Vážený pán starosta, Vážené obecné zastupiteľstvo, Vážené dámy, Vážený páni,
dovoľte mi aby som sa vám predstavil ako kandidát na starostu našej obce. Volám sa František Pavol,
takmer celý svoj život žijem v Jamníku, mám 28 rokov, som ženatý, bezdetný. Som vyštudovaný
strojár, vzdelanie som získal na Fakulte výrobných technológií v Prešove. Po ukončení štúdia som sa
zamestnal ako konštruktér v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracujem v Jamníku v spoločnosti Himself
s.r.o. na pozícii projektového manažéra. Zaoberáme sa organizáciou kultúrnych podujatí, najviac
významným projektom ktorý organizujeme je podujatie Kobuľa fest.
Medzi moje záľuby patrí hudba, šport, história a knihy. Hudbe sa venujem aktívne, keďže som textár
a manažér kapely Sám Sebou. Mojím obľúbeným športom je futbal, ktorému sa venujem zo
zdravotných dôvodov iba pasívne. Mojou veľkou vášňou je história aj preto som sa začala venovať
písaniu knihy o histórii Jamníka v posledných 100 rokoch, ktorá má opísať to ako sa za toto časové
obdobie Jamník zmenil. Veľmi rád čítam a moja obľúbená kniha je Vojna a mier od Leva Nikolajeviča
Tolstého.
Na funkciu starostu našej obce som sa rozhodol kandidovať pretože si myslím, že Jamník potrebuje
nový impulz a novú krv na to aby sa mohol posunúť za novými výzvami. V tejto funkcii by som chcel
uplatniť svoje organizačné schopnosti, zároveň chcem pokračovať v rodinnej tradícii, keďže
starostom v Jamníku bol môj pradedo, dedo ale aj ujo. To čo sa im počas ich života spoločne
s ostatnými obyvateľmi našej obce podarilo vybudovať si vážim, chcem v ich práci pokračovať
a zveľaďovať to čo sa im podarilo vytvoriť.
Uvedomujem si že práca starostu je náročná a človek v tejto funkcii potrebuje podporu. Preto do
týchto komunálnych volieb idem s podporou 9 kandidátov na poslancov. Spoločne sa uchádzame
o vašu dôveru a verím, že bude fungovať naša spolupráca aj s vami so všetkými občanmi našej obce.
Verím, že spoločne sa nám podarí našu obec zveľaďovať a posúvať dopredu. Spoločne sme pripravili
ciele, ktorým sa v budúcnosti chceme venovať.
Pre mňa osobne je najväčšou prioritou založenie obecnej firmy, keďže v súčasnosti trpíme v obci
nedostatkom pracovnej sily, ktorá by našu obec udržiavala. Verím, že obecná firma by si našla
uplatnenie v nenáročných projektoch akými boli rekonštrukcia požiarnej zbrojnice alebo výstavba
chodníka okolo hlavnej cesty. Myslím si, že týmto krokom dokážeme ušetriť nemalé finančné
prostriedky. Okrem toho sa obecná firma môže venovať údržbe našej obce, ale napríklad aj výrobe
drevnej štiepky, ktorou môžeme neskôr vykurovať niektoré z našich verejných budov. Okrem toho by
sme týmto krokom vyčistili naše lesy.
V prípade úspešného zvolenia sa chcem začať zaoberať hľadaním nových stavebných pozemkov,
chcem dokončiť vodovod tam kde ešte chýba a sprevádzkovať čističku odpadových vôd.
Páči sa mi myšlienka vybudovania náučného turistického chodníka, ktorý nás zavedie ku kráľovej
posteli, k studničkám, k starému kameňolomu alebo iným miestam, ktoré pomaly upadajú do
zabudnutia. Nenáročným ale myslím že dobrý krokom bude vybudovanie krížovej cesty na Kobuľej
hure, čím vytvoríme miesto vhodné na prechádzky spojené s modlitbami.
Medzi naše priority patrí aj osvetlenie cintorína a vybudovanie urnového hája pre spopolnených
pozostalých.
Využitím nových technológii môžeme spustiť živé prenosy z obecných zastupiteľstiev alebo živé
prenosy z nedeľných svätých omší, čo určite ocenia imobilný občania našej obce.

Z hľadiska bezpečnosti v obci bude potrebné lepšie osvetlenie priechodov pre chodcov ale
i vybudovanie centra prvej pomoci, v ktorom sa bude nachádzať automatický externý defibrilátor, čo
je zariadenie, ktoré človeka detailne naviguje pri podaní prvej pomoci, myslím si, že toto zariadenie
môže zachrániť nejeden ľudský život.
Viac informácii o našom volebnom programe a cieľoch ktoré chceme dosiahnuť nájdete na našej
webovej stránke www.mysmejamnicania.sk.
Našu obec tak ako ju poznáme dnes vybudovali samotní Jamníčania. Na jej budovaní sa podieľali
mnohí z vás. Za to, že tu máme školu, škôlku, vodovod a iné dnes už samozrejmosti vďačíme naším
predkom a všetkým Vám, ktorý ste sa na budovaní tejto obce podieľali. Verím, že aj v dnešnej dobe
dokážeme spoločnou prácou zmeniť veľa vecí k lepšiemu.
Na záver by som sa chcel verejne poďakovať súčasnému starostovi za jeho prácu a čas, ktorý našej
obci venoval. Moje poďakovanie patrí aj pánovi Muránimu, ktorý tiež počas svojho pôsobenia v obci
urobil veľký kus dobrej práce.
V prípade, že ma na mňa niekto nejaké otázky, rád vám na nich odpoviem.
10. novembra sa budem uchádzať o vašu dôveru ako kandidát na starostu našej obce. Ďakujem vám
za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa.

