Zákamenčan
Príležitostné noviny obce Zákamenné

Do každej rodiny v Zákamennom

Január – apríl 2008

Ročník 6

Číslo 1/2008

Pozývame Vás
na otvorenie Lesnej úvraťovej
železničky – stanica Tanečník
v Zákamennom
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava po dvoch rokoch
v októbri 2007 úspešne ukončilo projekt obnovy Oravskej lesnej železnice v Zákamennom. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov EÚ v sume cca 22 mil. Sk
z prostriedkov ŽSK a vlastných zdrojov.
Pri príležitosti 140. výročia vzniku Oravského múzea
a 90. výročia vzniku Oravskej lesnej železnice otvoríme
výnimočnú železnicu a areál pre verejnosť
31. mája 2008
Pre návštevníkov pripravujeme
zaujímavý program
10 00 Slávnostné otvorenie expozície
12 00 Slávnostná sv. omša – hlavné pódium
v areáli Oravskej lesnej želežnice
13 00 – 17 00 Sprievodné podujatia
» Jazda motorovou lokomotívou
pre hostí: Tanečník – Sedlo Beskyd –Tanečník
– bezplatne pre všetkých návštevníkov podujatia
» Návšteva expozície
» Vystúpenia folklórnych súborov
» Jazda detskou parnou lokomotívou
» Rekonštrukcia tradičného spôsobu života
drevorubačov
» Približovanie dreva
» Remeselnícky jarmok
» a ďalšie zaujímavé podujatia

31. MáJ 2008
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separujme odpady

Našou vizitkou by mal byť poriadok
V našej obci je už dlhšiu dobu
zavedený separovaný zber odpadu. Väčšina občanov si už na toto
triedenie zvykla, ale žiaľ, nájdu
sa aj takí, ktorí nemajú o triedenie záujem alebo namiesto triedenia všetko hádžu do jedného vreca. Jedná sa hlavne o zber
plastov a skla.
Do vriec na plasty treba dávať iba to, čo tam skutočne patrí: plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, čistiacich prostriedkov; plastové vrecia, obalové fólie, nápojové
„kelínky“, prepravky, rôzne úlomky
plastov z domácnosti a pod. V žiadnom prípade tam nepatrí sklo, biologicky rozložiteľný odpad, priemyselný olej, kyseliny, lúhy a iné škodlivé látky a už vôbec nie „pampersky“, alebo iný odpad. Vrecia s plastmi triedia a preberajú ženy v obci
Breza ručne. Myslím, že nemusím
ani vykresľovať ich zážitky z triede-

nia tohto odpadu, pretože práve ony
presne vedia, na akej úrovni sú občania v našej obci. Je to smutné, ale
nemáme veľmi dobrú povesť.
To isté sa týka aj zberu skla. V obci boli rozmiestnené kontajnery na zber skla. Aj tu trpia ľudia zvláštnou chorobou. Donesú prázdne fľaše ku kontajneru, nevložia ich do poloprázdneho kontajnera, ale ich nechajú porozkladané okolo neho, aby bolo vidno, aké
rôzne druhy fliaš existujú. Tak je to
na križovatke v Oraviciach, ale aj na
iných miestach v našej obci. Kontajnery slúžia na to, aby sa do nich sklo dávalo a nie aby robilo zátišie, prípadne kulisu pre zbernú nádobu na
sklo. Sme hrdí na to, že sme Zákamenčania, sme hrdí na našu „peknú obec“. Denne tadiaľ prechádza
množstvo ľudí, ktorým ako prvý udrie do očí neporiadok. Snažme sa
trochu zamyslieť, ako by sme všetci
skrášlili našu dedinu, aby sme sa tu
nielen my cítili dobre, ale aj ľudia,
ktorí tadiaľ iba náhodou prechádzajú. Aby sme nemali povesť ako
„tá obec, kde je všade neporiadok“.
Ale skôr ako obec, v ktorej žijú ľudia, ktorí sa snažia triediť, separovať
odpad a používajú nielen svaly ale aj
rozum,  a vedia, kde ktorá vec patrí,
keď nám už doslúžila.
VP

Triedenie odpadu je ešte stále našou slabou stránkou

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

Viac separujme odpady
Združenie obcí Biela Orava
získalo z recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 4,5
mil. korún na zakúpenie KUKA
vozu, ktorým zabezpečuje zber
komunálneho odpadu, plastov
a skla.
Z našej obce sa už teraz pravidelne (1-krát mesačne) odvážajú

plasty a sklo, ale je potrebné, aby
sa triedenie robilo zodpovedne.
V kontajneroch, ktoré sa v obci nachádzajú, sa okrem skla nachádza aj odpad z iných materiálov a vrecia obsahujú nielen plasty. Takáto nedôslednosť zdržuje
a v konečnom dôsledku predražuje likvidáciu odpadov.

VYČISTÍME SI OBEC
DEŇ ZEME
22. apríl 2008
Dátum vývozu
22. 4. 2008
29.  4. 2008
6.  5. 2008
13.  5. 2008
20.  5. 2008
27. 5. 2008
3. 6. 2008
10. 6. 2008
17. 6. 2008
24. 6. 2008
1. 7. 2008
8. 7. 2008
15. 7. 2008
22. 7. 2008
29. 7. 2008
5. 8. 2008
12. 8. 2008
19. 8. 2008
26. 8. 2008

Farby
červená
červená

modrá

červená

modrá

červená

modrá

červená

modrá

červená

modrá

červená

modrá

červená

modrá

červená

modrá

červená

modrá

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 Zákamenné 157
Tel.: 043 55 92 210

žltá
žltá

biela

žltá

biela

žltá

biela

žltá

biela

žltá

biela

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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Ak dostaneme 40 miliónov, budeme si musieť
pritiahnuť opasok
Okrem iného aj túto dilemu
riešilo obecné zastupiteľstvo
(ďalej len OZ) na svojom prvom
zasadnutí v roku 2008.
Dňa 8. februára 2008 sa zišli
všetci 11 poslanci, prítomný bol aj
Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka v Zákamennom.
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dostala za úlohu komisia
kultúry vzdelávania a športu vyčleniť akcie OZ EMEF z plánu na
rok 2008, na ktoré obec poskytne
dotáciu. Mgr. Bernaťák, predseda komisie, informoval o závere,
ku ktorému komisia dospela a to
financovať akcie, ktoré sú organizované pre širší okruh mládeže,
resp. tie, do ktorých sa môže zapojiť mládež z celej obce a akcie,
ktoré  si OZ organizuje  vo vnútri
združenia, komisia financovať neodporučila.
Komisia kultúry vzdelávania
a športu sa zíde  v najbližšom období ešte raz, aby  sa doriešil hlavný organizátor Dňa radosti a to
z toho dôvodu, že OZ EMEF sa
jednoznačne nevyjadrilo, či chce  
v tejto tradícii pokračovať.
Aj finančná komisia si splnila
úlohu z predchádzajúceho zasadnutia a vypracovala návrh úpravy
nájmu za nebytové priestory. V roku 2008 sa nájom zvýši približne
o 10 % a následne každý rok bude
stúpať cca o 4 %.
Starosta obce oboznámil poslancov  s novou výzvou na predkladanie projektov na rekonštrukciu škôl. Obci by sa tak naskytla
príležitosť získať cca 40 mil. Sk,
ktoré by mohla použiť na opravu a obnovu 6 školských budov.
Prichádzalo by do úvahy zateplenie starej školskej budovy vrátane podkrovia, výmena kúrenia, zateplenie novej školskej budovy, nadstavba podlažia dielní,
výmena okien v školskej jedálni,
zateplenie MŠ Oravice, odvlhčenie a oprava všetkých odkvapových ríň.
Finančná spoluúčasť obce by
bola 5 %, čo by znamenalo možno aj obmedzenie výstavby kultúrneho domu, zvýšené nároky
na šetrenie   a hľadanie všetkých
dostupných možností ako zaVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

chovať zabehnutý štandard obce,  pretože rozpočet  by to značne zaťažilo.
V súvislosti s uchádzaním sa
o finančné prostriedky z fondov
EÚ je potrebné aktualizovať plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce o strategické zámery rokov 2008 – 2013.
Obecné zastupiteľstvo sa jednoznačne súhlasne vyjadrilo   za
to, aby sa obec uchádzala o získanie tejto dotácie a súhlasilo aj
s úpravou rozpočtu.
Starosta informoval poslancov
o aktivitách, ktoré prebehli v minulých dňoch na obecnom úrade.
Začína sa s prečíslovaním budov.
Chceme vyzvať občanov, aby nahlásili pre rezerváciu čísel aj pozemky, na ktorých chcú stavať rodinné domy do 10 rokov. Preverujeme firmy za účelom získania najvýhodnejšieho dodávateľa tabuliek s číslami. Najvýhodnejšia ponuka bola zatiaľ  za sumu cca 150
tis. Sk.
ROEP pokračuje takým spôsobom, že grafické podklady boli dodané na správu katastra, kde
sa preverujú a  začiatkom mája by
sa mali začať riešiť nejasné vlastnícke vzťahy.

Súpisné čísla sa v obci Zákamenné začnú vymieňať 28. apríla 2008. Pracovníci obce začnú
v tento deň s rozvozom nových
súpisných čísel a zároveň budú
zbierať staré súpisné čísla.
Výmena čísel bude prebiehať postupne, čiže nie všetky
čísla budú rozdané hneď v tento deň.

Vzhľadom na to, že súpisné čísla sú vyrobené z hliníka, je potrebné, aby boli upevnené hliníkovými
klincami alebo hliníkovými šróbmi, aby nedochádzalo k poškodeniu samotných súpisných čísel a tiež k znehodnocovaniu vonkajšej fasády rodinných domov.

Ing. Dušan Durčák
Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín
029 56 Zákamenné 62
Tel.. fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414

OZ poverilo komisiu kultúry,
vzdelávania a športu aby pripravila koncepciu Dní obce, ktoré plánujeme uskutočniť na výročie prvej písomnej zmienky o obci. Najbližší víkend k tomuto termínu
je 19. – 20. júl. Jednou z akcií na
tomto podujatí bude aj Slovenský
pohár behu do vrchu.
OZ schválilo záverečný účet
obce za rok 2007 a stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.
Mariana Florková

Čo s novými súpisnými
číslami?

STOLÁRSTVO

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

Vzhľadom na vyhlásenie roka biskupa Jána Vojtaššáka v našej Spišskej diecéze a z podnetu akademika Milana Čiča a ŽSK
chceme dať zhotoviť sochu biskupa Jána Vojtaššáka a umiestniť ju
pri farskom kostole. Bol oslovený
akademický sochár Laco Berák,
ktorý ponuku prijal.
Pripravovali akciu Prechod  Zákamenským grúňom na 1. 3. 2008.
Organizačný štáb pracoval a akcia
sa uskutočnila aj za nepriaznivých
snehových podmienok.

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

Tel.: 00421 43 55 04 233
Fax: 00421 43 55 92 393
Mobil: 0905 42 81 17
e-mail: kvalit  isternet.sk
http: // www.kvalit.sk

Vladimír Konkoľ
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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Uchádzate sa o nájomný byt?
Určite neunikli Vašej pozornosti dve 8-bytové jednotky, ktoré vyrástli pri zdravotnom stredisku ako huby po daždi. Práce
prebiehajú podľa harmonogramu a termín kolaudácie – október 2008 je blízko. Počet žiadostí uchádzačov o byty sa zvyšuje.
Do dnešného dňa ich je zaevidovaných na OcÚ Zákamenné 18.
Vyhovieť je však možné len šestnástim uchádzačom.
Kto má šancu získať nájomný byt? Podmienky pre prijímanie žiadostí, postup pri výbere nájomníkov nájomných bytov a postup pri schvaľovaní a realizovaní nájmu upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákamenné č. 1/2007 o prideľovaní bytov
a podmienkach nájmu bytov v nájomných obytných domoch (pozri
www.zakamenne.sk).
Správu nad nájomnými bytmi
vykonáva Obec Zákamenné. Jednotlivé byty a ani celý bytový dom
sa nebude dať odpredať po dobu 30
rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Nájomné byty môžu byť pridelené tým žiadateľom, ktorí spĺňajú
nasledovné podmienky:

1. mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zák. č. 601/2003 Z.z
z 28. 10. 2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2. mesačný príjem žiadateľa
a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zák. č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, neprevyšuje 3-násobok životného
minima platného k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka,
vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne, pritom mesačný príjem
sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu
mesiacov, počas ktorých sa príjem
poberal,
3. musí ísť o mladú rodinu,
pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší
ako 35 rokov veku a spĺňa podmienku uvedenú v bode 1,

4. aspoň jeden z manželov je samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo je v trvalom pracovnom
pomere a toto platí v čase podania
žiadosti, schválenia a bývania,
5. nie je vlastníkom, nájomcom,
spoločným nájomcom iného bytu
alebo bytového domu,
6. nepriaznivú bytovú situáciu
si nezapríčinil sám.
Nájomná zmluva sa s nájomcom   uzatvorí na dobu, ktorá neprevýši 3 roky, výnimku tvoria občania so zdravotným postihnutím
s ktorými sa zmluva môže uzatvoriť na dobu neprevyšujúcu 10

Na návšteve vo farnosti Švošov
Naďalej pokračuje séria návštev FS Kamenčan u kaplánov,
ktorí pôsobili v našej farnosti. Dňa
6. januára 2008 navštívila FS Kamenčan a vedenie obce Zákamenné
pána kaplána Ľubomíra Cvengroša vo farnosti Švošov. Milé a srdeč-

né prijatie  sa im dostalo nielen od
občanov obce Švošov ale  aj v kláštore Školských sestier v Ľubochni,
ktoré pripravili všetkým malé občerstvenie. Atmosféra bola úžasná a nezabudnuteľná.   Na rozlúčku si spoločne zahrali a zaspievali.

STOLÁRSTVO

Gazdovská s. r. o.
• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku

rokov. Nájomca môže pred uplynutím nájomnej zmluvy požiadať o uzatvorenie novej nájomnej
zmluvy. Predpokladaná výška mesačného nájmu  vypočítaná podľa
platných predpisov  je 3 600 Sk.
Žiadosti o pridelenie nájomných bytov prejedná Sociálna komisia OZ Obce Zákamenné, ktorá posúdi ich opodstatnenosť
a navrhnutý zoznam uchádzačov predloží na schválenie Obecnému zastupiteľstvu. Po schválení OZ starosta pridelí byty uchádzačom.
MF
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Veľkonočné sviatky
a šibačka
„Pomôž mi
Zmŕtvychvstalý Kriste,
keď sa tvoje svetlo ku mne
blíži,
aby všetky moje viny
navždy ostali pribité
na drevenom tvojom kríži.
E.R.
Veľkonočné sviatky sú výnimočné dni. Pre deti a mládež sú to
dni voľna.
Vzrušujúci je hlavne Veľkonočný pondelok, kedy je šibačka. Každý
„šibačiar“ má pocit že môže „biť“,
dievča korbáčom z vŕby. U mnohých je neodmysliteľnou odmenou
čokoládové vajíčko. S modernou dobou prišiel aj moderný zvyk dávať za
šibanie peniaze. Kedysi sa na Veľkú noc diali iné veci. Chlapci hádzali dievčatá do potoka, za čo dostali najviac ak ručne maľované vajíčko. No, keď sa zamyslíme nad zmyslom Veľkej noci, prídeme na to, že to
nie sú dni prejedania sa, hojnosť alkoholu či bitie korbáčom, ale ide tu
vlastne o Ježiša Krista a jeho uctievanie. Veď veľkonočné trojdnie nám
dáva pochopiť, čo to znamená pre
celé ľudstvo.
Veľkonočné sviatky sú jedinečné a sú len raz do roka.
V. Sekerášová
Pane!
Chodievaš obzrieť môj strom
života
čo je už poriadne starý
prichádzaš k nemu za jari
a skúmaš či sa mu ešte,
či sa mu kvitnúť podarí.
A keď sa znova čierne konáre
ružovým kvetom nalejú
potom sa oči tvoje i moje
radostným šťastím usmejú.
A tu si spolu čakať budeme
vo svete krásnej nádeje
kým mi v jeseň na radosť iným
sladké ovocie dozreje.
Až raz, keď budú zahnívať
môjho života korene
ktože vie, či si tu niekto
v modlidbách na mňa spomenie ?
E. R.
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

Vdp. Pavol Hudák v Zákamennom
Taký iný kňaz...
V nedeľu 13.apríla navštívil
našu obec vdp. Pavol Hudák,
správca UPC (univerzitné
pastoračné centrum) Košice
– kňaz, ktorý sa venuje
hlavne mladým. Je to vzácny
človek, ktorý žije pre mladých
celou svojou bytosťou
a to sa odráža aj na jeho
prednáškach. Hovorí o tých
najvážnejších témach ako
– Boh, voľba povolania,
vzťahy, predmanželská
čistota, láska – a pritom sa
ich snaží podať prirodzeným
spôsobom, často so
zábavnými pripomienkami.
Tak, aby ho ľudia chceli
počúvať, aby ich oslovil
a priviedol na správnu cestu.
Tí, čo ho doteraz nepoznali, si možno predstavovali vážneho muža, ktorý bude rozprávať monotónne a bude sa vyhýbať háklivým témam. Opak bol
pravdou. Do kostola sv. Jozefa,
kde sa stretnutie konalo, vošiel
vysmiaty mlado vyzerajúci energický človek v letnej košeli, a aj
napriek stálemu cestovaniu vyzeral byť plný síl a chuti venovať
sa aj nám.

Otec Pavol najčastejšie prednáša homogénnym skupinám
– mladým do 16 rokov, potom
vysokoškolákom alebo rodinám.
Tu ho čakalo rôznorodé publikum od tých najmenších až po
seniorov. Prispôsobil sa však aj
takejto situácii a dokázal zaujať každú vekovú kategóriu. Jeho najväčšou prednosťou je, že
sa bezprostredne stýka s množstvom mladých ľudí a vie presne,
čo ich trápi, zaujíma a čo potrebujú vedieť pre svoj ďalší život.
Niekoľkokrát do roka organizuje
stretnutia s ľuďmi rôznych vekových kategórií a venuje sa im. Jeho príklady zo života vyvolávali
na tvárach zúčastnených úsmev,
pobavenie, ale aj hlboké dojatie
a slzy. Dokázal rozprávať o vážnych témach tak, aby ich priblížil aj deťom  a pri tom, aby zanechal v ľudských srdciach hlbokú
stopu, aby sami pocítili, že chcú
byť lepší.
Po úvodnej prednáške, prišli na rad otázky publika. Otec
Pavol aj na tie banálne odpovedal tak, aby dal najavo záujem
o problém každého jednotlivca.
Ponúkal svoju pomoc, dobré slovo… ponúkal sám seba – so srdcom na dlani, ochotný, usmiaty… Ak ste toto stretnutie ne-

stihli, môžete si kúpiť CD s jeho
prednáškami, ktoré boli nahrávané v Bratislave, príp jeho knižku Ďakujem, že si. Viac informácií a linky s informáciami, kde sa
dá tento tovar kúpiť, nájdete na
www.domcek.org. Zároveň tak
podporíte otca Pavla a   jeho aktivity. Nájdete tu aj informácie o púti radosti, zrelosti a púti rodín, či o Anka Kolesárovej –
16-ročnom dievčati, ktoré radšej
zomrelo, akoby malo prísť o svoju nevinnosť.
Zuzana Vrábľová
Foto: Milan Janoťák

StavRePo
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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Činnosť Obecnej knižnice v roku 2007
V roku 2007 bolo zaregistrovaných 366 použivateľov, knižnicu navštívilo 4 025 návštevníkov, vypožičaných bolo 19 111
kníh, zakúpených bolo 186 nových exemplárov.
V roku 2007 prešla knižnica
zmenami. Zo štátneho fondu Ministerstva kultúry SR sme dostali dotáciu 30 000 Sk na zakúpenie počítača a 20 000 Sk na zakúpenie kníh. Peniaze sme využili a zakúpili počítač PC HP Pavilion, LCD monitor, tlačiareň, tlačiarovú čítačku a knižnično-informačný systém Libris. Inštalácia knižničného programu Libris
sa uskutočnila v mesiaci október
2007 a dodala nám ju firma Acom
Soft Košice. Finančné prostriedky, ktoré poskytlo Ministerstvo
kultúry, budú dlhodobo zhodnotené a ďalší rozvoj knižnice bude smerovať tak, aby korešpondoval so súčasným trendom po-

užívania moderných informačných technológií
a zdrojov so zreteľom na skvalitnenie, rozšírenie a zefektívnenie poskytovaných knižničnoi n fo r m a č n ý c h
služieb.
Udelením dotácie vo výške
20 000 Sk sme
doplnili
fond
knižnice novými žiadanými titulmi náučnej,
krásnej a detskej
literatúry v celkovom počte 117
exemplárov. Pri
nákupe náučnej literatúry sme
doplnili fond literatúrou predovšetkým z oblasti dejín, informatiky, vied o umení, jazykove-

dy. Oddelenia náučnej literatúry
sú využívané predovšetkým veľmi silnou používateľskou skupinou z radov študentov stredných
a vysokých škôl a ďalších študujúcich rôznymi formami externého štúdia. Fond krásnej literatúry pre dospelých bol obohatený viacerými titulmi pôvodnej
slovenskej prózy a poézie, doplnený titulmi povinnej literatúry
pre študentov stredných a vysokých škôl a prekladovou krásnou
literatúrou. Čiastočne sme v nákupe beletrie akceptovali požiadavky používateľskej skupiny
preferujúcej relaxačnú funkciu
knižnice a zakúpili aj tituly komerčnej úspešnej a pre týchto čitateľov atraktívnej literatúry.
Týždeň od 10. do 16. marca bol už deviaty raz „Týždňom  
slovenských knižníc“. Jeho základné poslanie pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne

Maškarný ples v materskej škôlke

a vzdelávacie inštitúcie je stále
aktuálne. Väčšina knižníc v tomto čase odpúšťa pokuty za omeškanie. Knižnice už dávno nie sú
iba regály plné kníh. Ponúkajú
rozmanité služby, ale čitatelia sú
stále rovnako zábudliví, najmä
pri vracaní požičaných kníh. Poprezerajte si teda dôkladne svoju knižnicu, či náhodou nepatríte tiež aj vy k dlžníkom a máte
doma ešte nevrátené knihy.
Marec je ideálny čas
na zapísanie do knižnice prváčikov, lebo už zvládli
základy čítania a ich nadšenie zo
zázraku spájania písmeniek treba využiť. Preto príďte, milí rodičia, aj so svojimi deťmi – prváčikmi zapísať do knižnice a tak
zastavíme negatívne trendy v čitateľskej zručnosti.
Jozefína Rusnáková
knihovníčka
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udalosť

Ako prezimovali
Prvosienky?
Prichádza jar a s ňou aj kvietok, ktorý má v názve náš detský
divadelný súbor. Je to dobrá príležitosť zosumarizovať, čo všetko
sa u Prvosienok od jesene udialo.
Na jednej strane ešte doznieval
úspech zo Scénickej žatvy v Martine, keď nás ako víťazov pozvali na
divadelnú prehliadku do Trnavy.
Bolo to naše „posledné veľké“ vystúpenie a všetci sme si ho spoločne užili. Hoci sme nevyhrali, ostali nám pekné spomienky zvečnené
na DVD-čku, ktoré vzniklo práve
počas trnavského pobytu. Ďakujeme zaň p. uč. Šalatovej, ktorá sa
výroby zhostila na výbornú.
S Milionárom sme naposledy
vystúpili na Troch kráľov v Mutnom. V dobrom slova zmysle nás
prekvapil kultúrny dom, ale najmä
prijatie od domácich usporiadateľov. Stretli sme sa s málo vídanou

na regionálnu prehliadku divadiel
do Dolného Kubína. Po premiére
sme mali malú oslavu ako sa patrí
na úspešné uvedenie novej hry.
V piatok 14. marca sme vystupozornosťou  a srdečnosťou, ktorú povali na spomínanej prehliadke
v Dolnom Kubíne. Vlani sa tam zasi nesmierne vážime.
Medzitým sme budovali nový čala naša cesta za úspechom a tak
súbor. Keďže väčšina divadelníkov sme tam išli so zmiešanými pocitmi.
odišla na stredné školy, začali sme Vedeli sme, že nás budú posudzovať
prakticky od začiatku. Od októb- podľa vlaňajšej inscenácie, hoci herra začali nácviky, kde sa nové Pr- ci sú   skoro úplne noví. Nakoniec
vosienky učili základným veciam. sme neobhájili vlaňajšie prvenstvo,
Prvé verejné vystúpenie sme mali ale skončili „len“ druhí. Aj to nám
na Vianočnej akadémii 2007. Do- stačilo na nomináciu na krajskú
padla dobre a to nás povzbudilo do   prehliadku Divadelný medveď do
Žiliny. V čase písania tohto článku
ďalšej práce.
V januári začal nielen školský sa usilovne pripravujeme na žilin(polročný) stres, ale aj divadelný. ské vystúpenie, zmenili sme úvod,
Začali sme nacvičovať novú hru niektoré choreografie, osvetlenie,
– Ostrov – na motívy románu W. záver… Mladí herci makajú a zistili,
Goldinga Boh múch. Scenár napí- že za úspechom sa skrýva veľmi veľa
sala vedúca súboru Z. Demková, driny a odriekania.
Malým zadosťučinením za druhé
hudbu vybral P. Demko. S tanečnými choreografiami nám pomá- miesto bolo pozvanie na krajskú prehliadku divadiel mládeže a dospehala Z. Klačanská.
Začiatkom marca sme mali lých – Námestovské divadelné dni
premiéru, ktorá nám dopadla veľ- 2008. Deň predtým nám celkom nemi dobre a dostali sme pozvanie vyšlo predstavenie pre spolužiakov
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z 1. stupňa našej školy a tak sme tam
išli s malou dušičkou a cieľom neurobiť si hanbu pred rodinou, priateľmi a porotou. Nakoniec sa to podarilo, všetko dopadlo vynikajúco napriek publiku, ktoré to svojim rovesníkom vôbec neuľahčilo – skôr naopak. Klobúk dole pred deťmi, ktoré si nevšímali primitívne poznámky
z hľadiska a odohrali naozaj výborné
predstavenie. Hoci sme boli len hosťami a vystupovali nesúťažne, porota nás hodnotila veľmi kladne a vyzdvihla náš pokrok od Kubína.
Okrem žilinského vystúpenia nás
čaká ešte vystúpenie v Mutnom – po
Milionárovi sa chceme predstaviť aj
s Ostrovom a odvďačiť sa za milé prijatie v januári. Určite chceme vystúpiť aj na domácej pôde, ale to až po
Žiline, kde chceme zabojovať a pokúsiť sa obhájiť vlaňajšie prvenstvo.
Konkurencia bude veľká, prihlásených je asi dvadsať súborov z Liptova, Turca, Oravy a Kysúc. Uvidíme,
ako sa nám to podarí.
P.S. Pripravujeme dve novinky, ale tie až po Žiline…
Manželia Demkovci

Vynikajúco,
naši
mladí
divadelníci
Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú rôznych vedomostných, kultúrnych a výtvarných súťaží. V nich dosahujú
vynikajúce výsledky. V poslednom období začal veľmi aktívne
a úspešne pracovať na našej škole divadelný krúžok, ktorý oživil
tradície divadla v našej obci.
Darí sa mu vynikajúco. Po vlaňajšom úspechu v celoslovenskej súťaží ( 1. miesto) aj v tomto roku začali
veľmi dobre. V dňoch 17 – 18. apríla
2008 prebehla v Žiline krajská prehliadka detských divadiel – divadelný medveď. Na túto akciu sa pripravoval aj náš divadelný krúžok Prvosienka, ktorý pracuje pri Základnej
škole s materskou školou J. Vojtaššáka. Postúpil z regionálneho kola s divadelnou inscenáciou Ostrov napísanou na motívy V. Goldinga. V Dolnom Kubíne skončili druhí a tak vedeli, že ak chcú uspieť v krajskom kole, musia ešte tvrdo pracovať. Začali nacvičovať tri krát do týždňa. Vzali si k srdcu cenné rady poroty a prerábali, docvičovali, čistili. Pri tomto
procese im veľmi pomohol bábkohe-

rec z Dolného Kubína, vzdialený rodák zo Zákamenného, Roman Večerek, s ktorým Prvosienky spolupracujú už 2. rok. Pomedzi nácviky stihol súbor ešte vystúpiť v Námestove na krajskej prehliadke dospelých
amatérskych divadiel a zahrať svoju novú hru v Mutnom. Poctivá práca aj vystúpenia na iných scénach im
pomohli získať istotu. To všetko zúročili v Žiline a predviedli predstavenie“ na vysokej úrovni“ (také bolo vyjadrenie poroty). V konkurencii
16 súborov vyhrali. Vyhrali 1. miesto

a postup na celoštátnu prehliadku
do Šale, hlavnú cenu Žilinského samosprávneho kraja a p. uč. Zuzana
Demková osobitnú cenu za dramatizáciu.
Vďaka a uznanie patrí všetkým.
V prvom rade však deťom, ktoré obetovali svoj voľný čas a často aj choré prišli na skúšku a naozaj zodpovedne pracovali. Poďakovať sa treba aj rodičom, ktorí deťom
nechali priestor na prácu a tým ich
aj podporovali. Nakoniec treba poďakovať tým, ktorí to všetko vedú,

organizujú a nacvičujú. Poďakovanie patrí p. uč. Zuzane Demkovej,
ktorá ma na starosti scenár a réžiu.
Ďalej poďakovanie patrí p. uč. Zdene Klačanskej, ktorá má na starosti tanečnú choreografiu. A poďakovanie patrí aj p. uč. Pavlovi Demkovi, ktorí celé predstavenie zastrešoval hudbou.
Ešte raz Vám všetkým ďakujem
za vykonanú prácu v na celoslovenskej súťaží v Šali Vám želám veľa
úspechov.
riad. školy Mgr. Emil Revaj
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darci života

Darovali krv
Keby ste sa hocikoho z nich
opýtali, prečo to robí, každý
by vám bez váhania povedal:
„ lebo je ju treba...“
… Krv – životodarná
tekutina, ktorá môže
v nečakanej chvíli zachrániť
život každému z nás. A tí,
ktorí ju nezištne a bezplatne
darujú, si zaslúžia náš obdiv
a vďaku.
Dňa 7. apríla 2008 sa v našej obci uskutočnil 5. odber krvi tansfúznou stanicou Martinskej fakultnej
nemocnice z Martina. Odberu sa
zúčastnilo 66 darcov a z tých zobrali krv 63 darcom. Tohto odberu sa zúčastnilo veľa mladých
a dosť aj prvodarcov; za ich odva-

hu im patrí veľká vďaka. Dúfame,
že ich neodradí to všetko, čo prežili, kým darovali krv. Nie každý je vždy v pohode a strach, obava, stres či to vydržím v takej situácii robia svoje. Najstaršími darcami boli Ján Fedor a Justína Večerková, ktorí sa aj takto presvedčili, že sú na tom zdravotne dobre. Krv darovať prišli aj darcovia
z okolitých obcí, čo je veľmi chvályhodné. Medzi najčastejších darcov, ktorí darovali krv, patria títo darcovia: Katarína Sivčáková č.
d. 1070, Belicaj Ferdinand č.d. 989
a Zuzana Kvaková č. 720, Šusteková Marta č.d. 869, súrodenci Bajo
Juraj a Jana Bajová, Polťáková Veronika č.d. 353, Monika Mundie-

rová, Smolková Terézia č.d. 347,
Čičová Katarína, Sivčáková Katarína, Godišová Viktoria, Godišová Janka, Šulcová Janka, Štepančíková Renáta, Florková Mariana č.d. 106, Fafejtová Jozefína, Peňáková Štefánia, Fedor Ján, Laššáková Monika, Makúchová Margita. Ďalej sa na odbere zúčastnili aj títo dobrovoľní darcovia: Kostolňák Ondrej, Bukna Marián, Kubizna Anton, Mrekaj Pavol, Gruchala Rudolf, Durčáková Marta,
Majchráková Margita, Kovaľ Jozef, Večerková Oľga, Kovaľ Jozef,
Buckuľčík Milan, Smolková Renáta, Ing. Hablák Marián, Janetová Andrea, Bartoš Anton, Suchánek Peter, Teľuchová Iveta, Vojtaššáková Monika, Hrčkuľák Pavol, Kovaľ Peter, Smolárová Zuzana, Brišák Juraj, Priechodský Ra-

Človek darca aj obdarovaný
Darovali ste už niekedy krv?
Ak nie, tak potom je najvyšší čas
začať. Nie je to nič tažké.
Stačí byť zdravý a odhodlaný
urobiť niečo aj pre druhých. Veď
možno aj vy alebo niekto z vašich
blízkych raz bude potrebovať nejaké to „deci“ vzácnej červenej tekutiny, ktorú musel tiež niekto darovať. Tak prečo to teda neskúsiť?
Krv je vzácna tekutina, ktorá sa pre
obdarovaného neraz stáva jediným
prostriedkom na prežitie. Napriek
tomu, že my ľudia radi obdaruvávame svojich blízkych, práve darovanej   krvi býva nedostatok. Vedci sa zatiaľ márne snažia vytvoriť
„umelú krv“, ktorá by bola plnohodnotnou náhradou, ale zatiaľ sa
im to nepodarilo. Krv so všetkými
svojimi zložkami je až veľmi dokonalá a zatiaľ nie je možné ju ničím
nahradiť. Zatiaľ stále zostáva jej jediným a nenahraditeľným zdrojom
– darca krvi – zdravý človek.
U nás v Zákamennom sa už opakovane v zasadačke uskutočňuje odber krvi, ktorý realizuje Mar-

tinská fakultná nemocnica so svojou mobilnou odbernou jednotkou
v spolupráci s SČK a Obecným
úradom. Už sme sa mohli všetci
presvedčiť, že odber tohto druhu
je práve tu veľmi obľúbený. Vždy
príde dostatočný počet darcov, čo
teší nielen mobilnú odbernú jednotku ale aj členov SČK. Darcovia darujú krv vo svojom prirodzenom prostredí. Rastie počet nových odvážlivcov, ktorí absolvujú
svoj prvý odber krvi v spoločnosti priateľov, u ktorých nachádzajú
podporu a povzbudenie.
Darovanie krvi a jeho výhody:
pri darovaní krvi sa darcovi urobí kompletné laboratórne vyšetrenie, kompletný krvný obraz. Vyšetrenie je pritom rozsiahlejšie
a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliadke, zameriava sa
aj na zachytenie krvou prenosných
infekcií. Častokrát sa pri takomto
vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých potenciálny darca ani nevie,
darovanie krvi je „tréningom“
organizmu na mimoriadne situá-

cie spojené s veľkou stratou krvi.
Je dokázené, že darovanie krvi prispieva aj k regenerácii organizmu.
Náhly úbytok krvi pri darovaní
„vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek. Darovanie krvi má teda stimulujúci účinok na organizmus.
Pravidelní darcovia krvi sa spravi-
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dovan, Vrábľová Valéria, Bartošová Justína,.   Z toho bolo 17 prvodarcov: Chromková Jozefína, Miterková Simona, Vrábeľ Ľuboš,
Boboň Viktor, Rusnáková Júlia,
Plaskúrová Anna, Smolár Michal,
Godišová Alžbeta, Koklesová Mária, Plaskúrová Veronika, Katreníková Monika, Večerková Justína,
Bystričan Marián, Majchráková
Alena, Rabčan Tomáš, Ing. Vrábeľ
Peter, Smolárová Kristína.
Dúfam, že skupina dobrovoľných darcov krvi sa tak rozrástla o nových 17 členov, ktorí budú pravidelne darovať svoju vzácnu červenú tekutinu na záchranu
iných.
Je to neviditeľné ale priame obetovanie sa pre iných. Píšem to preto, aby sme o nich v obci vedeli.
V. Sekerášová

dla cítia lepšie ako nedarci a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“
Riziko, ktorému je vystavený darca krvi, je veľmi malé, môže ísť o:
modrinu, ak nebolo miesto vpichu po vytiahnutí ihly správne
stlačené
Celkovú nevoľnosť až mdlobu
po odbere, najčastejšie sa prihodí
u prvodarcov, ktorí prišli k odberu
hladní alebo smädní.
Pokračovanie – s. 11
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Dokončenie – s. 11
V súčasnosti sú odbery krvi organizované tak, že celý pobyt trvá
približne 60-90 minút, vrátane vyšetrení pred odberom a záverečného občerstvenia. Tri hodiny za rok
v porovnaní so zachráneným životom – nestrávite viac času zbytočnosťami?
Odber krvi sa robí u osôb vážiacich 50 kg a viac, vo veku 18 – 60
rokov. Muži môžu darovať krv 1x
za 3 mesiace (4x do roka), ženy 1x
za 4 mesiace (3x do roka). Potrebné je priniesť si zo sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca,
u stálych darcov darcovský preukaz. Pred každým odberom darca
vyplní priložený dotazník.
Keď ste sa rozhodli darovať
krv, večer pred odberom nejedzte mastné jedlá, pite dostatok tekutín. V deň odberu jedzte pečivo, ľahko stráviteľné jedlo, vypite dostatok tekutín, vôbec nemusíte hladovať.  Pred samotným darovaním krvi vám vyšetria základný krvný obraz, podľa jeho hodnôt a podľa vyplneného dotazníka, lekár, ktorý Vás vyšetrí, rozhodne,  či môžete darovať krv, alebo či budete dočasne alebo trvalo
vyradený.  Ostatné dôležité vyšetrenia sa robia následne v  Martinskej fakultnej nemocnici a v prípade akéhokoľvek podozrenia alebo
zistenia ochorenia vás okamžite
kontaktujú.
Používa sa zdravotnícky materiál, ktorý je jednorazový, vždy no-

darci života / urbár / hasiči
vý – akýkoľvek prenos infekcie na
darcu je vylúčený.
Po umytí miesta vpichu si ľahnete na odberové kreslo. V tejto polohe Vám odoberú zo žily 400-450 ml krvi do odberového vaku a vzorky krvi na vyšetrenie krvnej skupiny a infekčných
ochorení. Množstvo odobratej krvi (450 ml) je pre darcu neškodné. Každý človek má 5 – 6 l krvi a odobraté množstvo tvorí malú časť, ktorá organizmu nechýba. Objem odobratej krvi sa doplní do 24 h a krvinky v priebehu desiatich dní. Za tri mesiace sa v organizme človeka obnovia všetky zložky krvi, pretože každý deň
časť krviniek a bielkovín v plazme
sa rozpadne a taká istá časť vznikne znova. Je to bežný kolobeh obnovy organizmu, ktorý prebieha
vo všetkých tkanivách.
Samotný odber krvi netrvá dlhšie ako 10 minút a po celý čas ste
pod odborným dohľadom. V prípade akýchkoľvek nežiadúcich príznakov (slabosť, potenie, závrate, nevoľnosť) je dôležité ihneď upozorniť
najbližší personál (sestra, lekár),
ktorí sú Vám okamžite k dispozícii.
Krv odteká do sáčku, v ktorom
sú anti kolaugulačné (proti zrážacie) látky. Krv má totiž tú fantastickú vlastnosť, že na vzduchu sa zráža a tým dokáže zastaviť krvácanie. Tento proces sa pri
darovaní potláča – príjemca musí dostať krv tekutú a bez zrazenín, ktoré by pre neho mohli zna-

Z činnosti Urbáru
V budove Kultúrneho domu
v Zákamennom sa dňa 13. 4. 2008
konala výročná valná hromada Urbárskych spolumajiteľov obce Zákamenné. Hlavným bodom rokovania
valnej hromady bolo zhodnotenie
činnosti pozemkového spoločenstva za uplynulý rok 2007 a oboznámenie sa s úlohami, ktoré je potrebné vykonať v novom roku 2008.
V činnosti spoločenstva sa
v predchádzajúcom roku nevyskytlo nič mimoriadne. Ťažba a obnova
lesa pokračovala v súlade so schváleným lesohospodárskym plánom.
Celkom bolo vyťažené 365 m3 dreva
najmä v náhodilej ťažbe.
V roku 2008 nie je plánovaná
úmyselná ťažba. Ťažba sa bude zameriavať na spracovanie kalamity po zime a spracovanie náhodilej ťažby v porastoch napadnutých
podkôrnym hmyzom.
Ekonomickú činnosť spoločenstvo ukončilo s kladným výsledkom
hospodárenia vo výške 199 tis. Sk.
Celkové príjmy boli v čiastke 539 tis.
Sk a výdavky v čiastke 340 tis. Sk.
Na odporučenie výboru valná

hromada prijala uznesenie o výplate podielov z výsledku hospodárenie
vo výške 400 tis. Sk. Je to výsledok
z roku 2007 a časť príjmov z predaja dreva v roku 2008. Výbor predpokladá, že v roku 2009 sa nebudú vyplácať podiely v súvislosti s prijatím
eura. Podiely budú vyplácané v II.
polovici mája.
Zároveň bolo prijaté uznesenie –
o vrátení neprevzatých podielov do
príjmov spoločenstva. To znamená,
že ak si podielnik neprevezme podiely do 20. decembra 2008, tieto
budú vrátené na účet spoločenstva
a prepadávajú v prospech ostatných
podielnikov. Evidovať sa budú len
podiely po podielnikoch zomrelých
v roku 2007, po ktorých neprebehli
dedičské konania.
Opätovne boli prítomní členovia
upozornení na predkladanie dokladov o prevode vlastníctva podielov
majetku  spoločenstva – rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, darovacia zmluva – okamžite po zmene
vlastníka, z dôvodu aktualizácie zoznamu vlastníkov spoločenstva.
Ing. Marta Florková

menať obrovské komplikácie.
Po vytiahnutí ihly nezabudnite na
miesto vpichu päť minút dobre tlačiť. Zabránite vzniku veľkej modriny.
Nech už sa odbery krvi organizujú akokoľvek, krv je vzácna tekutina a musí sa po odbere ihneď
dokonale vyšetriť a spracovať.
Preto personál mobilnej jednotky
aj po návrate z „výletu“ za darcami krvi musí krv spracovať na jednotlivé zložky používané v nemocniciach: koncentrát červených krviniek, koncentrát krvných doštičiek a čerstvú zmrazenú plazmu.
Krv je jediná nenahraditeľná
tekutina a najvzácnejší dar, aký
sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže
zachrániť život. Tento dar by mal
vychádzať zo srdca darcu a z je-
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ho vlastného spontánneho rozhodnutia. Tak, ako všetky iné dary, prináša radosť darcovi aj obdarovanému. Výnimočnosť spočíva v tom, že prijímateľ daru je obyčajne v krajnej núdzi a je darcovi neznámy. O tom, že pocit ľudskej spolupatričnosti je posilňovaný darovaním krvi, svedčí fakt,
že len málo ľudí daruje krv len raz.
U väčšiny prvodarcov vznikne ten
najkrajší návyk, aký môže vzniknúť – návyk na humanitu a snahu
pomôcť druhým.
Ak máte chuť pripojiť sa, môžete darovať krv na ktorejkoľvek
transfúznej stanici na Slovensku.
Alebo môžete prísť darovať krv 11.
8. 2008 do zasadačky OcÚ v Zákamennom. Tešíme sa na vás.
V. Polťáková

Dobrovoľný hasičský zbor
Činnosť požiarnikov dobrovoľného hasičského zboru v Zákamennom mimo hlásenia inštruktážno metodického zamestnania
sa poriada 2x do roka v jarnom
období a v jeseni. Predkladajú sa
tu požiadavky okresného veliteľstva, dnes už regionálneho výboru, ktorý má sídlo v Dolnom Kubíne. Z regionálneho výboru na obce požiadavky predkladajú okrskoví funkcionári, okrskový inštruktor, okrskový veliteľ, okrskový preventivár, okrskový strojník. Náš okrsok má č. 11, a patria  
tam obce Zákamenné, Or. Lesná,
Novoť, Lomná, Krušetnica, Breza. Sú aj menšie okrsky, do ktorých patria len 3 obce. Podľa rozlohy obvodu. 13. 4. 2008 bolo zasadanie v Or. Lesnej o 14.00 hod.
Boli tam prítomní predseda DHZ
za okres a región Orava a starosta obce Lomná p. Straka, ktorý
sa prihovoril požiarnikom DHZ.
Za celý región ďalej starosta obce Or. Lesná p. Viater, ktorý privítal všetkých zúčastnených. Okrs-

koví funkcionári viedli prednášku
na tému „Výcvik a jednotlivé súťaže HZ“ na celý rok 2008, či už hry
„Plameň“, ktorá sa poriada s deťmi od 8 – 15 rokov, súťaže dorastu,
súťaž mužov a žien, súťaže jednotlivca, ako aj súťaž mužov nad 35
rokov, ako samostatne hodnotená
súťaž. Ďalej bol prejednaný mesiac marec a mesiac apríl – mesiac
ochrany lesov – na zvýšenú pozornosť pri vypaľovaní suchej trávy
a iných porastov. Prerokovaný bol
aj nový súťažný poriadok pre všetky kategórie súťaže. Rokovanie na
jednotlivé témy prebiehalo v priateľskom ovzduší, starosta obce
Or. Lesná poďakoval všetkým zúčastneným, povzbudil ich do ďalšej činnosti. Pre zúčastnených pripravili aj malé pohostenie – obložené chlebíčky, zemiakové lupienky, ako aj nealkoholické nápoje.
Na záver poďakoval hasičom
a hasičkám predseda PZ Or. Lesná p. Tisoň.
Okr. veliteľ Viktor Zvonár
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20 rokov MŠ / rady

Január – apríl 2008

Pripomenuli sme si 20. výročie
materskej školy v Oraviciach
Dňa 31. 1. 2008 sme si v priestoroch zákamennskej materskej školy v Oraviciach pripomenuli 20.
výročie jej otvorenia.
Pani zástupkyňa RŠ pre MŠ
v Oraviciach Ľudmila Buckulčíková srdečne medzi nami   privítala  
starostu obce Ing. Milana Vrábľa,
prednostu Jozefa Peňáka, riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Emila Revaja a vedúcu ŠS Emíliu Kľuskovú.
Naše pozvanie prijali aj dôchodkyne a to bývalé riaditeľky
Pálešová, Zlatica a Grofčíková,
Anna; dlhoročná učiteľka Brišová,
Valéria, bývalé kuchárky Sivčáková, Helena a Katreníková, Mária.
Taktiež sme si s láskou spomenuli na bývalú kuchárku Martu Kurekovú, ktorá už nie je medzi nami.
Laššáková, Helena sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť
na oslave a preto sme bývalú kuchárku navštívili u nej doma.
Už je tomu 20 rokov, čo sa deň
čo deň otvárajú brány našej materskej školy, aby kolektív materskej školy pod svoje krídla prijímal
deti a odovzdával lásku, nehu, starostlivosť a pozornosť.
20 rokov v živote človeka je dlhý
čas a priam sa žiada zastaviť sa

a pripomenúť si udalosti, ktoré sa
zapísali do pamäti MŠ.
V kronike sa pri roku 1997/1998
píše: ,,Dňa 12. novembra 1987 bola v Oraviciach skolaudovaná nová
MŠ s kapacitou 90 detí. Za účasti
personálu starej MŠ, ktorej riaditeľkou bola p. Zlatica Pálešová
a všetkých pracovníkov, ktorí sa
podieľali pri výstavbe materskej
školy slávnostne prestrihli pásku podpredsedovia ONV s. Strežo, Mrva.
Však problémy s elektrinou dátum jej prevádzky oddialil až na
deň 18. 1. 1988. Týmto termínom
sa dostali do užívania 3 oddelenia.
Prijatých bolo zatiaľ 63 detí.
Ich vedenia sa ujali v najmadšom oddelení s. Grofčíková a Lučivňáková v strednom oddelení  
s.riad. Pálešová, Zlatica a Brtošová, Ľudmila v najstarš. oddelení Butkajová, Viera a Brišová, Valéria.
Hlavná kuchárka: Sivčáková,
Helena a pomocné kuchárky Laššáková, Helena a Katreníková,
Mária.
Školníčka Beňušová, Viktória
a upratovačka Jana Valíčková.“
Za tých 20 rokov pripravila MŠ na

vstup do ZŠ veľmi veľa detí. Počas
uplynulého obdobia sa vystriedalo v nej 17 učiteliek a ešte viac prevádzkových zamestnancov.
Riaditelia: 1988 Palešová, Zlatica, 1992 Grofčíková, Anna, 2002
Mgr. Reval, Emil – riaditeľ ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka – MŠ sa zlúčila so
ZŠ, 2003 Buckulčíková, Ľudmila
– zástupkyňa RŠ pre MŠ.
Učiteľky: 1988 Grofčíková, Anna, Lučivňáková, Margita, Brtošová, Ľudmila, Viera Butkajová,
Valéria Brišová, 1989 Ridzoňová, Anna, 1990 Nátšinová, Cecília, Brčáková, Katarína, Vajáková,
Iveta, 1992 Salajová, Dana, 1994
Horeličanová, Jela, 1996 Zboroňová, Margita, 2001 Ferancová
,Eva, 2002 Sochuľáková, Andrea,
2003 Ridzoňová, Mária, 2004 Michaela Sochuľáková.
Kuchárky: 1988 Sivčáková, Helena – hl. kuchárka Katreníková,
Mária – pomoc. kuchárka Laššáková, Helena – pomoc. kuchárka,
1989 Kureková, Marta,
1993 Sivčáková, Margita, 1996
Dohňanská, Eva – vedúca ŠJ, 1997
Kovaľová, Viktória, 2002 Kľusková, Emília – vedúca ŠJ.
Upratovačky: 1988 Beňušová,

Viktória, Valíčková, Jana, Srogoňová, Helena, Kureková, Marta,
1989 Kureková, Agneša, Katreníková, Mária, 1992 Grofčíková, Jana, 1994 Sivčáková, Margita,
Polťáková, Mária, Janckulíková, Janoťáková, Marta.
Názvy materskej školy:
1988 – II. Materská škola – Oravice , Zákamenné 214
2002 – ZŠ J. Vojtaššáka s MŠ ,
Zákamenné, 029 56, zriaďovateľ
obec
2006 – ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné 672
Myslíme si, že keď hostia   naše pozvanie prijali, cítili ste sa tu
kedysi dobre  a toto spomienkové
stretnutie pre nich bolo milé a príjemné.
Na znak úcty im vedenie školy  odovzdalo pamätné listy a darčekové predmety. Každá sme
boli obdarovaná kytičkou kvetov a bozkami   riaditeľa a starostu obce. Bez darčeka však neodišli ani oni. Pre nich sme pripravili nevídanú hostinu. Puding so
šľahačkou. A keďže sme nechceli,
aby mali kravaty od pudingu, museli sme sa postarať aj o prísluš-

Pokračovanie na 11. strane
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Dokončenie – s. 12
nú veľkosť podbradníkov. Statočne to však zvládli a aspoň takýmto
spôsobom si mohli zaspomínať na
svoje detské časy.
Na záver si môžeme len zaželať, aby nám spolupráca s vedením školy a obcou naďalej prekvitala, aby sa deti do materskej školy tešili a rodičia z nej  odchádzali spokojní.
Sme tu  pre nich a len vďaka nim
sme mohli oslavovať.
Veď:
,, Čím by sme boli bez detí,
ktoré nás veľmi chcú.
Dožičme im lásky,
za priehrštie bezdné,
nezabudnime večerami
na rozprávky,
aj keď čas súri,
ich len ustrážme.
Darujme im svet,
ktorí si vysnívali,
svet plný kvetov, slnka,
veselého smiechu“.

Kniha je dar
Kniha. Stretávame sa s ňou
denne. Dýcha z nej múdrosť, poznanie, zavedie nás do sveta fantázie a vytúžených snov. Niekedy
je osamelá, smutná, niekedy je
čítaná, prezeraná a niekedy odstrčená v kúte.
Rada by som Vás oboznámila s tým, ako využívame knihu
v materskej škole, či už pomocou
básní, hádaniek, ilustrácií, alebo rozprávok. V každej triede je
vytvorený kútik pre deti s knihami. V ňom si najradšej deti prezerajú ilustrované knihy, ktoré v nich vzbudzujú zvedavosť.
Spolu s učiteľkou si často opakujú už známe verše, rýmy, opakovania a texty, ktoré stimulujú rozvoj detského jazyka a počúvanie. No najradšej počúvajú
rozprávky. Sú pre deti poučné,
v nich nachádzajú múdrosť rozprávkových bytostí, ľudí, zvierat
a prispievajú k rozvoju jazykovej
vyspelosti detí.
Nuž a preto, vytvorili sme si
v priestoroch materskej školy“
Rozprávkovú ríšu“. Deti mohli
akýmkoľvek spôsobom a rôznymi technikami v spolupráci s rodičmi, súrodencami vytvárať obľúbené rozprávkové postavy.   Za
niekoľko dní boli v materskej škole „ježibaby, Tri prasiatka, Pinocchio, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Domček na stračej nôžke...“
proste Rozprávkovo.
V mesiaci marec sme s deťmi navštívili knižnicu. V knižnici sa deti rozprávajú s pracovníčkou o knihách, ktoré si prezera-

jú a spoznajú rozdiel medzi kníhkupectvom a knižnicou. Deti, ktoré už vedia čítať, prečítajú deťom
krátku rozprávku. Knihu, ktorú si
vypožičiame, čítame potom počas
ďalších dní vo voľných chvíľach. Aj
deti si nosia z domu svoje obľúbené knihy, ktoré si všetci radi prezrieme a z nich prečítame.
Pravidelne každý rok organizujeme „Týždeň hlasného čítania“. V rámci tohto týždňa čítajú deťom krátke rozprávky rodičia, učiteľky, žiaci základnej školy, bývalé učiteľky. Našim zámerom je upozorniť rodičov na
význam hlasného čítania deťom
od útleho veku, pripomenúť čaro

knihy, pocit blízkosti a dôvernosti, ktorý vzniká, keď rodičia svojím malým deťom čítajú. V rámci
hlasného čítania si spolu s deťmi
„nakreslí svoj príbeh, rozprávku“ vytvárame detské knihy. Motivujeme deti, aby im rodičia, súrodenci čítali pred spaním. Majstrovstvo učiteľky, ale aj rodičov nie je len v umení čítať, alebo
rozprávať rozprávky, ale dosiahnuť u detí, aby aj ony rady a často rozprávali. Láska ku knihám
pomáha deťom potom aj v školskom procese. Dieťa, ktoré má
dobrý vzťah k čítaniu, nemusí vynakladať veľké úsilie pri slovnej,
či písomnej forme vyjadrovania,

pri ktorej využije bohatú slovnú
zásobu z prečítaných kníh. Myslím si, že vzbudenie lásky ku knihám je vzácny dar učiteľov a rodičov deťom. Deti sa z kníh síce nenaučia presný návod na správny
a dokonalý život, ale prostredníctvom nich si začnú všímať dobro,
krásu a zmysel života, rozoznávať zlo od dobra. Aj touto cestou
sa chceme poďakovať rodičom,
ktorí nám pri týchto aktivitách
pomáhajú. Dúfame, že kniha si
svojich priaznivcov nájde aj medzi vami! Veľa príjemných chvíľ
s knihou počas celého roka.
Kolektív
materskej školy Ústredie
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Športový klub bedmintonu v Zákamennom ŠK
Zákamenské levy
Športový klub bedmintonu pri
základnej škole vznikol 14. februára 1991. V tomto roku 14. 2.
2008 bude oslavovať 17 rokov od
jeho založenia v Zákamennom.
Jeho zakladateľom bol vtedy ešte
učiteľ telesnej výchovy Juraj Klačanský st. Na podnet a za podpory svojho brata sa rozhodol založiť historický prvý športový klub
bedmintonu v Zákamennom.
Od roku 1991 do roku 1997 sa
zúčastnili žiaci 93 turnajov a získali 29 medailí. A to:
• 6 zlatých
• 10 strieborných
• 13 bronzových
Žiaci, ktorí ich získali: Sochuľák Róbert, Olbertová Zuzana,
Papáková Jana, Vrábľová Kristína,
Rončáková Alžbeta, Klimčík Peter, Jozef Hlbočan a iní… Od roku

1999 do roku 2001 sa netrénovalo. Znovu sa začalo hrať v novembri 2001, o čo sa pričinili dnes už
dospelí hráči bedmintonu na čele
so staro-novým trénerom Jurajom
Klačanským st..
Za najväčší úspech a zviditeľnenie sa v roku 2005/2006 postarali hráči a to postupom do 1. LIGY
SLOVENSKA a tak sme sa stali prví v Zákamennom, ktorí postúpili tak vysoko. Rozhodujúci zápas,
ktorý nás posunul do 1. ligy sa odohral 21. 5. 2005 v telocvični – Zákamenné. V zápase sme vyhrali nad
ŠK bedmintonu z Nových Zámkov.
O postup sa postarali: Juraj
Klačanský st., Pavol Hrčkuľák,
Peter Klimčík, Miloš Vonšák, Róbert Sochuľák, Jana Cehláriková
(Papáková), Magda Hrčkuľáková
(Rončáková)

Neskôr pribudli: Tomáš Vonšák, Zuzana Olbertová.
Ďalším úspechom v roku 2006
bol zisk 30-tej bronzovej medaily
z M – SR, ktorú vybojovali bratia
Tomáš a Miloš Vonšákovci v štvorhre a taktiež zisk medaily zo súťaže VETERÁNOV, ktorú získal Juraj Klačanský st.
Najnovší
úspech
roku
2007/2008 bolo ocenenie ZŠ Zákamenné ako najúspešnejšej školy v školskej súťaži žiakov a žiačok základných a stredných škôl.
V nej museli žiaci a študenti prejsť
3 kolami a to: krajským, okresným
a celoslovenským. Za najúspešnejšie reprezentovanie získali poukaz v hodnote 10 000 Sk na nákup športových potrieb.
Postarali sa o to: 	študenti – Tomáš Vonšák, Juraj Rončák; žiaci –
Tomáš Kvak, Tomáš Glejtek, Eva
Klimčíková, Júlia Floreková.

Terajšie fungovanie pre rok
2007/08:
• bedmintonový klub – ŠK Zákamenské levy máva tréningy:
v utorok, štvrtok od 17.30 do
19.00 hod.
v nedeľu 11.00 do 14.00 hod.
• trénerka pre rok 2007/2008
Magda Hrčkuľáková
• postrehy a otázky ohľadom
bedmintonu posielajte na megy.
begas@centrum.sk
Zaujímavosť
V dnešnej dobe sa tento šport
stáva čoraz populárnejší, aj keď
nie veľmi súťažne rozšírený ako
napr. tenis, futbal a pod. Bedminton je najrýchlejší raketový šport
na svete. Oficiálny rekord vytvoril Fu Haifeng, ktorého košíček pri
smeči dosiahol maximálnu rýchlosť až 332 km za hodinu.

Prvý Veľkonočný turnaj v bedmintone

Dňa 23. 3. 2008 sa uskutočnil
v telocvični Zákamenné historicky 1. Veľkonočný turnaj v bedmintone. Organizátormi turnaja boli – Športový klub Zákamennské levy spolu s Obecným
úradom – Zákamenné.
Hlavní vedúci turnaja, ktorí dohliadali na priebeh, prezentáciu
a zapisovanie a vyhodnocovanie
výsledkov a odovzdávanie ocenení
boli: Hrčkuľáková Magda, Klimčík Peter. Súťaž bola rozdelená na
2 kategórie: hlavná súťaž – dospelí
a žiaci a súťaž žiakov – všetci žiaci
ZŠ Jána Vojtaššáka. Na naše prekvapenie prihlásených žiakov bolo
51 a dospelých 36.   Súťažiť začali
o 12 hod. a to dvojhrami žiakov.
Dospelí a žiaci sa rozdelili do
skupín a hralo sa ŠVAJČIARSKÝM SYSTÉMOM – každý
s každým v skupine, na 2 sety do
jedenásť. Do boja o medaily postúpili z každej skupiny 2 hráči (dvojhra) a 2 páry (v štvorhre), ktorí
získali najviac bodov. Bolo to veľmi napínavé, každý povzbudzoval svojho favorita. Boli sme veľmi

radi, že medzi hosťami nechýbali p. starosta – Ing. Milan Vrábeľ,
p. riaditeľ – Ing. Emil Revaj a samozrejme rodičia, ktorí sa mohli
pozrieť na svoje „ratolesti.“ Okolo 3. hodiny boli ukončené zápasy
žiakov – dvojhry a štvorhry. Za potlesku bolo slávnostné vyhlásenie
výhercov. Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:
Dvojhra: 1. miesto – Klimčíková, Eva, 2. miesto – Kurňavka, Richard, 3. miesto – Júlia Floreková.
Štvorhra: 1 miesto – Klimčíková, Eva a Floreková, Júlia, 2. miesto
– Kurňavka, Richard a Glejtek, Tomáš, 3. miesto – Sochuliaková, Erika a Paláriková, Adriana.
Výhercovia získali diplomy,
knihy, CD, brožúry a sladkosť.
Po zápasoch žiakov sa začali
dvojhry a štvorhry dospelých. Do
boja sa zapojili začiatočníci, ktorí
nikdy nehrali – „iba doma na trávniku“, hráči, ktorí už dlhé roky nedržali v rukách raketu a samozrejme aj tí, ktorí sa tomuto športu venujú stále. Zápasy trvali do 10 hodiny – večera. Unavení, ale predsa

dobojovali. Umiestnenie bolo nasledovné:
Dvojhra: 1. miesto – Vonšák,
Tomáš, 2. miesto – Sochuľák, Róbert, 3. miesto – Vonšák, Miloš,
4. miesto – Rončák, Juraj (bronz
unikol iba o 2body).
Štvorhra: 1. miesto – Godišová
,Alžbeta a Vonšák, Miloš, 		
2. miesto – Hrčkuľák, Pavol a Hrčkuľák, Jozef, 3. miesto – Klimčík,
Peter a Milan Plaskúr, 4. miesto –
Klačanský, Juraj a Polťák, Dušan.

Výhercovia získali poháre a samozrejme poriadnu „svalovicu“.
Vďaka sponzorom, ktorí finančne pomohli boli zabezpečené ceny
– poháre, knihy a občerstvenie pre
všetkých zúčastnených. Ďakujeme všetkým: Obecný úrad Zákamenné, predajňa Mária Mlichová, M. Vrábeľ ml., Martin Godiš,
Klimčík Vladimír, Klimčík Peter,
Vonšák Ján, Vonšák Miloš, Pavol
Kurňavka, Oľga Večerková.
M. Hrčkuľáková − trénerka
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Prišla jar
Bociany už hniezdia na komíne
Supermarketu. Slnečné lúče sa čoraz
viac a teplejšie predierajú cez oblaky.
Jarný dážď zmyl z chodníkov špinu
zanechanú po zime a zazelenal trávu.
Čoraz viac vidieť ženy, ktoré už pracujú vo svojich záhradkách, v ktorých
rozkvitli snežienky, šafrany a narcisy.
Začína sa krásny kolobeh kvitnúcich
kvetín, ktorý našu obec každý rok tak
skrášli. Pre mnohé ženy je to až mánia
kúpiť si niečo pekné a zvláštne či už do
záhradky alebo na balkón. O obci, kde
sú 3 predajne kvetinárstva a 3 predajne záhradkárstva svedčí, že občanom
naozaj záleží, ako obec vyzerá. V minulosti bol v obci Zväz záhradkárov,
členovia ktorého podnecovali ostatných pestovať kvetiny, okrasné kríky
a ovocné stromčeky. Organizovali zájazdy na výstavu kvetín, robili odpustovú výstavu kvetov, ovocia a zeleniny
našej obce. Zanietení záhradkári, ako
boli napr.: p. Vendelín Florek, p. Štefan Kurňavka a iní, ktorí sú už nie medzi nami nevynaložili vtedy neocenenú snahu nadarmo. Predsa v nás zanechali čosi ako dedičstvo dobrého
pocitu z pekne vypestovanej kríkovej ruže alebo dobrého ovocia. V našej obci je veľa ľudí, ktorí majú záľubu
v záhradkárstve a nie sú to len ženy ale
aj muži. Týmto článkom chcem vysloviť otázku. Budeme sa opäť spoločne
tešiť z pekne upravenej a rozkvitnutej
našej obce aj tento rok?
V. Sekerášová

Deň Zeme / úspech / obec Zákamenné mala k 1. januáru 5052 obyvateľov

Zákamenčan č. 1 / 13

DEŇ ZEME VENOVALI
STROMU ROKA 2007
Pri príležitosti Dňa zeme boli slávnostne odhalené tabule
k projektu „Strom roka 2007“
v časti obce Oravice za prítomnosti realizátorky projektu Ing.
Agneši Chmeľovej, učiteľky ZŠ,
riaditeľa ZŠ Mgr. Emila Revaja , zástupcov ŠL SR, na čele s
Ing. Antonom Kondelom a žiakov ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom. Pri tabuliach
bol zasadený mladý brest.

KATKA V CELOSLOVENSKEJ
SÚŤAŽI ZÍSKALA STRIEBRO
V silnej konkurencii naša recitátorka Katarína Koleňová
v literárnej celoslovenskej súťaži Šaliansky Maťko XV. získala
2. miesto.
Katka je žiačka šiestej triedy
a druhé miesto získala za recitáciu
povesti Lendacké zvony.

Povesť Lendacké zvony bola
o majstrovi, ktorý mal veľkú životnú túžbu odliať jedinečné zvony
pre dedinku Lendak. No táto práca ho stála život.
Vynikajúci prednes a pútavý
príbeh očaril celú porotu. Aj Katka bola milo prekvapená.

Bol to veľký úspech zákamenskej školy, ale aj Oravy.
Veľkú zásluhu na tomto úspechu má pani učiteľka Zuzana
Demková, ktorá ju pripravovala.
Prajeme jej veľa úspechov
v ďalšej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Štatistický prehľad prírastkov a úbytkov v obci Zákamenné za ROKY 1997 − 2007
Priemer
ROKY
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
86,1
Narodení
98
98
85
97
81
96
69
84
82
78
79
44,1
Chlapci
54
54
50
51
38
51
34
45
35
31
42
42,0
47
47
Dievčatá
44
44
35
46
43
45
35
39
37
31,5
39
Zomrelí
37
27
22
26
32
32
33
38
27
33
42,7
Prihlásení
56
25
42
39
51
38
28
44
48
51
48
50,8
Odsťahovaní
60
53
44
38
42
61
51
58
37
65
50
Prírastok +/Úbytok −
33
69
81
68
39
51
6
53
38
46
28
46,5
28,4
Sobáše
34
27
26
29
23
34
17
27
32
30
33
Počet obyvateľov obce Zákamenné k 1. 1. 2008 bol 5052 z toho mužov 2530 a žien 2522

Súčet
947
485
462
346
470
559
512
312

www.zakamenne.sk | e- mail zakamenne@stonline.sk

14 / Zákamenčan č. 1

D N Í O B CE
ZÁKAMENNÉ

19. – 20. JÚL

Pozvánka
pre
všetky
matky
Prečo sa chveje osika?
Lebo sa jej vetrík dotýka.
A ktože je, kto na vine,
že sa chvejú ruky mamine?
To sú ale smiešne otázky.
Tie ruky sa chvejú od lásky.
Mama je len jedna. Mama
nám daruje život a s trpezlivosťou   pomáha prekonávať všetky  prekážky. Kytica pre ňu alebo len úsmev je tým najkrajším
prejavom, ktorým jej môžeme
zo srdca poďakovať.

Január – apríl 2008

šport / aktivity / inzercia

AKCIE V kD
   

ZÁKAMENNÉ

30. 4. Deň učiteľov
7. 5. Kultúrna akcia
			 – DSS Zákamenné
11. 5. Deň matiek
31. 5. Koncert skupiny
			 Verona
Svadba 26. 4., 3. 5., 10. 5.,
17. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6., 28.
6., 5. 7., 19. 7. V. Sekerášová

kinO
27. 4. Alvin
			 a Chipmunkovia
4. 5. Asterix
			 a olympijské hry
11. 5. 	P.S. Milujem ťa
18. 5. ONCE

Žalúzie
mimax
Námestovo

Nezabudnite 11. mája 2008 o 14 00 hod. sú v KD
Zákamenné oslavy „Dňa matiek“
V. Sekerášová

0905 514 279
0911 514 279

Koncoročný šachový turnaj

Turnaj zorganizovala obec Zakamenné. Riaditeľom turnaja bol
Jaroslav Lučivňák a hlavným roz-

hodcom Ján Ramač. Rating-Ř:
1457. Turnaj sa uskutočnil  30. decembra 2007.

KoneČné poradie šachového turnaja 2007
P. č. St. c.

Meno

Rtg

FED

1.

3

Adam Kerdík

1521

SVK SK Ruzomberok

Klub

Body
6

2.

2

Emil Konkoľ

1820

SVK Zakamenné

6

3.

1

Bohuslav Muríň

1913

SVK SK Ruzomberok

5

4.

9

JánPolťák

1350

SVK Zakamenné

4

5.

5

Henrieta Ballová

1388

SVK SK Ruzomberok

4

6.

4

Nikola Konkoľová

1391

SVK Zakamenné

3“

7.

10

Ján – Ramač

1350

SVK Zakamenné

3

8.

6

Dušan Florek

1350

SVK Zakamenné

3

9.

12

Ing František Sivčák

1350

SVK Zakamenné

2

10.

7

Jaroslav Lučivňák

1350

SVK Zakamenné

2

11.

8

Lukáš Lučivňák

1350

SVK Zakamenné

2

12.

11

František Sivčák

1350

SVK Zakamenné

Na ceny prispeli Emil Gonšor, Tomáš Sivčák , Emil Koleň a Michal Florek.

Vyžrebovanie futbalových súťaží – Jar 2008

Dátum

Dospelí 2. trieda

Zač. Výsl. Dátum
16

6. 4. N Zákamenné – Klin

15 30

1:3

13. 4. N Mutné – Zákamenné

15

20. 4. N Zákamenné – Hruštín

16 00

27. 4. N Vasiľov – Zákamenné

16  

4. 5. N Zákamenné – Sielné

16

11. 5. N Or. Lesná – Zákamenné

30

00

30

16 30

Dorast – 1. trieda

30. 3. N Lokca – Zákamenné

2. 5. N Istebné – Zákamenné

30

6. 4. N Zákamenné – Hruštín

Zač. Výsl. Dátum
12

13 00

0:0

1:0 13. 4. N Liesek – Zákamenné

13

5:2 20. 4. N Zákamenné – Or. Lesná

13 30

27. 4. N Vavrečka – Zákamenné

00

13

30

4. 5. N Zákamenné – Or. Polhora 14

00

11. 5. N Sihelné – Zákamenné

14 00

Žiaci – 1. trieda

30. 3. N Klin – Zákamenné

30

6. 4. N Zákamenné – Hruštín

Zač. Výsl.
11 00
11 30

3:1

3:0 13. 4. N Vavrečka – Zákamenné

11

30

2:1

0:0 20. 4. N Zákamenné – Or. Lesná

12 00

2:0

27. 4. N Zuberec – Zákamenné

12

00

4. 5. N Zákamenné – Or. Polhora 12 30
11. 5. N Mutné – Zákamenné

12 30

18. 5. N Zákamenné – Or. Polhora 17 00

18. 5. N Or. Podzámok – Zákamenné 1430

18. 5. N Medzibrodie – Zákamenné

13 00

25. 5. N Krušetnica – Zákamenné

25. 5. N Zákamenné – Podbiel

14

25. 5. N Zákamenné – Habovka

13 00

1. 6. N Zákamenné – Or. B. Potok 17 00

1. 6. N Novoť – Zákamenné

1430

1. 6. N Námestovo – Zákamenné 13 00

8. 6.N Beňadovo – Zákamenné

8. 6.N Zákamenné – Zubrohlava

1430

8. 6. N Zákamenné – Zubrohlava 13 00

17

00

17 00

30

15. 6. N Zákamenné – Bziny

17 00

15. 6. N Párnica – Zákamenné

1430

15. 6. N Istebné – Zákamenné

13 00

22. 6. N Liesek – Zákamenné

17 00

22. 6. N Zákamenné – Dlhá

1430

22. 6. N Zákamenné – Žaškov

13 00

23. 5. Pi Rabčice – Zákamenné

17 00

2. 5. Pi Zákamenné – Habovka
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

16 30

Poznámky: N – zápas sa hrá v nedeľu, PI – piatok
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šport / spoločenská rubrika / rady / inzercia

Postrehy z II. ročníka lyžiarskeho
prechodu Zákamenským grúňom
Po návrate v hájenke všetkých
očakával vynikajúci guláš, rozohriatý krb a samozrejme aj niečo
na zahriatie.
Na tvárach účastníkov, aj keď
sa vrátili premočený, nechýbala radosť, ktorá neskôr prešla do  
pekného a spontánneho spevu.
Verím a dúfam, že o rok nás počasie skúšať takto nebude, že bude
dostatok snehu, prebohatá účasť
a tým pádom aj viacej radosti.

Aj napriek k veľmi zlému a nepriaznivému počasiu sa v sobotu
1. marca 2008 v Zákamennom
konal II. ročník turisticko-lyžiarského prechodu „Zákamenským grúňom“.
Zúčastnilo sa na ňom 32 účastníkov. Na pohľad veľmi slabá účasť,
ale kt osi ešte pamätá, aké bolo počasie, musí uznať, že to bolo dosť.
Okrem domácich prišli účastníci sa aj zo susedných obcí, ako napríklad z Oravskej Lesnej, Lomnej, Novote, Oravského Veselého,
ďalej z Tvrdošína, Dolného Kubína
a na milé prekvapenie dokonca zo
Žiliny  a Košíc. Zraz účastníkov bol
v kultúrnom dome, ktorí sa potom
následne vyviezli pripraveným autobusom do Babinskej k hájenke,
kde bol zahájený štart a zároveň
aj cieľ podujatia. Žiaľ, pre nedostatok snehu musela byť trať skrátená z pôvodných 25 km na cca
10 km.
Pred štartom sa podávala
dobrá klobása a tradičný dúšok
tatranského čaju, takže všetci
vyrazili s dobrou náladou. I keď
si myslím, že každý v kútiku svojej duše si prial, aby sa počasie
vylepšilo, ale nestalo sa.
O 10 15 hod po krátkom a povzbudivom príhovore, slávnost-

ne odštartoval tento II. ročník
Mgr. Albín Bernaťák s jeho tradičným výstrelom z pištole. Asi po
100 m od štartu si účastníci nasadili bežky okrem šiestich, ktorí sa
rozhodli zdolať  tento prechod na
pešo. Trať viedla popri ceste do

Kaňoviek na krížne cesty, odtiaľ
smerom na štátnu hranicu, ďalej po hranici na Ušust ku krížu
a odtiaľ späť popod Ušust do Babinskej.  Počas prechodu niektorí
účastníci sa mali možnosť stretnúť
aj s turistami Poľska a Čiech, ktorí
súbežne prechádzali štátnou hranicou.

Divá kapustnica
Suroviny
2 l stredne kyslej kapustnice
2,5 dcl šľahačkovej smotany
1 vajce
hrsť sušených
namočených hríbov
soľ, mleté čierne korenie
ako príloha varené zemiaky

Postup
Kapustnicu uvaríme
so sušenými namočenými
hríbmi, osolíme, okoreníme
čiernym korením,
v smotane rozhabarkujeme vajce
a vlejeme do uvarenej kapustnice.
Dobrú chuť!

Na záver sa chcem ešte zo srdca
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili k tomuto vydarenému podujatiu, najmä organizátorom, sponzorom,
zástupcom obecného úradu, kuchárom a ďalším. Ešte raz, naozaj
veľká vďaka!
S pozdravom

Peter Grofčík

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

December 2007
Karolína Gašprová, nar. 27.
9. 1927 † 18. 12. 2007
Jozef Lučivňák, nar. 30. 10.
1921 † 18. 12. 2007
Vendelín Florek, nar. 20. 10.
1956 † 25. 12. 2007
Vendelín Urban, nar. 17. 11.
1943 † 29. 12. 2007
Január 2008
Serafín Šimjak, nar. 3. 7. 1933
† 29. 1. 2008
Anna Kolenčíková, nar. 13. 8.
1911 † 31. 1. 2008
Anton Michalica, nar. 12. 10.
1951 † 12. 2. 2008
Kamila Mrekajová, nar. 12.
12. 1932 † 15. 2. 2008
Mária Florková, nar. 7. 2.
1923 † 2. 3. 2008
Alojz Kovaľ, nar. 2. 6. 1927 †
9. 3. 2008

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
Január 2008
85 rokov života
 Angela Mrekajová č.d. 545
75 rokov života
 Teofil Žatkuliak 636
65 rokov života
 Viktoria Beňušová 464
 Paulína Mundierová 861
 Štefánia Kurňavková 230
60 rokov života
 Jozef Boškaj 366
 Štefánia Durčáková 928
Február 2008
85 rokov života
 Agneša Kovalčíková 232
75 rokov života
 Valentína Kľusková 779
 Serafín Lučivňák 1018
70 rokov života
 Emília Magdiaková 541
65 rokov života
 Helena Balúnová 804
 Otília Večerková 736
60 rokov života
 Ing. Albín Mrekaj 1081
 Kristína Buckuľčíková
č. d. 375
 Kamila Polťáková 608
 Emil Jurkuľák 1001
Marec 2008
75 rokov života
 Vendelín Marek 649
 Jozefa Helena Klimčíková 83
70 rokov života
 Jozef Večerek 269
65 rokov života
 Helena Mrekajová 301
 Jozefína Peňáková
č. d. 1039
 Elena Beňušová 427
 Milada Balúnová 650
 Milan Žatkuľák 786
 Viliam Gonšor 9
 Emília Buckuľčíková
č. d. 435
60 rokov života
 Bernardína Beňušová
č. d. 465
 Margita Koleňová 13
aPRíL 2008
70 rokov života
 Jozefa Kurňavková 82
 Margita Majchráková
č. d. 1041
 Emília Žatkuliaková 636
65 rokov života
 Angela Večerková 664
 Pavlína Rončáková 61
60 rokov života
 Justín Polťák 944
 Emília Žatkuliaková
č. d. 733

Prenajmem
zariadenú
garzonku

0918 557 570
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spoločenská rubrika

Január – apríl 2008

šport

VITAJTE MEDZI NAMI
December 2007 Zuzana Dibdiaková, Kristián Resutík, Adam Buliak, Timotej Karatník, Kristián Turoň. Január 2008 Peter Václav, Erika Vojtaššáková, Mária Fedorová, Juraj Florek, Lenka Malinková, Martin Florek, Šimon Šulc, Michaela Brisudová, Zuzana Mrekajová.
Február 2008 Marieta Floreková, Jakub Antušák, Vanesa Jakubčeková, Dávid Kovaľ, Lenka Priechodská, Timotej Durčák.
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