrel veľké dubové dvere na kaplnke. V snahe zabrániť
najhoršiemu, snažil sa vypustiť bočným vchodom zo svätyne
modlitbám sa oddávajúcu veľkomožnú pani Katarínu. Vojaci však
boli rýchlejší. Na príkaz pána Krištofa obkľúčili kaplnku, zadebnili zvonku obidva vchody a vhodili dnu niekoľko snopov horiacej slamy. Krištof si myslel, že dnu je len kňaz a neustále nabádal
vojakov, aby podpálili nenásytného a zaslepeného neznaboha a
očistili tak dedinu od povodní, ktoré na nich tak často Pán za trest
zosiela. Rýchlo sa šíriaci oheň zachvátil lavice, malý prenosný oltár
a zakrátko vzbĺkol aj drevený strop kaplnky. Šialený dav vojakov
na čele s pánom Krištofom akoby zamrzol, začujúc divoké výkriky
a stony horiacej ženy v kaplnke. Všetci si uvedomili, že okrem kaplána sa dnu modlila aj veľkomožná pani Katarína. Krištof, prepadnutý šialenstvom, dal okamžite príkaz hasiť horiacu stavbu, ale
márne. Kaplnka už bola celá v plameňoch a aj srdcervúce výkriky
čoskoro prehlušili praskot horiaceho dreva a pukanie horúcich
skál.
Večer sa do dediny vrátili bratia Šimon a Hieronym. Ľudia im
ihneď zvestovali strašnú novinu. Smutní bratia pochovali zbytky
zhorených tiel kňaza a svojej matky vedľa seba do rodinnej krypty v kostole vo Svätom Petre. Ich strýko Krištof, obávajúc sa svetského trestu, utiekol do Spiša. Tam ho však zastihol spravodlivý
Boží trest, keď o päť rokov umrel v šialených mukách, sužujúcich
jeho chorú myseľ. Ani kňaz Leonard z Petra neušiel svojmu trestu. Pociťujúc svoj podiel na tejto tragédii, odišiel do Hýb, kde bol
krátko kazateľom, kajajúc sa za svoje hriechy. Tam však o niekoľko
rokov jeho stopa končí. Niektorí hovoria, že zahynul rukou svojho
soka, iní, že utiekol do Poľska, kde ho pri prepade zabili zbojníci. Na pamiatku tejto strašnej udalosti dali potomkovia Šimona
Podturňanského vyryť do obecného znaku podobu kaplnky, ako
symbol čistoty svojich predkov. Keď sa znak prestal používať a
tento príbeh postupne upadal do zabudnutia, začali sa vo večerných hodinách počas sparných letných dní objavovať pri cestičke
hore Závozom pomedzi vŕšky Vartu a Baštu dve kvíliace postavy
kňaza a ženy s mučivým výrazom tváre. Takéto zjavy veru neraz
postrašili viacerých Jamníčanov prechádzajúcich z Podturne do
Jamníka, či z Jamníka do Mikuláša. Starší ľudia hovorievali, že tí
nešťastníci nenájdu pokoja, kým svoju milovanú kaplnku opäť
neuvidia.
Prerozprával PhDr. P. Vítek
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Predbežný plán akcií v roku 2020
Č.
1.
2.

Dátum
1.1.
15./22.2.

Názov akcie
Vítanie nového roka
Fašiangy v Jamníku

3.
4.
5.

4./18.4.
30.5.
4./11.7.

Jarné upratovanie
Stavanie mája
Deň obce a 95. výročie
DHZ Jamník

6.

20. - 22.8.

Old�mer Rallye Tatry

7.

29.8.

8.
9.
10.

29.8.
6./12.12
6.12.

Kladenie vencov, vatra
SNP
Jesenné upratovanie
Posedenie pre seniorov
Mikuláš a rozsvietenie
stromčeka

Organizátor
Obec Jamník
UPS Jamník, Obec Jamník
Klub žien v Jamníku, OŠK
Obec Jamník
Obec Jamník, DHZ Jamník
Obec Jamník, UPS Jamník,
Klub žien v Jamníku,
DHZ Jamník
Veterán Club Liptov, DHZ
Jamník
Obec Jamník,
UPS Jamník, DHZ Jamník
Obec Jamník
Obec Jamník
Obec Jamník

Miesto
Pred KD
Pred KD
Obec
Pred KD
Športový areál

Le�sko Jochy
Budova OU, cintorín,
športový areál
Obec
KD
Pred KD
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