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Narodil sa 27.10.1921 v Lietavskej Svinnej.
V roku 1936-1939 odišiel študovať na Gymnázium v Nitre. Pre nedostatok financií v rodine musel prestúpiť na
Gymnázium v Žiline. Po skončení štúdia nastúpil do zamestnania v roku 1941 - do Kúpeľov v Rajeckých Tepliciach.
Dňa 1.10.1942 nastúpil ako vojak do práporu rádiotelegrafistov v Martine. O rok neskôr bol povýšený na
slobodníka a zaradený do rádiostanice v Krupine. Neskôr bol pridelený k vojenskému útvaru vo Zvolene.
Stal sa dobrovoľným účastníkom SNP, kde sa stretol s účastníkmi paradesantnej brigády Sovietskeho zväzu.
27.10.1944 na Motyčkách ,/smer na Donovaly/, došlo k rozpadu skupiny. Bola to osudná noc, kedy po prepade
Nemcami v drevenom seníku na okraji Revúcej, boli odzbrojení a uväznení. Nasledoval transport do tábora
Lamsdorf,/okres Opolí/, v Nemeckom Sliezsku. Tento transport predstavoval 1603 povstalcov. Do tábora prišiel
30.10.1944. Pred vianocami, keď sa frontová línia priblížila, bol premiestnený do tábora "Sandbostel štalág X.B."
okres Wilemshafen, 4 km od Holanských hraníc.
16.2.1945 bol pridelený do rodiny a označený "KGF" /kriegsgefangene-voj.zajatec/, odvážený /48kg vážil odetý a
obutý/. Domáca gazdiná Ema Abensét a jej manžel - vysoký dôstojnik mali dcéru Gertrud. Ich 18 ročný syn bol tiež
na vojne.
Z rozprávania p. Jamečného:
Gertrud pracovala v mliekarni v Morsee ako úradnička. Mala záujem o rôzne veci i o moje rodinné pomery.
Priniesla aj mapy. Na jednej bol hrad Lietava. Asi 4-5 dní pred skončením vojny bol vydaný príkaz od Himlera, aby
nás večer 2. mája vrátili všetkých naspäť do tábora. Gertrud prišla osobne a povedala, že nám ona pomôže skryť
sa aj s Ondrejom Rusnákom /zajatec od susedného sedliaka/. Asi 30m od chalupy bol veľký kompost na ktorom aj
vŕby rástli. Tak sme sa "zadekovali" v komposte.
5.5.1945 - keď Nemci podpísali kapituláciu s Angličanmi,prechádzali anglické tanky aj obrnené vozidlá po ulici.
Vyšli sme z bunkra. Odviezli nás do "Abenhausenu". Potom nás sústredili do "Odenburgu", kde sme zotrvali až do
odvozu domov. Ja som sa dostal do rodnej obce 23.7.1945.
Po príchode z tábora som opäť narukoval do Nového Mesta nad Váhom. Vojenskú službu som ukončil 7.12.1945
Po zotavení 5.4.1946 nastúpil Štefan Jamečný ako úradník do Okresnej sociálnej poisťovne v Žiline. V pobočke
Rajec vykonával funkciu vedúceho odboru sociálneho zabezpečenia pri ONV do roku 1960.
24.6.1960 kandidoval na funkciu tajomníka MNV v Lietavskej Svinnej.
Spolu s vtedajším predsedom MNV Ludvíkom Weckom a kolektívom poslancov svojpomocne vybudovali v tej dobe
kultúrny dom, prevádzali úpravy a osvetlenie ulíc v obci. Funkcionári MNV boli aj kádrovou výpomocou miestnemu
JRD.
V roku 1964 v ďaľšom volebnom období vykonával predsedu MNV v Lietavskej Svinnej. V tomto čase sa rozvinula
aj výstavba rodinných domov v obci. Po deväťročnom pôsobení v obci roku 1969 nastúpil Štefan Jamečný späť do
zamestnania na sociálnom odbore ONV, kde zotrval do roku 1971. Ešte v tom roku sa zamestnal v Kovoslužbe
Žilina, kde pracoval do roku 1983.
Štefan Jamečný zomrel 17.03.2005.

