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Číslo 2/2003

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo
Uznesenie č. 4 zo zasadnutia
OZ obce Zákamenné, konaného
dňa 25. apríla 2003

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda so sprievodom navštívil v máji 2003
hrob vdp. biskupa Jána Vojtaššáka
FOTO ARCHÍV OCÚ

Zákamenné je najväčšia obec Oravy
V súčasnosti má obec Zákamenne 4 902 obyvateľov a 1 165
súpisných čísel. Chotár zaberá 4 291 ha, z toho trvalé trávnaté porasty tvoria 54,2% a poľn.
pôda 40,5%. Obec leží v nadmorskej výške 680 m n. m. .Rozprestiera sa v povodí troch riek: Bielej
Oravy, Zasihilianky a Novoťanky.
Patrí do chladnej oblasti.Najteplejším mesiacom je júl s 13,5 ºC až
16 ºC. Najchladnejším mesiacom
je február s priemernou teplotou
–5 ºC až –6,5 ºC.
Znak obce. V červenom štíte lev s dvojitým chvostom, obrátený naľavo, stojí na zadných nohách, v predných drží latinský kríž
ukončený guľami, všetko strieborné.
Vlajka obce. Pozostáva z troch
pozdĺžných pruhov vo farbách
červenej, bielej a čevenej. Vlajka
má pomer strán 2 : 3 a ukončená je
troma cípmi t. j. dvoma zástrihmy
siahajúcimi do tretiny listu.
Významné budovy a pamätihodnosti. Kostol zasvätený Nanebovzatiu Pane Márii. Je to neorománska stavba z r. 1893. Vzácny je oltár sv. Cyrila a Metód, lebo
nad ním sa čnie socha Boha Otca, ktorá je baroková z konca 18.
storočia. V kostole sa nachádzajú aj niektoré vzácne sochy, ako
je socha sv. Sebastiána, sv. Jakuba

st., socha Panny Márie. Tiež je tu
vzácny obraz Posledného súdu.
Kalvária tvorí 14 zastavení krížovej cesty s väčšou ústrednou kaplnkou (a 2 menšími kaplnkami).
Rowlandov kameň 1, nachádza sa pri budove lesného závodu, v záhradke pri ceste. Je na ňom
vyrytý maďarský text, ktorý v preklade znie: „Opatrujeme naše lesy,
lebo oni sú pre naše žitie a zdravie
osožné“.
Rowlandov kameň 2, ktorý je
osadený v tesnej blízkosti slovensko-poľskej hranice 1020 m n. m.
na vrchole Panského vrchu v chotári obce. V hornej stene je uprostred
vyrytý rovnoramenný kríž a vysekaný text. Kameň je silno obrastený
machom a má ťažko čitateľný text.
Pamätník padlým v I. a II. Svetovej vojne, ktorý stojí na križovatke pred ZŠ.
Cintoríny. V obci súä 4 cintoríny. Najstarší je na Kalvárii. Druháý je v Babinci, kde sú pochované
obete cholerovej epidémie z roku
1873. Ďalší je pri kostole. V roku
1992 bol vybudovaný cintorín za
kostolom.
Oravsko-kysucká lesná úvraťová železnica.
Je jediným európskym unikátom
a národnou kultúrnou pamiatkou.
Nachádza sa v našej obci v časti
nazývanej Tanečník.

A. Berie na vedomie
• Informáciu o programe udržiavania pracovných návykov nezamestnaných občanov.
• Informácia o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2003.
• Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku
Plavárne v Nižnej.
• Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre UNICEF.
• Informáciu o otvorení prevádzky Zberné suroviny v Zákamennom.
B. Schvaľuje
• Manželom Antonovi a Monike
Kurekovým bytom Oravská Lesná
292 výstavbu rodinného domu v k.
ú. Zákamenné na par. č. 1806. 1.
Pri výstavbe budú musieť byť
dodržané podmienky, ktoré budú
stanovené v záväznom stanovisku obce pri vydaní stavebného
povolenia.
• Odpredaj 4 b. j. s. č. 755, ktorá
je vo vlastníctve obce Zákamenné.
• Odpredaj pozemku parc. č.
749. 2 – TTP – 46 m2 a dielu 8 o výmere 2 m2 parc. č. 745. 2 – zast.
Plocha – 108 m2 Antonovi Balekovi a manželke Márii Balekovej, r.
Juricovej, obaja bytom Zákamenné 109, za cenu 3 360 Sk.

• Použitie KN parc. č. 3909. 2
– 249 m2 a 3905. 3 – 192 m2 v k. ú.
Zákamenné na iné ako poľnohospodárske účely a to na výstavbu
rodinného domu a prístupovej
cesty pre Jána Michalicu a manželku Martinu rod. Ladňákovú,
obaja bytom Oravská Lesná 319.
• Použite KN par. č. 1973, 1974,
1976, 1977 na nepoľnohospodárske účely a to na výstavbu rodinného domu a prístupovej cesty pre
Dušana Sochuliaka a manželku
Katarínu, rod. Florkovú, obaja
bytom Zákamenné 897.
• Odpredaj pozemku par. č.
537. 2 697 m2 v k. ú. Zákamenné
Margite Gruchalovej Zákamenné
757 za cenu priamych nákladov,
ktoré obci vzniknú predajom tejto
parcely.
• Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe určenia úhrady
a výšky úhrady za opatrovateľskú
službu.
C. Doporučuje
• Starostovi obce zvážiť ponuky poisťovní spolu s riaditeľom
Základnej školy Jána Vojtaššáka
v Zákamennom na poistenie budov základnej školy a vybrať najvýhodnejšiu.
• Starostovi obce zistiť možnosti prenájmu pozemku, resp. budov
v blízkosti lyžiarskeho vleku na základe žiadosti Ing. Emila Gonšora
a prejednať ich s ním osobne.

25. 4. 2002 Zasadnutie obecného zastupiteľstva
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samospráva, významné návštevy
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Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a poslanec NR SR František
Mikloško – dve osobnosti politického života navštívili Zákamenné

NÁTERY

LEŠENIE
STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

Mobil: 0905 291 577
Tel.. fax: 043 55 92 150
029 56 ZÁKAMENNÉ 700

K. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné

Mária MLICHOVÁ

VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú
• dopravnú • potravinársku • pekárenskú
• sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043. 55 92 237; Tel.. fax: 043. 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043. 55 92 346

potraviny
ovocie – zelenina
drogéria
029 56 Zákamenné 157
Tel.: 043 55 92 210

Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

Office:
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Tel.: 00421. 043. 55 92 321

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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výstavba obce
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Účelne využité financie
V uplynulom období tohto roku
bolo z obecného rozpočtu financovaných niekoľko stavebných projektov, ktoré mnohí z nás nemohli
prehliadnuť. V snahe informovať
širokú verejnosť obce, pristavme
sa pri tých , ktorých realizácia najviac zlepšila život spoluobčanov.
Ešte začiatkom roka pocítili občania časti Poriečie, ako to je,
keď verejné osvetlenie nefunguje niekoľko týždňov. Keďže úsek
verejného osvetlenia od Požiarnej zbrojnice smerom do Novoti
v dlžke asi 400m nebolo už možné opraviť, muselo sa pristúpiť
k náhradnému riešeniu. Po neodmysliteľnej administratívnej príprave žiadostí a povolení mohlo
byť vybudované nadzemné vedenie s osvetľovacími telesami, ktoré stálo obecnú pokladnicu cca.
50 000 Sk.
Nemalé prostriedky pohltila aj
kompletná rekonštrukcia kuchyne
v kultúrnom dome a vybudovanie
skladovacích priestorov. Túto investíciu ocenia hlavne tí, ktorí organizujú rôzne spoločenské, kultúrne a záujmové podujatia, ale aj
svadby, zábavy či diskotéky, kde
je neodmysliteľnou súčasťou stravovanie. V neposlednej miere sa
skvalitnila a uľahčila práca ľudom
(kuchárkam), ktorí možnosti tejto
kuchyne využijú.
Ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu využívajú autobusové spojenia,
zaujíma kultúra cestovania. K tomu samozrejme patrí aj samotná zastávka autobusu. Tá, bývalá

VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

na Nižnom konci veru nedávala
dobré svetlo a mienku o občanoch
našej obce pre tých, čo tu prestupovali na iný spoj alebo prišli na
návštevu. Momentálne je nová,
pekná, čistá a pripravená spríjemniť chvíle ľuďom čakajúcim na autobus. Je na každom z nás, dokedy
jej tieto prívlastky zostanú.
Akcia, ktorá čiastočne zmenila
okolie farského kostola, splnila zároveň niekoľko významov. Cestná
komunikácia okolo kostola sa rozšírila, čo prispeje k bezpečnosti
cestnej premávky a riešenie oporného múru celkový vzhľad nenarušuje. Zároveň sa zlepšia dopravné možnosti pre občanov, ktorí
sa rozhodli v lokalite za kostolom
stavať rodinné domy.
Iste je mnoho iných vykonaných
prác od začiatku tohto roka, ktoré
vždy vedia najlepšie oceniť tí, ktorí ich v plnej miere a k spokojnosti
využívajú.
Na niektorých prácach, ktoré súvisia s údržbou, úpravou
a skrášľovaním prostredia obce
sa podieľajú aj občania, ktorí sú
zaradení do Programu udržiavania pracovných návykov. Tento
program začal fungovať od 4.
apríla 2003 a v súčasnosti v ňom
pracuje 70 občanov.
Na Vyšnom konci pri obecných
vodojemoch bola vykonaná obhliadka miesta, pre následné posúdenie možnosti výstavby ihriska. Riešenie neuľahčuje fakt, že
pozemok patrí do katastrálneho
územia obce Novoť.
(šfr)

Nová autobusová zástavka a dole tak vyzera stará;

Ing. Dušan Durčák
Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín
029 56 Zákamenné 62
Tel.. fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414
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Stará autobusová zástavka; dole: rozšírená cesta okolo kostola

STOLÁRSTVO

konateľ spoločnosti
Privát:
Office:
029 56 Zákamenné 1027 029 56 Zákamenné 22003
Tel.: 04355 92 378
Tel.. fax: 043 55 922 54

Nová kuchynka v kultúrnom dome kompletne rekonštruovaná

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

Tel.: 00421 43 55 04 233
Fax: 00421 43 55 92 393
Mobil: 0905 43 55 04 233
e-mail: kvalit  isternet.sk
http: . . www.kvalit.sk

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Stretnutie zdravotne postihnutých občanov

Dňa 27. apríla 2003 sa v obci Zákamenné konalo stretnutie
zdravotne postihnutých občanov.
V obci je založená Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktorá má 76
členov a ďalší sa do organizácie
hlásia, pretože tu získavajú vedomosti ako postupovať pri uplatnení si dávok sociálnej pomoci
na kompenzáciu zdravotného postihnutia.
Zmena vlády a parlamentu vždy
prináša zmenu aj v živote rodín
s postihnutým občanom, dôchodcom, ale ekonomika vlády negatívne postihuje takmer všetkých
obyvateľov. Rok 2003 je vyhlásený Európskou úniou za Európsky
rok ľudí so zdravotným postihnutím. Náš parlament zareagoval
originálne – v balíčku sociálnych
opatrení dal „darček“ aj postihnutým občanom. Osobným asistentom bol znížený príspevok za
asistenciu, znížili sa aj príspevky
na kompenzáciu zdravotného postihnutia. Znížil sa 3-násobok minima na 2 – násobok aj ďalšie zmeny uvedené nižšie. Od 1. júna by
sme mali platiť za návštevu u lekára, za vypísanie receptu, za stravu
a lôžko v nemocnici. Sústavne sa
zvyšujú ceny liekov, ktoré najviac
potrebujú postihnutí, aj starší občania. Je paradoxné, že terajší dôchodca pracoval a zamestnávateľ
mu odvádzal zo mzdy percentá do
sociálnej poisťovne, aby na starobu zabezpečil bezplatnú zdravotnícku starostlivosť a teraz si znova
všetko musí platiť sám. Zvýšili sa

aj ceny plynu, elektriny, vody, cestovného, poštovného a hlavne potravín, čo veľmi nepriaznivo pôsobí na sociálne slabšiu skupinu ľudí. Životná úroveň klesá a mnohí
sa dostávajú na hranicu chudoby.
Zvlášť zdravotne postihnutí občania majú vo svojom živote neľahkú situáciu. Nie vždy sa stretávajú s porozumením okolia a nemajú pre život také podmienky, aké
by v skutočnosti potrebovali. Nie
je vôbec jednoduché niesť bremeno života. Zdravotne postihnutí
sú súčasťou tejto spoločnosti, nechcú milodary, ale chcú žiť plnohodnotným životom. Osud si nevyberá a v jedinom okamihu môže
zmeniť celý život človeka, vyrovnať sa s následkami úrazu si vyžaduje obrovské úsilie, pevnú vôľu
i pomoc okolia, ktoré nebýva vždy
láskavé. Štát by mal týmto občanom poskytnúť a najmä garantovať také finančné kompenzácie,
aké vzhľadom na ich zdravotné
postihnutie potrebujú. Zdravých
ľudí preto treba upozorniť na to, že
aj chorí ľudia majú právo na dôstojný život.
Na tomto stretnutí zdravotne
postihnutých občanov členov ZOSZZP potešil skromný darček,
ktorý tu obdržali. Pre Vašu informáciu uvádzame zmeny príspevkov na kompenzáciu zdravotného
postihnutia.
Peňažné príspevky na kompenzáciu – zákon 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci.
Zvýšené výdavky: príspevky na
zvýšené výdavky sa posudzujú sa-

Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

nou a opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
– 200 Sk 2. so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 500 Sk; 3. so starostlivosťou
o psa so špeciálnym výcvikom –
1 200 Sk mesačne;
• § 64 a – peňažný príspevok za
opatrovanie – manžel, manželka,
rodičia, opatrovník, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta,
zať. Príjem zo zárobkovej činnosti max. do 0,6 násobku sumy ŽM
(2 358 Sk); 1 osoba 6 000, 2 a viac
osôb 8 000, 1 os. V zariadení 5 300,
2 a viac os. V zariadení 7 500, 1 os.
+ 1 os. V zariadení 7 800.
Príspevok pri starostlivosti
o blízku osobu – 1,1 násobok sumy
ŽM 4323 Sk, dve osoby 7348 Sk.
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť: 300 Sk, prevažná 500 Sk,
úplná 700 Sk. Marta Bakošová,
tajomníčka OR–SZZP

Opatrovateľská služba
Podľa čl. VIII. Zákona č. 416/
2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195.1998 Z. z. o sociálnej pomoci prešli od 1. 1. 2003 práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov zamestnancov opatrovateľskej služby z OÚ na obec. V rámci kompetencií prešlo pod obec Zákamenné do pracovného pomeru
16 opatrovateliek, ktoré poskytujú
služby 25 opatrovaným občanom.
Prechod kompetencií sa uskutočnil nie podľa predstav starostov obcí, pretože kompetencie nie sú dostatočne pokryté prísunom finančných zdrojov.
Rozsah opatrovateľskej služby určí príslušný orgán v posudku. Žiadateľ si podá žiadosť na
OcÚ Zákamenné, ktorý ju po zaevidovaní postúpi Spoločnej úradovni Námestovo. Pri návšteve
pracovníčky Spoločnej úradovne – Námestovo a za účasti soc.
Prac. OcÚ Zákamenné v domácnosti žiadateľa je posudzovaná potreba nevyhnutných úkonov, ktoré je potrebné vykonať u žiadateľa.
Podľa posúdenia týchto pracovníkov a finančných možností obce bude opatrovateľská služba poskytnutá prípadne zamietnutá. Za

poskytované služby žiadateľ platí
úhradu, ktorá je vypočítaná podľa výšky dôchodku a všeobecného
záväzného nariadenia obce.
Opatrovateľska služba sa poskytuje:
• osobám osamelo žijúcim (slobodná žena alebo muž, ovdovelá žena alebo muž, ktorí nemajú v mieste bydliska blízkych príbuzných);
• osobám, ktoré pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na opateru inej osoby;
• postihnutému dieťaťu do
skončenia školskej dochádzky.
Opatrovateľky opatrovaným
občanom pomáhajú pri zabezpečovaní:
• nevyhnutných životných úkonov,
• nevyhnutných prác v domácnosti,
• kontakt so spoločenským prostredím (sprievod k lekárovi a podobne).
Je v záujme všetkých zainteresovaných pracovníkov podať pomocnú ruku každému občanovi,
ktorý sa ocitol v núdzi a je odkázaný na pomoc inej osoby.
V. Sekerášová

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

mostatne: • § 58: na osobnú asistenciu 55 Sk/hod.;
• § 59 – na zaobstaranie pomôcky – do 260 000 Sk (už nie na 2. vozík a ani 2. aparát);
• § 60 – na opravu pomôcku – ak
cena opravy pomôcky nepresiahne 50 % ceny novej pomôcky;
• § 61 – na kúpu osobného motorového vozidla do 200 000 (na
prepravu do zamestnania, škol.
zar., ZSS);
• § 62 – na prepravu – max. vo
výške 2 500 Sk/ mes., podľa preukázaných nákladov;
• § 63 – na úpravu bytu domu
– do 200 000 Sk na úpravu garáže 50 000 Sk (na 7 rokov. max.
250 000 Sk);
• § 64 – na zvýšené výdavky – ak
príjem občana nepresiahne 2-násobok sumy ŽM ( 7 860 Sk) ods.
1, písm. a) na diétne stravovanie 983 Sk; b) súvisiace 1. s hygie-

Predaj priemyselného
tovaru
Office:
Predajňa Zákamenné 13
Predajňa Hruštín, budova
pošty

Stavebno-obchodná činnosť

Ľuboš Koleň
Privát:
029 56 Zákamenné 13
Tel.: 043 55 92 257
Mobil: 0905 42 96 40

Milan Zmoray
029 56 Zákamenné 65
Tel.: 043 559 2 282
Mobil: 0905 410 048

súkromná firma zákamenné
Nákup a predaj
stavebných, remeselníckych
a poľnohospodárskych potrieb

Office:
029 56 Zákamenné 1048
Tel.. fax: 043 559 2 287
Mobil: 0905 25 28 12

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70
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Pár slov k petícii občanov

V týchto dňoch k Vám možno prišli – a ak nie tak prídu – zberatelia
podpisov pod petíciu občanov a rodičov žiakov našej školy. O čo ide
a čo v petícií žiadame? Pár slovami:
spravodlivé financovanie, aby naše deti vo škôlke a škole dostali toľko čo iné deti.
V čom je problém? Ministerstvo školstva na tento rok 2003
pridelilo našej škole určitú sumu
financií. Najobjektívnejšie kritérium je tzv. financovanie na žiaka.
Bohužiaľ ministerstvo ho nepoužilo, hoci samotný minister školstva Fronc uznáva, že je najlepšie. Pokiaľ by boli ukrátené všetky
školy – asi by sme škrípali zubami,
ale možno by sme si povedali – no
čo už ... . V marci a apríli však vy-

šlo najavo, že niektoré školy boli
financované tak, ako určil štátny
rozpočet a niektoré školy dostali
menej. Skúste hádať, kde je naša
škola? A nejde o fazuľky – dostali
sme len 60 % toho, na čo máme nárok! Keby nám nepomohla obec,
asi by sme boli na kolenách.
Aby bolo jasné – my nežiadame
peniaze na platy učiteľom. Choďte sa prejsť popod pergolu alebo si
pozrite okná na starej škole a budete vedieť o čom hovoríme. Áno,
aj my by sme chceli mať v škole 25
metrový bazén s teplou vodou – videl som ho v Bratislave na škole...
V Žiline odstavili teplú vodu školám – naše deti sa po telesnej umývajú v studenej už roky. Toto chceme zmeniť petíciou – nech nám

štát dá len to, čo dal aj iným. Alebo
je to tak, že je rovný a rovnejší?
Podporte nás – chceme len to, čo

iní už majú (a možno z peňazí, ktoré mala dostať naša škola). Mgr. P.
Demko – člen petičného výboru

Keby sme boli všetci takí
A je to tu. Odchádza ďalšia generácia mladých ľudí. Odchádzajú zo školy detstva do školy života. Odchádzajú zo starých domov,
aby našli nové, svoje vlastné.
Je tu obdobie, kedy my, učitelia,
hodnotíme svoju prácu. Čo sme im
dali? Pripravili sme ich na zložitý
svet? Neurobili sme niekedy chybu? Sú to otázky, na ktoré nám
odpovie čas. Budeme sa tešiť, keď
uvidíme, že sú z nich dospelí ľudia s pevnými morálnymi zásadami a budeme smutní, že sme nepomohli tým, ktorí šliapli vedľa.
A tak žiaci odchádzajú, zabúdajú, žijú si svoj vlastný svet. No
v učiteľskom srdci navždy ostane
spomienka. Nezabudne na Mirku, Barboru, Tomáša – úžasných
mladých ľudí – životaschopných
a cieľavedomých. Ale s úsmevom

A BSOLV EN TI
výtvarného odboru
v Zákamennom
Vyučujúca
Mgr. Elena Fafejtová
I. stupeň
Darina Antušáková
Ondrej Bajčičák
Monika Ďurčáková
Marta Kondelová
Martina Kondelová
Ján Kurňavka
Peter Vrábeľ
Lucia Klimčíková

Gazdovská s. r. o.
• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ
• OCHRANNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

si spomenie aj na Romana Laca
či Paťa, pre ktorých bola škola iba
zaháňanie nudy medzi raňajkami
a obedom. Sú rôzni a nebolo by
dobré, aby boli rovnakí.
No tohtoroční deviataci sú aj
výnimoční. Myslím si, že zatiaľ
najviac zviditeľnili našu školu na
celoslovenskej úrovni. Podarilo
sa im viackrát postúpiť na celonárodné kolá, kde sa umiestňovali na
popredných miestach. V rôznych
súťažiach obsadili počas dvoch
rokov až osem prvých miest. To
nebola náhoda. Chcelo to roky tvrdej driny, počas ktorých prežili aj
pády. Tie ich však nepokorili. Naopak – stali sa im výzvou.
Zanechali za sebou veľa práce,
ale aj svojich mladších kamarátov, s ktorými spoločne pracovali a ktorým predávajú štafetu. Boli súčasťou školy a mnohí z nich
svojím každodenným životom dokázali svoju silu. Veď priznajme si,
koľkí z nás by sa dokázali doma
starať o súrodencov, odkázaných
a na pomoc, a pritom dosahovať
vynikajúce výsledky a aktívne sa
zapájať do mimoškolskej práce.
A to všetko s úsmevom na tvári,
bez slova „nevládzem.“
Práve takýto mladí ľudia sú aj
pre nás vzorom a možno aj podnetom zamyslieť sa, keď sa nám
zdá, že ten náš život žiť nevládzeme. A preto, aj keď odchádzajú od
nás, zostanú vždy v nás.
DMZ

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

Myslím, že práve teraz je na
mieste, aby sme uviedli výsledky
celoročnej práce žiakov a pedagógov. Môžete sami posúdiť, čo
sa nám podarilo a či stojí zato,
aby sme svojím hlasom podporili
petíciu, v ktorej žiadame len to,
čo nám patrí a čo nám pomôže
skvalitniť prácu vo výchovno-vyučovacom procese.
Cezpoľný beh – okresné koloresné kolo: starší žiaci, družstvá
– 2. miesto.
Atletický štvorboj – okresné
kolo: starší žiaci – 3. miesto.
Šach jednotlivcov – okresné
kolo: 1. Martin Polťák, 2. Jana
Večerková, 3. Lucia Paríšková.

minimarket – ELEKTRO
PRÁČKY, CHLADNIČKY, SPORÁKY,
MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE

aj na objednávku

Stop drogám celoslovenské
kolo: Božena Florková – zlaté pásmo, Ľubomíra Filipčíková – zlaté
pásmo; Jana Trajová – strieborné
pásmo.
Olympiáda slovenského jazyka – okresné kolo: 3. Barbora
Florková;.
Pytagoriáda – okr. kolo: 2.
Katarína Dendysová 4. r., 3. Lucia
Úradníková 6. r.; 1. Marek Majchrák
8. A; 2. – 3. Peter Vojtaššák 8. A.
Slovník Slovenska – okresné
kolo: 2. Peter Žatkuliak 3. r; 4. Ján
Straka 5. D.
Malý futbal – okresné kolo:
starší žiaci – 3. m iesto .
Pokračovanie – s. 6
ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ
ZHOTOVÍM NOVÉ do A3 +
ČB, FAREBNÉ S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

Ing. Peter SAHUL

Ing. Vladimír Briš – VEK

029 56 Zákamenné
120038

• POĽNOHOSPODÁRSKE POTREBY
029 56 Zákamenné 1020
Tel.: 043 559 21 63

Sme úžasní

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

Tel.: 043 55 92 727
Mobil: 0907 822 949

029 44 Rabča, Lúčna 85

Tel.: 043 55 943 28
Mobil: 0908 627 868
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vzdelanie. poézia, záujmová činnosť žiakov

Sme úžasní
Dokončenie – s. 5
Európa v škole ZUŠ – okr. kolo
výtvarná časť: 1. Monika Teluchová, 2. Tomáš Kaukič, 3. Tomáš Kaukič; 1. Ján Kurňavka, 2.
Martina Kondelová, 3. Martina
Kondelová, 2. Zuzana Rončáková,
3. Tomáš Kolenčík.
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: I. kategória : 3. Michaela
Sivčáková, II. kategória : 1. Lucia
Chmeľová 5. D, 2. Michaela Janoťáková 6. B, III. kategória : 1.
Barbora Florková 9. A – poézia, 2.
Jana Kubacková 9. A – poézia, 1.
Katarína Chmeľová 8. A – próza,
3. Tomáš Veselovský 9. A – próza.
Biologicko – okresné kolo: 1.
Daniela Ferenčíková 9. A, 2. Miroslava Polťáková 9. A, Kraj. kolo: 1.
Daniela Ferenčíková 9. A.
Cezpoľný beh – okresné kolo –
mladší žiaci družstvá – 3. miesto.
Súťaž časopisov – OKEY:
mimoriadna cena v celoslovenskej
súťaži.
Cena Andreja Chudobu celoslovenská – okresné kolo:
1. Božena Florková – próza, 1.
Kristína Káčeríková – poézia.
Šaliansky Maťo – okresné
kolo: 1. Tatiana Krušnieriková, 3.
Lucia Chmeľová, 1. Michaela Janoťáková, 2. Mária Chmeľová.
Dúha – literárna súťaž – celoslovenská Okresné kolo
Hlavná cena – Ľubomíra Filipčíková.
Matematická olympiáda – okresné kolo: 2. Jana Trajová 7. A, 3.
Andrea Durčáková 8. A; Volejbal
žiačokresné kolo regionálne kolo
– 2. miesto.
Rozprávkové vretienko – okr.
kolo: 1. Júlia Koleňová, 1. Katarína Chmeľová 8. A, 1. Barbora
Florková 9. A, Krajské kolo: 2.
Barbora Florková 9. A, 1. Katarína
Chmeľová 8. A.
Európa v škole – literárna
časť: 1 . Veronika Jakubjaková
a Kristína Janetová 9. C;
Olympiáda v AJ – okresné kolo: 2. Miroslava Polťáková 9. A.
Poznaj a chráň – okr. kolo: 1.
miesto Marek Majchrák – geológia, 2. miesto Ľudmila Kostolňáková – botanika.
DMZ

Máme školskú radu a čo ďalej?
Dňa 20. apríla sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie školskej rady pri našej základnej škole.
Jej členmi sú: • zástupcovia pedagogických zamestnancov – Mgr.
Pavol Demko, Mgr. Zdena Kľačanská, Ľudmila Buckulčíková;
• zástupca nepedagogických zamestnancov – Emília Kľusková;
• zástupcovia rodičov – Viktória
Sekerášová, Jaroslav Žatkuliak,
Ing. Peter Durčák; • zástupcovia
delegovaní obecným zastupiteľstvom – Jozef Peňák, Mgr. Albín
Bernaťák; • zástupca delegovaný cirkvou – Milan Janoťák; • zástupca delegovaný odborovou organizáciou pri ZŠ – Mgr. Viera
Naništová.
Na tomto zasadnutí si členovia volili tajných voľbách predsedu a podpredsedu rady. Predsedom školskej rady sa stal Mgr. Pavol Demko a podpredsedom Mgr.
Albín Bernaťák. Novú školskú radu bolo potrebné zvoliť v súvislosti s prechodom kompetencií od
okresného úradu na obecný úrad.
Zároveň došlo k spojeniu základnej školy s materskými školami,
ktoré tiež mali svoje rady a podľa
§ 7, ods. 8 Zákon o štátnej správe
v školstve a samospráve sa musela
ustanoviť nová školská rada. Zákon zároveň stanovuje počet členov školskej rady – minimum 5
a maximum 11.
Na svojom 2. zasadnutí školská
rada prerokovala návrh na ocenenia pre najlepších žiakov 9. ročníkov a schválila ho s pripomienkami. Zároveň navrhla opatrenia
na zlepšenie čistoty a školského
prostredia na budúci školský rok.
Členovia súhlasili so začatím petície z spravodlivé financovanie našich žiakov (bližšie viď článok Pár
slov k petícii občanov).
Toľko aspoň v skratke činnosti školskej rady za posledné dva
mesiace. Niekto si možno pomyslí, že rada je ďalšia formalita, ktorou treba naplniť zákon, aby bolo
všetko v poriadku. Aj tak sa dá na
to pozerať. Zákon stanovuje rade

školy tri základné okruhy (zjednodušene): • navrhuje odvolanie riaditeľa, • navrhuje menovanie riaditeľa, • vyjadruje sa k zámerom
rozvoja školy.
Zároveň však presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. A tu vidím najväčšiu šancu, ako skvalitniť obe oblasti – aj
výchovu aj vzdelávanie
K tomu smerujú aj spomínané
ceny pre najlepších žiakov 9. ročníkov. Máme deti, ktoré dosiahli

Komenský by mal
radosť
Časy, keď si naša spoločnosť ešte pripomínala Deň učiteľov, sú
nenávratne preč. Zostalo to teda
len na nás učiteľoch. Či si na chvíľu
nájdeme čas na seba, spoločne si
posedíme a porozprávame sa bez
toho, aby nás rozohnal zvuk školského zvonca. Preto sme sa 30. 4.
2003 všetci zišli, aby sme bilancovali i oslavovali. Už v prvých chvíľach nášho stretnutia sme pocítili, čo nám tak často chýba. Z úst
našich detí zazneli slová uznania
a vďaky. V ich krátkom programe
sme si vypočuli verše o láske, zaspievali nám ľudové piesne a nakoniec nás v rytme country roztancovali naše Muchotrávky.
Nezabudlo sa ani na tých, ktorí
sa svojou poctivou prácou pričinili o to, že Základná škola Jána Vojtaššáka v Zákamennom ma imidž
dobrej školy. Z rúk riaditeľa školy
Mgr. Emila Revaja a starostu obce
Ing. Milana Vrábľa prebrali ďakovné listy títo učitelia a zamestnaci školy: Mgr. Mária Hlbočanová,
Emília Kľusková, Mgr. Marta Gruchalová, Agneša Kalamárová, Anna Grofčíková.
Bolo to príjemné posedenie. Na
chvíľu sme zabudli na materiálne
problémy súčasného školstva a naplno naplnili motto oslavy: „O láske
DMZ
sa nediskutuje, láska je.“

Máj 2003
vnikajúce úspechy pri reprezentácii školy na okresných, krajských,
ba aj celoslovenských súťažiach.
Poďakujme sa im pri odchode zo
školy a uveďme ich ako pozitívny príklad. Musíme lepšie „predať“ úspechy našich aj Vašich detí
– veď len tento školský rok máme
3 víťazky celoslovenských súťaží
a niekoľko krajských víťazov.
Svojím zložením je školská rada
reprezentatívny orgán, v ktorom
sú zastúpené všetky rozhodujúce
inštitúcie podieľajúce sa na výchove a vzdelávaní v našej obci. Môže
pomôcť k tomu, aby z našej mladej
generácie vyrástli ľudia, za ktorých sa nebudeme hanbiť a ktorí
budú šíriť dobré meno našej školy,
obce a Oravy. Myslím, že môžem
povedať za všetkých členov rady,
že privítame všetky iniciatívy a rady, ktoré tomu napomôžu.
Mgr. Pavol Demko,
predseda školskej rady
Víťazný oblúk
Život vždy ma zavinie
do svojej krištáľovej gule
A potom sa hlboko ponorím
Vo farebných vlnách dúhy.
Všetky tie farby vydávajú
energiu potrebnú pre dušu.
Dúha ako stuha na oblohe.
Červená farba pripomínajúca
Horiace srdce plné lásky.
Červená ruža, ktorá
nemá rúž na perách.
Oranžová farba pripomínajúca
veľké srdce naplnené priateľstvom.
Oranžová šupka pomaranča,
ktorá
chráni svoju sladkú dužinu.
Žltá farba pripomínajúca
otvorené srdce plné svetla.
Žltaé slnko, ktorého teplé lúče
vždy v nás zapália iskierku.
Modrá farba pripomínajúca
šťastné srdce naplnené pokojom.
Modré more, ktorého veselé
vlnky unášajú zlé myšlienky.
Zelená farba pripomínajúca
zdravé srde plné nádeje.
Zelená tráva, ktorá každú jar
vyháňa na svet nové výhonky.
Každú jar.
Farebná dúha vždy iná,
ale predsa vždy tá istá.
Keď sa ten víťazný oblúk
na oblohe zjaví
a spojí svojou nežnosťou
svety rozdielne,
vtedy všetci – veľkí i malí,
naši i vaši,
dobrí aj zlí, hľadia uprene
na tú krásu.
Lebo dúha ostane vo všetkých
očiach dúhou.
Ľubomíra Filipčíková,
víťazka celoslov. súťaže Dúha

životné prostredie, policajný zápisník, kultúra
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Majme viac ohľaduplnosti k prírode
Je všeobecne známe z rôznych
médií i rozhlasu, že vypaľovanie
starých trávnatých porastov je zákonom zakázané. Ale, keďže sme

len ľudia, máme vlohy zákony obchádzať, dokonca ich porušovať.
A tak vypaľovanie starej trávy pokračuje rok čo rok, čoho svedkami
sme mnohí boli aj v tohtoročnom
jarnom období. Nezodpovedným
prístupom k prírode„ ľahli popolom“ menšie i väčšie trávnaté
porasty na Kamennom a Kýčere.
Včasným zásahom požiarneho
zboru sa predišlo väčším škodám, avšak na konci vždy zostane
otázka, čo by sa stalo, keby sa bol
požiar rozšíril na zastavanú, obytnú časť dediny alebo lesný porast.
Buďme teda ohľaduplní voči prírode, majetku i sebe navzájom, aby
sme raz nemuseli svoje konanie
oľutovať.
Oveľa paradoxnejšie je, keď zákon porušujú ľudia, ktorí by mali
jeho dodržiavanie kontrolovať.
A tak sa stalo, že už niekoľko rokov môžeme obdivovať nelegálnu
skládku odpadu v časti zvanej
Babinec. Na skládku sa vyvážal
odpad z kontajnerov určených na
odpad z cintorínov. Keďže tento
obsahuje väčšinou plastový materiál,, matička zem ho tak rýchlo

VÝVOZ PDO OD 1. MÁJA DO 31. AUGUSTA 2003
Dátum
13 . 5. 2003

Farba
Červená

Modrá

Červená

Modrá

Červená

Modrá

Červená

Modrá

Červená

Modrá

Červená

Modrá

Červená

Modrá

nestrávi“. Okresný úrad – ŽP síce
nariadil a obecný úrad sa zaviazal
skládku zlikvidovať, ale zvyk je
železná košeľa. Hoci obecný úrad
v tomto období skládku prečistil,
niektorí ľudia si na túto skládku
zvykli a tak sa znovu domový odpad objavuje na tomto smetisku.
Vieme komu poďakovať za tento
stav, pritom stačilo viac zodpovednosti a domyslieť dôsledky

Policajný zápisník: apríl, máj 2003

20. 5. 2003
27. 5. 2003

Biela

3.6. 2003
10. 6. 2003

Štatistika trestnej a priestupkovej činnosti v obci Zákamenné
v apríli a máji 2003.

17. 6. 2003
24. 6. 2003

Biela

1. 7. 2003
8. 7. 2003
15. 7. 2003
22. 7. 2003

Biela

29. 7. 2003
5. 8. 2003
12. 8. 2003
19. 8. 2003
26. 8. 2003

Červená

Modrá

Biela

svojich rozhodnutí a bolo by o jeden problém menej. Nemálo
úsilia stálo znovuotvorenie prevádzky Zberných surovín v Zákamennom, ktorá je otvorená každú
sobotu od 8.30 do 16.30. Naučme
sa pevný domáci odpad triediť
a využiť služby, ktoré táto prevádzka poskytuje ,čím prispejeme
k skrášleniu životného prostredia
sebe i budúcim generáciám. (šfr)

Trestný čin
• Krádež vlámaním do objektu
Úpravovne vody a vodojemov v Zákamennom v časti zv. Vyšný koniec,
ku znečisteniu vody boli odobraté
vzorky na skúmanie. Skúmaním nebolo zistené znečistenie vody. Odcudzený chlorimeter 5 ks ampuliek
chlorimetra. Skutok spáchal neznámy páchateľ. Uvedeným skutkom
vznikla škoda obci Zákamenné.
• Výtržnosti
v pohostinstve
Lahôdky KLIBOS Zákamenné, na
chodbe uvedeného pohostinstva,
pri ktorom boli poškodené vchodové dvere ako aj sklenená výplň
týchto dverí. Škoda vznikla firme
KLIBOS Zákamenné.
Priestupky
Ďalej boli evidované dva priestupky proti majetku: Priestupok

proti majetku a to odcudzenie
stavebného materiálu a náradia
v obci Zákamenné v novostavbe
pod OcÚ, ktorá má byť spojená
s MŠ. Skutok spáchal neznámy
páchateľ. Škoda vznikla Obci Zákamenné.
Proti majetku – poškodenie el.
rozvodne pri novostavbe bez pop.
čísla v obci Zákamenné v časti zvanej farský briežok. Skutok
spáchal neznámy páchateľ. Škoda
vznikla majiteľovi novostavby.
Ďalej bol evidovaný priestupok
proti občianskemu spolunažívaniu, ktorý bol po vykonanom
objasňovaní odoslaný na Okresný
úrad – odbor všeobecnej a vnútornej správy v Námestove na
prejednanie.
Zvýšeným výkonom obchádzkových služieb sa plánuje najmä
v nočnej dobe a večerných hodinách zabrániť páchaniu trestnej
priestupkovej činnosti, prípadne
rušeniu nočného kľudu a porušovania verejného poriadku.
riad. poriadk. polície

KULTÚRNE PODUJATIA
7. 6. Svadba 14. 6. Svadba
21. 6. Svadba 28. 6. Svadba
5. 7. Tanečná zábava
19. 7. Svadba
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šport. kultúra, udalosti, kino
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Postup do 1. triedy sa dospelým nepodaril
Úvodné kolá v jarnej časti, museli byť pre nepriaznivé podmienky a neprispôsobili terén odložene. Najväčšiu pozornosť pútal zápas dospelých medzi našimi
hráčmi a Klinom a potom derby
zápas Zákamenné – Breza.
Prvý zápas nám vyšiel aj keď súper z Klina naše družstvo poriadne potrápil a bojovalo sa do poslednej minúty. Horšie to už bolo
v zápase s Brezou, keď naši futbalisti nedokázali nájsť recept na hru
súpera a naši útočníci nedokázali
vsietiť ani jeden gól.
Výsledky
Dospelí 2. trieda
Zákamenné – Klin 2 : 1, góly: S.
Florek; Lomná – Zákamenné 0 : 3
kont.; Beňadovo – Zákamenné
2 : 1, góly: Smolka; Novoť – Zákamenné 0 : 3, góly: Juriga 2, V.
Klimčik; Or. Polhora – Zákamenné 4 : 3, góly: Klimčik 2, Florek;
Zákamenné – Mutné 2 : 0.
Dospelí, 2. trieda, skupina B
1. Breza
17 16 0 1 74 : 10 48
2. Zákamenné 1712 1 4 42 : 20 37

3. Novoť
18 10 3 5 40 : 22 33
4. Klin
17 9 3 5 35 : 14 30
5. Rabčice 17 9 3 5 36 : 17 30
6. Or. Lesná 18 8 1 9 27 : 44 25
7. Beňadovo 17 6 4 7 29: 40 22
8. Or. Polhora 17 6 2 9 27: 33 20
9. Lomná
18 4 0 14 13 : 54 12
10. Ťapešovo 17 3 1 13 17: 57 10
11. Mútne
17 1 4 12 11: 40 7
1. trieda dorast
Zákamenné – Sihelné 4 : 2, góly:
J. Brišš, Chmel, J. Kocur; Breza
– Zákamenné 3 : 1; góly: Chmel
Zákamenné – Or. Veselé 1 : 2, góly: Chmel; Klin – Zákamenné 1 : 3;
góly, Polťak 2, Chmel; Zákamenné
– Mutné 1 : 0, góly: Chmel; Or.
Polhora – Zákamenné 4:2, góly:
Chmel, Polťák.
Dospelí, 2. trieda, skupina B
1. Mútne
1310 1 2 31 : 8
2. Or. Veselé 12 7 0 5 33 : 22
3. Breza
1212 3 3 28 : 18
4. Zákamenné 1312 0 6 35 : 26
5. Novoť
1211 1 7 21 : 31
6. Or. Polhora 1210 2 6 17 : 22
7. Klin
12 9 3 6 15 : 23
8. Sihelné
12 8 2 8 20 : 50

31
21
21
21
13
14
12
8

4. liga Žiaci
Podhradie – Zákamenné 6 : 1,
góly: T. Michaliga T.; Zákamenné
– Liesek 0 : 4; Zuberec – Zákamenné 1 : 2, góly: Michaliga 2;
D. Kubín – Zákamenné 3 : 2,
góly: Juriga, Florek; Zákamenné
– Habovka 3 : 0, góly: Michaliga
3; Palúdzka – Zákamenné 7 : 0;
Valča – Zákamenné 0 : 1, góly: T.
Michaliga; Zákamenné – Mútne
2 : 1, góly: Michaliga, Juriga.
Mladší žiaci
Turnaj v Krušetnici: Krušetnica
– Zákamenné 0 : 2, Z á k a m e n n é
– Mutné 2:1, Mútne – Zákamenné 0 : 2, Zákamenné – Krušetnica
3:0, Or. Lesná – Zákamenné 0 : 1,
Zákamenné – Or. Lesná 0:0.
Celoslovenská školská súťaž
vo futbale
Do tejto súťaže vyhlásenou ministerstvom školstva sa zapojila
aj naša škola. Na okresnú súťaž
sa naša škola prebojovala ako
víťaz skupiny obvodného kola,
kde porazila školy Krušetnicu,
Or. Lesná, Novoť. Okresné kolo

Máme šikovné a talentované deti aj mládež
V obci Zákamenné by sa zdalo,
že kultúra stagnuje. No nie je tomu tak. Tí ktorí sa zúčastňujú tradičných obecných podujatí ako sú:
Don Bosco, spoločné nedeľné odpoludnia, Deň učiteľov, Deň matiek, posedenie so staršími občanmi a pod. vedia, že zákamenská
mládež je organizovaná v určitých
skupinách ako sú: folklórna skupina Kamenčan, folklórna skupina Kamienok – ľudová hudba, skupina Muchotrávka – mažoretky –
cantry tanec, kresťanské združenie
Laura, divadelný krúžok. V týchto
skupinách sa stretávajú mladí ľudia plní elánu a chuti realizovať sa
pre iných. Ich záľubou je venovať
svoj voľný čas a svoje schopnosti

spoluobčanom pre radosť, zdravie a potešenie. Veď pekná hudba,
pieseň či tanec ľudový alebo moderný poteší každé srdce.
Dnešná doba vyvoláva v ľuďoch
určitú skepsu, nedôveru v životné
istoty a stavajú sa k životu s nechuťou. Boria sa so životnými ťažkosťami a preto sa stáva, že niekedy nemajú záujem o kultúrne dianie v obci.
Kultúra dovezená je drahá, preto si zatiaľ vystačíme s tým, čo máme v obci. Naše deti a mládež je
šikovná, schopná a talentovaná.
Väčšina kultúrnych podujatí sa robí na báze dobrovoľného vstupného, aby sa pokryli aspoň výdavky,
o zisku nehovoriac. Kultúra nikdy

KINO ZÁKAMENNÉ PREMIETA FILMY
2. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.

Večný príbeh, rozprávkový príbeh pre deti ZŠ
Analyzuj znova, komédia, USA
Charlotte Gray, vojnová dráma, angl.
Baby to chcú tiež, tínedžerská komédia, nem.
Blanche–kráľovna zbojníkov, hist. komédia, fr.

nebola zisková, Všetkým mladým
ľuďom, ktorí sú zanietení pre kultúru v ktorej sa v účinkovaní odovzdávajú iným a svoj voľný čas využívajú na utužovanie vzájomných
vzťahov veľmi fandíme.
V. Sekerášová
Vitajte medzi nami
Tatiana Úradníková, Andrej
Plaskúr, Ivan Straka, Darina Smolková, Adam Šubjak,
Anežka Póčiková, Petra Kovaľová, René Kubiridžák, Nataša
Florková
Na spoločnú cestu vykročili
Igor Kubánik a Edita Zmorayová, Jozef Fafalák a Eva
Koklesová, Andreas Jaeschke
a Eva Veselovská
Odpočinutie večné daj im
Pane…
Janka Polťáková
nar. 11. 8. 1916 – V 14. 4. 2003
Ema Šulcová
nar. 3. 1. 2002 – V 10. 4. 2003
Martin Klimčík
nar. 19. 7. 1927 – V 6. 5. 2003

sa hralo v Námestove a naši futbalisti obsadili 3. nepostupovú
priečku, za pozornosť stojí výhra
nad 3. ligovou Rabčou.

Stolný futbal
Turnaj v stolnom futbale sa uskutočnil 12. apríla 2003 v reštaurácii
Kyčera za účasti 12 párov, celkovými víťazmi sa stala dvojica
Sercel, P. a T. Vojtašak.
Budúci turnaj sa uskutoční 8. 6.
2003, začiatok o 13. 00 hod. v reštaurácii Kyčera, štartovné 140 Sk.

KAM ZA ŠPORTOM
Dorast
15. 6. 2003
Zákamenné – Novoť
Dospelí
22. 6. 2003
Zákamenné – Ťapešovo
DOŽILI SA OKRÚHLEHO
JUBILEA
70 rokov života
Justína Briššáková
Kristína Sochuliaková
Margita Florková
75 rokov života
Justína Mrekajová
80 rokov života
Julia Gonšorová
Helena Žatkuliaková
90 rokov života
Štefan Bajo
Všetkým blahoželáme

INZERCIA
výtvarného odboru
v Zákamennom
Vyučujúca
Mgr. Elena Fafejtová
I. stupeň
Darina Antušáková
Ondrej Bajčičák
Monika Ďurčáková
Marta Kondelová
Martina Kondelová
Ján Kurňavka
Peter Vrábeľ
Lucia Klimčíková
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