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Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám aspoň v krátkosti poďakoval za prípravu a priebeh osláv 390. výročia
prvej písomnej zmienky o našej obci, ktorými sme
spoločne pred pár dňami žili. Mnoho z Vás vie, že
to všetko nebolo „len“ o tých troch (dúfam) krásnych dňoch, ale aj o množstve príprav, ktoré tomu predchádzali a ktorých ste sa aktívne zúčastnili, čomu sa ja osobne veľmi teším a chcel by som
Vám za to naozaj poďakovať. Som rád, že sme
sa dokázali spojiť pre dobrú vec a kto mohol, pomohol svojou troškou. Bolo by zložité a možno až
nemožné osobitne poďakovať úplne všetkým, pretože každý, kto tieto oslavy prežil s radosťou, pomohol k ich realizácii. Preto sa aj volajú oslavami, že sme ich oslavovali. Je jedno, či stretnutím
so známymi, kultúrnym programom, športom
alebo tancom. Dôležité je, že sme sa zabavili ako

jedna veľká dedina. Aj preto pokladám každého
ich účastníka aj za ich realizátora. Od toho najmenšieho dieťaťa, ktoré sa tešilo, že sa pozerá na
tancujúce mažoretky až po najstarších ľudí, ktorí
sa zabávali so zákamenskou mládežou. Hlavným
poznávacím znamením oslavujúcich Zákamenčanov bol a dúfam, že aj ostane úsmev na tvári. Aj tou najlepšou odmenou pre všetkých, ktorí
sa starali o pokojný a príjemný priebeh osláv. Určite bolo vidieť, že ich snaha a práca mala zmysel. Dôkazom určite je aj to, že nielen občania našej ale aj iných obcí, zažili niečo, čo bolo trošku
iné a o čom radi rozprávali aj tým, ktorí sa týchto
osláv nemohli zúčastniť. A ak mám na záver ešte niekomu poďakovať, tak je to ešte raz všetkým,
ktorí sa úprimne tešili a zabavili.
Ďakujem…
Ing. Milan Vrábeľ, starosta
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO CENY OBCE
CENA OBCE ZÁKAMENNÉ

BOLA UDELENÁ:

• Jozefovi Zmorayovi,
in memoriam,
• Emílii Rusnákovej,
• Ľudovítovi Vonšákovi,
• Emíli Janoťákovej,
• Tomášovi Kurňavkovi,
• Helene Vrábľovej,
• MUDr. Ladislavovi
Kucharíkovi,
• Mgr. Albínovi Bernaťákovi,
• Mgr. Mariánovi Večerkovi

Výstavba obce v lokalite ŠPITÁL – príprava novej miestnej komunikácie
E-FOTO M. Iglár
a chodníka pre nové rodinné domy
OZ zasadalo dvakrát mimoriadne: 26. 6. 2005 a 15. 7. 2005
– slávnostné zasadnutie z príležitosti 390. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Zákamenné a riadne 1. 7. 2005.
NA MIMORIADNOM ZASADNUTÍ OZ DŇA 26. 6. 2005 boli schválené v súlade so Štatútom
obce Zákamenné návrhy na ocenenia občanov cenami : Čestné občianstvo obce Zákamenné, Cena
Obce Zákamenné, Čestné uznanie
Obce Zákamenné.
ZASADNUTIE OZ OBCE ZÁKAMENNÉ, KONANÉ 1. 7. 2005
Na zasadnutí bol prítomný aj
Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ, ktorý
predniesol vyhodnocovaciu správu
za školský rok 2004/2005. Starosta informoval poslancov o postupe prác na budove s. č. 721 (bývalá
polícia), budova je takmer dokonODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Viktória Garajová, nar. 11. 7.
1943 † 1. 6. 2005; Kristína Kocúrová, nar. 10. 8. 1927 † 23.
6. 2005; Anton Škuliga, nar.
20. 1. 1933 † 27. 6. 2005; Irena
Vrábľová, nar. 6. 3. 1937 † 2.
7. 2005; Serafín Kľuska, nar.
8. 7. 1927 † 9. 7. 2005; Mária
Buckulčíková, nar. 23. 3. 1939
† 19. 7. 2005; Ľudovít Vonšák,
nar. 18. 3. 1931 † 31. 7. 2005

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

NA SLÁVNOSTNOM ZASADNUTÍ OZ OBCE ZÁKAMENNÉ
DŇA 15. 7. 2005 za účasti predstaviteľov verejného života, poslancov obce, podnikateľov a občanov boli ocení za zviditeľnenie
a rozvoj obce títo občania:
CENA ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE
ZÁKAMENNÉ BOLA UDELENÁ:
• Mgr. Jozefovi Kasanovi
in memoriam,
• Biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
in memoriam,
• Prof. Milanovi Čičovi
čená. Ďalej informoval o priebehu jednania s Biskupským úradom
o odpredaji cirkevných pozemkov
na Farskom briežku pre stavby už
existujúce (kúpalisko, športový areál, garáže) a pre budúcu IBV. OZ
schválilo odkúpenie týchto pozemkov. Tiež boli prejednané žiadosti
občanov o pomoc pri úprave prístupových ciest k rodinným domom,
vysporiadanie pozemkov a príprava osláv 390. Výročia prvej písomnej
zmienky o obci Zákamenné.
VITAJTE MEDZI NAMI
Jozef Turoň, Sarah Svobodová,
Soňa Srogoňová, Terézia Dibdiaková Janka Janetová, Peter
Greňo, Martin Briš, Simona
Durčáková, Valéria Klusková,
Aneta Hylbrichtová, Alexandra
Jaeschke, Aneta Konkoľová,
Peter Kojda, Natália Florková

ČESTNÉ UZNANIE OBCE
Z ÁKAMENNÉ BOLO UDELENÉ :
• Kamilovi Klimčíkovi,
• Eve Kurjakovej,
• PhDr. Soni Maťugovej,
• JUDr. Milanovi Brišovi,
• Jozefovi Kačenovi
in memoriam,
• Marte Chocholačkovej,
• Helene Balúnovej,
• Milanovi Vrábľovi,
• Jozefovi Večerkovi,
• Štefanovi Verníčkovi,
• Jurajovi Klačanskému,
• Antonovi Laššákovi,
• Františkovi Vajčimu,
• Jozefovi Chmeľovi,
• Jánovi Godišovi,
• Jaroslavovi Srogončíkovi
in memoriam
• Mgr. Antonovi Vaterkovi,
• Mgr. Mikulášovi Feriancovi
• Mgr. Michalovi Záhumen-

skému in memoriam,
• Jozefovi Kurňavkovi
in memoriam,
• Martinovi Klimčíkovi
in memoriam,
• Jozefovi Gonšorovi
in memoriam,
• Milanovi Kuchťákovi,
• Ing. Jozefovi Florkovi,
• Mgr. Leonardovi Rusnákovi
in memoriam
• Františkovi Šulcovi
in memoriam,
• Karolovi Beňušovi
in memoriam,
• Štefanovi Bernaťákovi
in memoriam,
• Viktorovi Zvonárovi,
• Floriánovi Lučivňákovi,
• Floriánovi Subjakovi,
• Vdp. Jozefovi Sárenýmu,
• Vdp. Michalovi Klučarovi,
• Vdp. Ondrejovi Sulovi
in memoriam
• Bohumilovi Koklesovi,
• Mgr. Emilovi Revajovi,
• PhDr. Ondrejovi Florkovi,
CSc.
• Štefanovi Škuligovi
in memoriam,
• Ing. Floriánovi Polťákovi,
• MUDr. Klementovi Gajdošovi,
• Ľudovítovi Kurňavkovi
• Štefanovi Kurňavkovi
in memoriam
– OcÚ

Prišiel aj ARZÉN :o)
To bolo niečo!!! „ROKOVÉ
ĽUDOVKY“– aj tak snáď možno
nazvať repertoár skupiny Arzén,
ktorá výnimočným spôsobom
spestrila už aj tak dosť pestré zákamenské oslavy.
Arzén, Arzén... čo to už len môže byť za kapela s takým názvom,
pomyslela som si. To teda bola kapela, zistila som, keď vyšiel na pódium hlavný spevák Jaroslav Gažo
(a ostatní muzikanti) a s ľahkosťou spustil jednu z mnohých perfektných skladieb. Nebola by som
si pomyslela, že práve ja sa budem tak skvelo zabávať na ľudovky (samozrejme okorenené rockom). Čože ja, ale všetci tí ľudia,
deti, mladí vyznávajúci iba to naše
„tuc-tuc“:o))), dospelí, tety v krojoch a všetci sme spievali, tlieska-

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

li a nechceli skupinu Arzén pustiť z pódia.
Hoci ako skupina vznikli už
v polovici 80-tych rokov, nechápala som, prečo som o nich ešte nepočula. Pravidelne sa zúčastňujú
Jánošíkových dní, ale okrem „terchovských bigbítov“ majú v repertoári aj nejednu poctivo čistú rockovú skladbu. A ak sa Vám zapáčili piesne, ktoré odzneli na našich
slávnostiach, všetky ich nájdete na
ich CD s názvom Pokušenie. Obsahuje 19 piesní a ja som ho v Terchovej na Jánošíkových dňoch objavila už za 280 Sk, čo pri dnešných cenách za originálne CD nie je až taká
veľká cena. A okrem toho, dá sa počúvať takmer non-stop. A ešte jeden
fakt – pri jeho počúvaní sa super
upratuje: o)). Zuzana Vrábľová
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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Dôstojné oslavy 390. výročia prvej
písomnej zmienky o vzniku obce
Zákamenné

16. 7. 2005 Oravský župan – palatín Juraj Thurzo s manželkou a sprievodom navštívil obec Zákamenné, aby odovzdal pamätnu listinu starostovi
obce Zákamenné Ing. Milanovi Vrábľovi

15. 7. 2005 Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ odovzdáva Prof. Milanovi
Čičovi cenu Čestné občianstvo obce Zákamenné
E-FOTO V. Briš
V dňoch od 15. 7. – 17. 7. 2005
naša obec bohatým kultúrnym
a športovým programom oslávila 390. výročie prvej písomnej
zmienky. Aj keď do štyristovky
chýba ešte celé desaťročie rozhodli sme sa oslavovať už teraz. Jedným z hlavných dôvodov bolo vydanie monografie obce, trvalého
a hodnotného dôkazu, na čo môže
byť obec hrdá. Ďalším dôvodom na
oslavy boli aj ďalšie výročia. Tento
rok si Zákamenčania pripomínajú
aj polstoročie od začatia vyučovania v miestnej základnej škole, 40
rokov uplynulo od založenia JRD,
30 rokov oslavuje folklórny súbor
Kamenčan, taktiež si pripomíname 40. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka, nášho rodáka.
Piatok 15. júla
Oslavy začali už v piatok 15.
júla o 16 00 hod. vo farskom kostole zádušnou sv. omšou za rodákov, ktorú slúžil vdp. Andrej Dulák. O 18 00 hod. bolo slávnostné
zasadnutie obecného zastupiteľstva za účasti rodákov a občanov,
na ktorom vdp. Pavol Janáč vyprevadil do života novú monografiu
obce. Pri príležitosti jubilea vyjadVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

som sme sledovali jednoduchý
kravský záprah, záprahy konské,
ale najmodernejšiu techniku súčasného družstva. Pomedzi nich
sa mihali gazdovia a družstevníci, krojované skupiny, mažoretky,
športovci či hasiči... Popri ceste sa
priadlo, hrabalo, spievalo, v potoku
ženy bosé prali...
Na záver sprievodu palatín oravského hradu Juraj Thurzo odovzdal
starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi pamätnú listinu a slovami:
„Preto v tento krásny, slávnostný
a Bohom požehnaný deň Vám dávam hojnosť jedla, pitia, radosti,
veselosti a zábavy ...“ zahájil slávnostný kultúrny program.
Pokračovanie – s.4

rilo obecné zastupiteľstvo symbolickými oceneniami poďakovanie
tým, ktorí sa v ostatných desaťročiach zaslúžili o rozvoj a zviditeľnenie obce Zákamenné.
Sobota 16. júla
V sobotu 16. júla oslavy pokračovali slávnostnou sv. omšou za
rodákov žijúcich mimo obce Zákamenné celebrovanou vdp. Vladimírom Kasanom. o 11 30 hod. slávnosť
pokračovala siahodlhým alegoric-

STOLÁRSTVO

Ing. Dušan Durčák

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

Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

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

kým sprievodom z Nižného konca
ku obecnému úradu. Pred očami
prítomných sa premietla stáročná
história i súčasnosť Zákamenného.
Na čele sprievodu sa viezol v koči
Juraj Thurzo s manželkou. S úža-

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

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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Dôstojné oslavy 390. výročia prvej
písomnej zmienky o vzniku obce
Zákamenné
Dokončenie – s. 3
O 13 00 hodine sa začal úvodný ročník Goralského minimaratónu, ktorého sa zúčastnil aj premiér SR Mikuláš Dzurinda, Martin Bajčičák, Ivan Batory, Alžbeta
Havrančíková, Michal Malák,
Ivan Hudáč a ďalší zákamenskí
športovci.
V programe vystúpili folklórne skupiny Kamenčan, Skorušina
z Liesku, Rosa, rosička z Dolného
Kubína, Fľajšovanček z Oravskej
Lesnej, z Rabčíc, ľudová hudba
pod vedením Marka Beňuša, heligónkari Tropekovci a mažoretky

Jozef Chromek bývajúci
v Ostrove pri
Piešťanoch
a Pavol Fedor
z Oravíc.
Počasprogramu bol podávaný guľáš
a občerstvenie Program
ukončila
o 18 00 hodine
hudobná skupina Arzén
z Terchovej.

16. 7. 2005 Úvodný ročník Goralského minimaratónu, ktorého sa zúčastnil aj premiér SR Mikuláš Dzurinda (č. 1), Martin Bajčičák, Ivan
Batory, Alžbeta Havrančíková, Michal Malák, Ivan Hudáč a ďalší zákamenskí účastníci, odštartoval zástupca starostu Mgr. Albín Bernaťák

Účastníci osláv aj účinkujúci sa cítili dobre

Muchotrávka. Vedľa tribúny rezbári zo Spišského Hrhova predvádzali svoje rezbárske umenie,
ku ktorým sa pripojil aj náš rodák

V nedeľu 17. júla o 10 30 hod.
slávnostnú sv. omšu za občanov
Zákamenného celebroval pomocný spišský biskup Mons. Andrej
Imrich. Pri sv. omši bolo svätenie
hasičskej zástavy a po omši sme
si uctili 40. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka pri jeho hrobe.
O 14 00 hod. sa konala v kultúrnom
dome slávnostná akadémia, ktorú
pripravila Mgr. Zuzana Demková.
Toto nedeľné popoludnie patrilo
hlavne deťom a mládeži. Na ihrisku v Oraviciach pod vedením Uju-

tu prebiehal program „deň radosti“, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom. Staršia mládež sa zabávala
až do ranných hodín.
Týchto osláv sa zúčastnilo veľké množstvo nielen občanov, ale
aj ich príbuzných, rodákov a predstaviteľov politického a verejného života.
Vedenie obce sa chce aj touto
cestou poďakovať všetkým, ktorí
sa akoukoľvek formou pričinili
o priaznivý priebeh osláv.
V. Sekerášová, V. Verníčková

Vo večerných hodinách sa konali
v obci ľudové veselice.
Nedeľa 17. júla

Osláv sa zúčastnili všetky generácie a to tak domáci, ako aj rodáci a hostia
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Vyhodnocovacia správa za školský rok 2004 – 2005
Základná škola Jána Vojtaššáka s materskou školou Zákamenné.
Práca školy v tomto školskom
roku bola podriadená plneniu úloh
plánu práce školy, ako aj plneniu
úloh z hľadiska krátkodobých cieľov a z hľadiska dlhodobého smerovania školy. Z hľadiska strategického cieľa išlo predovšetkým o to,
aby požiadavky na žiaka boli kladené v závislosti od jeho nadania
a schopností. Snahou učiteľov bolo, aby v čo najväčšej miere objavovali schopnosti a nadanie žiakov pre
určitý druh činností a tie ďalej rozvíjali. Vyučujúci stavali na poznatku,
že každý žiak v rámci svojich schopností má rozvinuté tvorivé myslenie, vie pracovať samostatne, ako aj
efektívne hospodáriť so svojimi silami. Žiaci ďalej boli vedení k získavaniu informácií o daných úlohách,
o analyzovaní príkazov, o správnosti príkazov a nariadení. Z hľadiska
vízie školy išlo predovšetkým o ďalší rozvoj talentovaných žiakov, ktorí tak úspešne v tomto školskom roku reprezentovali školu.
Ak máme zhodnotiť splnenie
úloh plánu práce školy, ako aj naplnenie jeho cieľov, môžeme konštatovať, že prevažná väčšina úloh
bola splnená. Niektoré úlohy boli splnené len čiastočne, tie sa budú musieť presunúť na ďalšie obdobie. Jednoznačne treba konštatovať, že práca školy bola v tomto
školskom roku úspešná. Škola splnila vytýčené ciele. Je potrebné vysoko vyzdvihnúť prácu celého kolektívu zamestnancov školy.
Vnútroškolská kontrola bola zameraná na praktické plnenie cieľov humanizácie výchovy a vzdelávania. Jej charakteristickou črtou
m. iglár
bola dôverafoto:
v kvalitu,
profesionálnu zdatnosť a tvorivosť pedagogických zamestnancov školy. Na škole sa v tomto smere využívali rozhovory, riadené rozhovory, priame
a nepriame pozorovania, brainstorming, klinická supervízia, účasť na
rokovaniach nižších článkov riadenia (metodických orgánov a pod.),
riaditeľské previerky, kontrola povinnej dokumentácie, rozhovory
a analýzy o stave a úrovni dozorov,
suplovaných hodinách, prospechu
a správaní sa žiakov a pod. Zistené
poznatky rozoberala vnútroškolská kontrola na gremiálnych poradách, poradách rozšíreného vedenia školy, na pracovných poradách,
predmetových komisiách a metodických združeniach. Konštatujeme, že aj pri takomto množstve pôsobení je medzi nami pár kolegov,
ktorí nezvládajú vedenie triedy, čo
sa odzrkadľuje v celkovom prospechu a správaní danej triedy. Sme si

vedomí, že prospech a správanie sa
žiakov tej ktorej triedy je závislé aj
od iných skutočností, ale zvládnutie
vedenia triedy daným vyučujúcim je
veľmi dôležité. Často sú to aj starší
vyučujúci, ktorý majú problém viesť
triedu tak, aby výchovno-vyučovací
proces bol čo najefektívnejší. Príčinu tohto stavu vidíme v niekoľkých
rovinách: a) nedostatočné premyslená vyučovacia jednotka; b) slabý
záujem a často necitlivosť k problémom žiakov; c) neskoré reakcie učiteľa na určitý problém; d) nedôslednosť vyučujúcich pri riešení daného
problému; e) nedostatočný kontakt
triedneho učiteľa so svojimi žiakmi;
f) nedostatočná spolupráca vyučujúceho a triedneho učiteľa.
Je potrebné zladiť postupy všetkých vyučujúcich a to najmä na
II. stupni v používaní postupov
a byť dôsledný pri ich zavádzaní a
upevňovaní. Rozhodujúci význam
vo vnútroškolskej kontrole mala klinická supervízia. Ciele hospitácií
poskytovali spätnú väzbu o úrovni vyučovania, pomáhali diagnostikovať a riešiť vyučovacie problémy, poukázali na potrebu pomáhať učiteľom rozvíjať zručnosti
v používaní vyučovacích stratégií.
Účasť a umiestnenie žiakov
v predmetových olympiádach
a súťažiach
1. STUPEŇ: Šaliansky Maťko: 2. miesto Lucia Tisoňová (4. C)
– p. uč. Mác; mat. olympiáda:
2. miesto Michal Dendys (4. A) – p.
uč. Naništová; Rozprávkové vretienko: 3. miesto Daniela Koleňová
(1. D) – p. uč. Martausová; Pytagoriáda: 2. miesto Michal Dendys
(4. A) – p. uč. Naništová, 2. miesto
Tomáš Kaukič (4. A) – p. uč. Naništová; Hviezd. Kubín: 1. miesto
Klaudia Kolenčíková (4. B) – p.
uč. Večerková, 1. miesto Lucia Tisoňová (4. C) – p. uč. Mác; Slávik:
3. miesto Tatiana Laššáková (3. A)
– p. uč. Florková D..
2. STUPEŇ: Európa v škole
okres: 1. miesto Damiána Franeková (7. B), 1. miesto Soňa Dibdiaková (7. C), celoslovenské – čestné uznanie Soňa Dibdiaková (7. C); Oravská
poviedka: región 1. miesto Katarína
Peňáková (7. C); Cena A. Chudobu: celoslovenská – 2. miesto Katarína Peňáková (7. C), čestné uzn. Júlia
Bednáreková (7. C), Šaliansky Maťko: okres 1. miesto Lucia Chmeľová
(7. D; 1. miesto Júlia Koleňová (7. D),
kraj 3. miesto Lucia Chmeľová (7. D),
3. miesto Júlia Koleňová (7. D); Rozprávkové vretienko: okres 1. miesto
Lucia Chmeľová (7. D), 3. miesto Júlia Koleňová (7. D), kraj 2. miesto
Lucia Chmeľová (7. D), celoslovenské
5. miesto Lucia Chmeľová (7. D) – na

Na budove ZŠ začala výmena starých okien za EURO okná
všetky tieto súťaže žiakov pripravovala p. uč. Demková; Hviezdoslavov
Kubín: okres poézia: 1. miesto Mária
Chmeľová (8. A. – p. uč. Hlbočanová,
1. miesto Barbora Ondrigová (7. A) –
p. uč. Demková, 2. miesto Michaela Sivčáková (6. A) – p. uč. Jurigová; próza: 1. miesto Lucia Chmeľová (7. D) – p. uč. Demková; 2. miesto
Michaela Janoťáková (8. B) – p. uč.
Hlbočanová; 2. miesto Monika Rypáková (9. A) – p. uč. Vojtaššáková,
kraj próza:1. miesto Lucia Chmeľová (7. D) – p. uč. Demková, 2. miesto
Michaela Janoťáková (8. B) – p. uč.
Hlbočanová; Vajanského Martin:
1. miesto Lucia Chmeľová (7. D) p.
uč. Demková, 2. miesto Michaela Janoťáková (8. B) – p. uč. Hlbočanová;
Matematická olympiáda: 1. miesto
Marcela Belicajová (9. A) – p. uč.
Revajová, 1. miesto Miroslava Vojtaššáková (5. B) – p. zást. Gruchalová,
2. miesto Rudolf Traj (5. C) – p. uč.
Šalatová;  Pytagoriáda: 2. miesto
Ivana Kvaková (7. A) – p. uč. Kuhajdová; 3. miesto Lucia Úradníková
(8. B) – p. uč. Dendysová; finančníctvo: 2. miesto Lucia Florková (9. A) p.
uč. Revajová;  Olympiáda z angl.
jazyka: 2. miesto Večerková Soňa
(7. B) – p. uč. Polťáková; Chemická Olympiáda: 1. miesto Jana Trajová (9. A) p. uč. Pavčová; 3. miesto
Ivana Kostolňáková (9. A) – p. uč.
Pavčová; Biologická olympiáda:
1. miesto Michaela Sivčáková (6. A)
– p. uč. Chmeľová; 3. miesto Patrícia Durčáková – (6. A) p. uč. Chmeľová;Poznaj a chráň: 3. miesto Lucia Chmeľová (7. D) p. uč. Chmeľová;
Liečivé rastliny 3. miesto Katarína
Chmeľová – p. uč. Chmeľová; Cezpoľný beh: okr. kolo: 1. miesto starší žiaci kraj. kolo 3. miesto starší žiaci; Atletika – beh na 60 m: 1. miesto
Lucia Hladeková (8. B); štafeta
4 x 60 m: 2. miesto;  skok do diaľky: 1. miesto Lucia Hladeková (8. B);
vrh guľou: 3. miesto Eliška Jurkulia-

ková (8. A); hod kriketkou: 3. miesto
Kristína Večerková (7. C); beh na
1000 m: 1. miesto Lukáš Varešák
(9. D); beh na 300 m: 1. miesto Monika Polťáková (8. C); beh na 600 m:
3. miesto Monika Durčáková (7. B);
cezpoľný beh: 1. miesto Lukáš Varešák (9. D); 3. miesto Peter Strýček
(9. C); Beh mestom Námestovo:
1. miesto Lukáš Varešák, 2. miesto
Monika Durčáková a Monika Polťáková, 3. miesto Peter Strýček;  volejbal – obvod: 1. miesto dievčatá,
2. miesto chlapci; mini – futbal: 3.
miesto chlapci; cezpoľný beh – krajské kolo: 3. miesto chlapci;  štvorboj: 3. miesto staršie žiačky – žiakov na športové súťaže pripravovali
p. uč. Bernaťák a p. uč. Kubo; Proslavis – súťaž školských časopisov
– 1. miesto; Rastliny a zvieratá našich lesov: 1. miesto družstva Včielka – p. uč. Chmeľová, 3. miesto družstva Pĺšik – p. uč. T. Mrekajová.
Naši žiaci získali aj ďalšie veľmi
cenné umiestnenia v ďalších súťažiach, kde obsadzovali popredné
miesta a boli úspešnými riešiteľmi
ďalších súťaží. Nie je možné v tejto správe uviesť všetky ďalšie ocenenia. Zároveň chcem poďakovať
všetkým žiakom našej školy aj tým,
čo v správe neboli spomenutí za
vzornú reprezentáciu našej školy.
Prácu školy v tomto školskom
roku môžem hodnotiť ako dobrú.
Škola splnila takmer všetky úlohy plánu práce. Treba konštatovať,
že nie všetko sa podarilo splniť na
100 %. Sú rezervy, o ktorých vieme a v budúcom pláne práce školy
sa musia objaviť a venovať im zvýšenú pozornosť. Vo vyhodnocovacej správe sme sa snažili podrobnejšie rozobrať jednotlivé oblasti
výchovno-vyučovacieho procesu.
Jednotlivé východiska nám budú
určovať smer pri vypracovaní plánu práce na budúci školský rok.
Mgr. Emil Revaj riaditeľ ZŠ
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JRD Biela Orava – PVOD
– RD – Uzavretá spoločnosť

Tretia spartakiáda mládeže Poľsko – Slovensko
Na tejto spartakiáde bola 1. júna 2005 podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci medzi Zákamenným, Novoťou a poľskou gminou
Suszec.

Rekonštrukcia úzkokoľajnej železnice začala

Pred tridsiatimi rokmi aj do našej obce zavítala socialistická premena súkromného hospodárenia
na družstevné hospodárenie s pôdou a bolo založené Jednotné roľnícke družstvo Biela Orava v Zákamennom. Bolo že to plaču a náreku, keď poverení ľudia odvádzali
dobytok zo súkromných maštalí.
Vo väčšine prípadov násilnou formou. Mnohí si taktiež pamätajú
aj prvé rozorávanie medzí na súkromných poliach. Namiesto konských záprahov vyšli prvé traktory a v nie jednom prípade ľudia
vlastnými telami bránili svoje role
pred orbou.
Na druhej strane treba skonštatovať že už o rok našlo prácu
na JRD 482 zamestnancov a o desať rokov neskôr malo JRD Biela
Orava 563 členov. Počas existencie JRD sa v investičnej výstavbe postavil najkrajší hospodársky
dvor na Orave v hodnote cca 120
mil. Sk a hospodársky dvor Sihly
v hodnote cca 80 mil. Sk. V rokoch
1975 – 89 sa počet členov vyšplhal na úctyhodných 1080 a preinvestovalo sa cca 250 mil. Sk Veľmi
aktívne sa podieľalo na živote obce, opravami ciest, výstavbou škôl
a škôlok či oprave rôznych obecných objektov vo všetkých troch
obciach. V neposlednej miere vypomáhalo aj svojím členom pri
výstavbe rodinných domov.
Po roku 1989 sa JRD Biela Orava pretransformovalo na Poľnohospodársko-výrobno-obchodné
družstvo (PVOD) aby o niekoľko

ku 1993 bolo založené tzv. Roľnícke družstvo
A aká je dnešná situácia? Podľa slov predsedu : „Toto je uzavretá spoločnosť.“
Akoby sa opakovala situácia
spred tridsiatich rokov s požehnaním vlády.
Družstvá v zákonom stanovenej lehote vydali členom podielnické listy, ktorých trhová hodnota sa pohybuje niekde medzi
nulou a niečím, čo je na papieri. V podielových listoch je zmixovaná hodnota majetku, ktorá
bola členom počas kolektivizácie násilne odobratá a odpracované roky v družstve, čo sa pohybuje rádovo v desiatkach tisíc korún.
Drvivá väčšina podielnikov sa zachovala podľa porekadla: ,,lepšívrabec v hrsti ako ...“ a svoje podiely za drobné odpredala skupujúcim. Všetko podľa zákona. Ostatní
žiadne majetkové účty nezaložia
a nad celou fraškou mávnu rukou a o svoje podiely prídu, čím sa naplnil skrytý úmysel zákonodarcov
a skupujúcich. Všetko podľa zákona. Dôchodcovia, ktorí svoj produktívny vek prežili na družstve,
krútia hlavami a mŕtvi sa obracajú v hroboch kde a ako skončil výsledok ich celoživotnej práce.
Takže žiadne oslavy 30 výročia
založenia JRD Biela Orava so sídlom v Zákamennom (6. 7. 1975)
nebudú, lebo existuje iba uzavretá spoločnosť.
Marián Iglár, šéfredaktor

1. 8. 2005 Odovzdaním staveniska začali práce na rekonštrukcii úzkokoľajnej železnice Tanečník. Dolná stanica sa nachádza v k. ú. obce
Zákamenné.

Vychutnali si teplé slniečko …
Dňa 28. júla sa členovia Združenia zdravotne postihnutých Oravy,
Základná organizácia Zákamenné
zúčastnili zájazdu na termálne kúpalisko do Oravíc. Pekné počasie
prispelo k tomu, že od rána vládla
medzi účastníkmi dobrá nálada. Po
príchode na kúpalisko členov ZZPO
privítala tajomníčka OV ZZPO
Marta Bakošová a Marta Pardelová. Po príjemnom okúpaní v popoludňajších hodinách bola opekačka
špekačiek a malé občerstvenie.

O tom, že sa všetci účastníci cítili
príjemne svedčí to, že sa aj spievalo.
Lúčili sa s tým, že takéto podujatie
nebolo posledné a do Oravíc sa ešte
vrátia.
V. Sekerášová

INZER ÁT
Dám do prenájmu,
alebo predám byt.
Informácie na
tel. č. 0905/272645
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

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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Miništrantská súťaž
Miništranskú súťaž organizuje rehoľa sv. Vincenta Pallottiho –
pallottíni z Provincie Krista Kráľa z Poľska, ktorý sa usadil v Smižanoch, kde stavajú Kostol Božieho
Milosrdenstva a Rehoľno-formačné
centrum. Tohto roku sa konalo už
10. kolo miništranskej súťaže a už
po tretíkrát sa finále konalo v Rehoľno-formačnom centre. Táto súťaž sa konala po celý rok troma korešpondenčnými kolami. Zúčastnilo sa jej 300 miništrantov. Súťažiaci
boli rozdelení do troch vekových kategórií: 1. kat. – do 10 rokov, 2. kat. –
od 11 do 14 rokov, 3. kat. – od 15 rokov. Prvá kategória dostala vecné ceny a diplomy. Druhá kategória mala
ako odmenu týždenný pobyt spojený
s finále, ktoré sa konalo v Rehoľnoformačnom centre v Spišskej Novej
Vsi, farnosť Smižany. Finále sa konalo od 11. do 15. júla. Tretia kategória mala za odmenu duchovné cvičenia. Ja som sa zúčastnil na týždennom pobyte spojeným s finále.
Finále
Program na každý deň bol nasledovný: 7 30 hod. budíček, 8 00 hod.
ranná modlitba, 8 15 hod. raňajky,
9 00 hod. súťaž – opakovanie, liturgia,
V. Palloti, 10 00 hod. výlet, 18 00 hod.
večera, 19 00 hod. sv. omša, 20 00 hod.
večer radosti, 22 00 hod. večierka.
Prvý deň – 11. júla sme mali príchod do 17 00 hodiny. Ubytovali nás
v Rehoľno-formačnom centre, mali
sme večeru o 19 00 hod. sv. omšu v kostole Božieho milosrdenstva. Nasledoval radostný večer, pri ktorom sme
sa zoznamovali nakoniec sme sa pomodlili a nasledovala večierka...
Druhý deň – 12. júla sa začal ráno budíčkom, nasledovala ranná hygiena, modlitba a raňajky, po raňajkách o 9 00 hod. bolo 1. kolo finále. Bolo to opakovanie korešpondenčných
kôl. O 10 00 hod. sme išli na zaujímavý, ale namáhavý výlet do Slovenského raja na Kláštorisko, kde sme si
pozreli zrúcaniny kartuziánskehého
kláštora. Naspäť sme sa vracali Prielomom Hornádu, čo bolo zaujímavé,
ale aj nebezpečné. Keď sme sa vrátili, mali sme večeru a sv. omšu. Na
radostnom večere sme sa hrali rôzne
zaujímavé hry a spievali pesničky.
Tretí deň v stredu 13. júla bolo
o 9 00 už 2. kolo finále, v ktorom boli otázky z liturgie a ktoré sa skladalo z dvoch častí: 1. časť – liturgia teoretická oblasť, 2. časť – liturgia praktická oblasť. Praktickú časť pre nás

Gazdovská s. r. o.
• OSIVÁ, SADIVÁ
• OCHRANNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
• POĽNOHOSPODÁRSKE POTREBY
029 56 Zákamenné 1020
Tel.: 043 559 21 63

pripravili účastníci minuloročného
finále Vladislav Král a Matej Reiner.
Na výlet sme išli do Spišského
Podhradia a na Spišskú Kapitulu,
kde nás privítal a previedol Spišskou
Kapitulou biskupský vikár Ján Zentko, pretože ani jeden pán biskup nebol práve doma. Pozreli sme si katedrálu, kde sme sa pomodlili pri telesných pozostatkoch nášho rodáka
Božieho sluhu pána biskupa Jána
Vojtaššáka. Seminárom na Spišskej
Kapitule nás previedol bohoslovec
z Rudnian Ján Szentkereszty, ktorý
sa minulý rok tiež zúčastnil na Miništrantskej súťaži. Po návrate do RFC
bolo o 18 00 večera potom sv. omša, ve-

e-FOTO M. Iglár

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie – odpust
V nedeľu 14. augusta 2005 sa väčšina nás stretla počas odpustu na
sviatok Nanebovzatia Panny Márie stretli na kalvárii. Duchovne sme
sa do ďaľších dní nášho života posilnili. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa o dôstojný priebeh odpustových slávnosti zaslužili.
Vďakyvzdanie
Ďakujeme Ti, láskavý Bože,
za tristodeväťdesiat rokov,
čo tiahli sa nocami i dňami
a zastali tu medzi nami,
keď nastal čas spomienok

STROM zobrazujúci všetkých sv. otcov – z výstavy pápežských darov
sv. otca Jána Pavla II. v Smižanoch
čer radosti, spojený s besedou s bohoslovcami Pallottínmi Slavom, Radom
a Vladom, ktorí študujú v Poľsku...
Štvrtý deň vo štvrtok 14. júla sme
mali tretie a už posledné kolo súťaže
zamerané na svätého Vincenta Pallottiho. O 10 00 hod. sme sa vybrali do Slovenského raja na Košiarsky briežok, kde sme mali opekačku
spojenú s futbalom. Po návrate sme
boli o 16 30 hod. na adorácii v kostole Božieho Milosrdenstva. Po večeri bola svätá omša, nasledoval večer radosti a večierka.
Piaty deň v piatok 15. júla bolo
najväčšie finále, ktoré sa konalo od
9 00 hod. do 11 00 hodiny. Do tohto finále postúpili prví siedmi miništranti.
Najväčšou odmenou pre všetkých bol práve tento týždenný pobyt. Súťažiaci dostali diplomy, knihy, obrázky Božieho milosrdenstva
a športové potreby. Ostatní súťažiaci dostali spomienkové darčeky a celotýždenný pobyt zo stravou a ubytovaním zdarma. Nasle-

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

Prijmi chválospev za prvé salaše,
kde začal život nášho rodiska,
prijmi vďaky za lesy a lúky,
ktoré obrábali pracovité ruky
našich prarodičov.
A nemali to ľahké !
Keď prišiel čas neúrody, hladu
a úbytok ľudí bol veľký
kriesil si, Bože, praotcom nádej
a obohatil darom múdrosti,
že pretrpieť to musia v skromnosti
a dočkajú sa potechy.

A stalo sa v ďalších rokoch potom,
keď skončili sa smutné hodiny
v hniezdočku našich predkov,
že štedro si im žehnal rodiny
a dal si sa im rozrásť veľkosťou
nad okolité dediny.
Všemohúci a dobrý náš Pane,
prijmi od nás vrúcne vďakyvzdanie
za nášho veľkého rodáka
biskupa Jána Vojtaššáka !
Nech veliká sila jeho viery
neochvejne v našich srdciach svieti
a žiari i v dušiach našich
drahých detí
ako vzácne dedičstvo.
A dopraj, milostivý Bože,
uchovať nám života cieľ jasný,
by sme svornosťou a láskou
vždy zdobili ten domov náš krásny,
našu kolísku mladosti.
E. Rusnáková

doval slávnostný obed a návšteva
ZOO v Spišskej Novej Vsi. Po večeri a svätej omši sme videli výstavu
pápežských darov, ktoré sú v kostole Božieho milosrdenstva. Cez večer radosti sme si rozprávali vtipy
a dobre sme sa zabávali.
Šiesty deň v sobotu sme mali ešte raňajky a miništranti sa chystali na cestu domov.
Na záver by som chcel povzbudiť miništrantov, aby sa na ďalšom
ročníku súťaže zúčastnili tiež.
Poďakovanie za pripravenie sú-

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

aj na objednávku
029 56 Zákamenné
120038

Ing. Peter SAHUL
Tel.: 043 55 92 727
Mobil: 0907 822 949

ťaže a celotýždenného pobytu patrí
pátrovi Arkadiuszovi, pátrovi Adamovi, katechétke Majke a Vierke,
ďalej Janke, Majke a Zuzane, ktoré
nám pripravovali radostné večery,
bohoslovcom Slavovi, Radovi, Vladovi, ale aj Jankovi. Za pripravenie liturgických súťaží by som chcel
poďakovať Vladovi a Matejovi. Dúfam, že som na nikoho nezabudol.
Odniesli sme si krásne zážitky, na
ktoré nikdy nezabudnem.
Pán Boh zaplať
Michal Zvonár

Videopožičovňa
Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
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Zákamenská penalta
V nedeľu 17. júla sa na ihrisku TJ
Tatran konal v poradí už 3. ročník
súťaže o horský bicykel Zákamenská penalta. Ako vždy doteraz, išlo
o samostatnú sponzorovanú akciu,
hoci sa v tomto termíne zároveň
konal na ihrisku športový deň pre
deti a mládež pri príležitosti osláv
390. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zákamenné.
Práve oslavy určite napomohli
k tomu, že tento ročník bol najúspešnejší, z pohľadu účasti súťažiacich, ale aj divákov. Veď o hlavnú cenu bojovalo až 84 súťažiacich,
vrátane nášho úspešného športovca a rodáka Martina Bajčičáka, ktorý svojím prvým pokutovým kopom
celú súťaž začal. Pri tomto počte
účastníkov niet divu, že súťaž trvala takmer 3 hodiny a tí, čo kopali posledné penalty, ale i brankári, už boli určite poriadne unavení.
Po tuhom boji si napokon hlavnú cenu, horský bicykel v hodnote
7000 Sk odniesol Róbert Florek,
aktívny hráč a útočník mužstva dospelých. Trochu smutný z druhého
miesta bol „starý pán“, bývalý výborný futbalista Kamil Kostolňák,
no napokon sa predsa len potešil
aj druhej cene, kombinovanému
magnetofónovému CD a MP3 prehrávaču v hodnote 1800 Sk. Na treťom mieste skončil cezpoľný účastník, v súčasnosti asi najlepší hráč
NAŠI JUBILANTI
85 rokov života
Julia Sochuľáková, Mária Klimčíková
80 rokov života
Emília Konkoľová, Helena Glejtková, Tomáš Kurňavka
75 rokov života
Pavlína Chromková, Emil Konkoľ, Helena Škuligová, Pavlína
Miákulová, Jozef Blšák, RNDr.
70 rokov života
Jozefa Serdelová, Viktória Kurňavková, Žofia Michalicová, Václav Laššák, Serafín Vaják, Helena
Durčáková, Ondrej Rydzoň, Emil
Lučivňák, Martin Kostolňák
65 rokov života
Anna Kostolňáková, Serafín
Beňuš, Jozefa Kovaľová, Vlasta
Vojtaššáková, Ján Bajo, Angela
Póčíková
60 rokov života
Justína Polťáková, Justína Večerková, Emil Koleň, Marta Rončáková, Marta Večerková, Milan
Kuchťák, Emília Bottková, Kristína Šimjaková, Jana Buknová,
Emil Boškaj, Otília Šimjaková,
Terézia Salajová

TJ Lomná, mladý Milan Juriga
a odniesol si za to klasickú oravskú
cenu – fľašku borovičky. Najlepším
brankárom sa stal František Polťák
a za to si odniesol ruksak v hodnote
500 Sk. Ceny výhercom odovzdal
starosta obce Milan Vrábeľ.
Na akcii bolo ako vždy zabezpečené občerstvenie a guláš – bolo
ho tohto roku málo. Pri počte ľudí,
ktorí sa prišli v túto nedeľu pozrieť
na ihrisko, by bolo málo aj 5 kotlov,
nie iba 2, z ktorého aj tak 1 padol
za obeť účastníkom súťaže. Ako
organizátorom súťaže je nám to ľúto, ale akcia je sponzorská a vychádza z peňazí, ktoré sa nám podarí
vyzbierať, najmä ak je guláš na tejto akcii zadarmo. Okrem toho počasie spočiatku tiež nedávalo veľké
nádeje, že sa súťaž bude konať. Na
základe úspechu tohto ročníka budeme do budúcna určite uvažovať
o nejakej zmene aj v tejto oblasti.
Finančne bola akcia zabezpečená sponzormi od ktorých sa vyzbieralo 10700 Sk, z vlaňajšieho ročníka ostalo 2000 Sk, čo spolu utvorilo
vstupný „kapitál“ 12700 Sk. Z týchto peňazi sme zaplatili ceny v hodnote 9000 Sk (na bicykel sme dostali
zľavu 300 Sk), mäso na guláš v hodnote 3000 Sk a 700 Sk na zemiaky a
ďalšie veci potrebné na guláš.
Na akcii sa vyčapovalo 6 sudov
piva – 600 pív. Pri cene 18 Sk za
pivo by mala byť tržba 10800 Sk
a keďže pivo sme spolu s pohármi kupovali za 12,50 Sk, čo predstavuje 7500 Sk za 600 pív, výsledný zisk z predaja piva mal byť
3300 Sk. Výsledná tržba z čapovania piva bola 8196 Sk, čo predstavuje rozdiel 2604 Sk. Je samozrejmé, že pivo sa nikdy nenačapuje
do každého pohára rovnako, alebo pri platení niekto zaplatí 18 Sk
a niekto nechá celých 20 Sk, takže ani tieto prepočty nebudú nikdy
presné, ale rozdiel 2604 Sk predstavuje pri cene 18 Sk za pivo asi
145 pív. Ak zoberieme do úvahy
počet súťažiacich a tiež futbalistov, ktorí odohrali po súťaži zápas
a niekoľko vzácnych hostí – pretože títo mali nárok na pivo zadarmo
– myslím si, že tých 145 pív, ktoré sme rozdali zadarmo, s týmto počtom dostatočne sedí. Čistý
zisk z výčapu bol teda 696 Sk. Ešte čo sa týka čapovaného piva – jeho dodávku sme mali dohodnutú
v hostinci Pod kostolom. Keď sa
končilo s čapovaním posledného
suda z prvej dovezenej várky a išli
sme pre druhú, zistilo sa, že tu celkom neodhadli zvýšenú spotrebu
piva kvôli oslavám a už ďalšie sudy nemali k dispozícii. Preto sme
ďalšie sudy museli napokon zabezpečiť v reštaurácii Kýčera. To spô-

Najlepší strelci Zákamenskej penalty 2005 po vyhlásení výsledkov a prevzatí cien
sobilo asi polhodinový výpadok
pri čapovaní, za čo sa samozrejme všetkým, ktorí museli tak dlho čakať, ospravedlňujeme. Týmto
chcem aj poďakovať obom pohostinským zariadeniam za pomoc,
ktorú nám poskytli, keď sme sa
rozhodli na ihrisku podávať aj čapované pivo.
Súťaže sa zúčastnilo 84 súťažiacich, z toho bolo 78 platiacich.
Piati brankári a Martin Bajčičák
mali účasť bezplatnú. Pri štartovnom 100 Sk sa vyzbieralo 7800 Sk.
Tržba za predaj v bufete bola
47350 Sk. Za predaný tovar sme
vyplatili 36646 Sk, takže zisk z bufetu bol 10704 Sk. Celá akcia skončila s hrubým ziskom 19200 Sk.
S hrubým ziskom preto, že sa nám
nešťastnou náhodou „podarilo“
spáliť prvý kompresor, ktorý sme
mali zapožičaný pri čapovaní piva
a ešte stále nevieme, koľko nás bude stáť jeho oprava. Tiež počítame
so zakúpením nejakých pozorností pre tých, ktorí sa na tejto akcii
najviac natrápili a s vyúčtovaním
nejakých drobných výdavkov napr.
na benzín. Presne vyhodnotenie
výdavkov a čistého zisku budeme
vedieť niekedy v septembri. Samozrejme každý, kto bude mať záujem
alebo nejaké pripomienky, sa môže
informovať u usporiadateľov súťaže. A je celkom možné, že toto vyhodnotenie uverejníme v ďalšom
vydaní zákamenských novín. Celý
čistý zisk sa odloží a bude k dispozícii na nasledujúce ročníky, najmä na kvalitnejšie ceny pre výhercov súťaže.
Po ukončení celej akcie bola ešte na asfaltovom ihrisku zorganizovaná diskotéka, ktorá však už
nepatrila pod túto akciu.
Sponzori 3. ročníka Zákamenskej penalty: KVN Novoť 2000 Sk,
Sochuliak Serafín 1000 Sk, Vojtaššák Vladimír 1000 Sk, Beňuš Vladimír 1000 Sk, Durčák František
1000 Sk, Konkoľ Vladimír a Juraj spolu 1000 Sk, Sivčák Tomáš

1000 Sk, Majchrák Dušan 500 Sk,
Glejtek Karol 500 Sk, Mlichová Mária 500 Sk, Godiš Ján 500 Sk, LUKO – Koleň Ľubomír 500 Sk, Vojtaššák Jozef 500 Sk, Beňuš Rastislav
500 Sk, obec Zákamenné 500 Sk na
cenu pre brankára a 10 kg mäsa do
guláša; pekáreň Klibos 30 chlebov;
Vrábeľ Emil 200 Sk v hotovosti a
okrem toho zhotovenie informačnej
tabule, ktorá bola na ihrisku; Milan
Rypák polystyrén na informačnú
tabuľu, zostatok z minulého ročníka 2000 Sk.
Všetkým sponzorom chcem
v mene organizátorov súťaže poďakovať, že prispeli k úspešnému zorganizovaniu tejto súťaže. Chcem ich
tiež ubezpečiť, že sa všetky ich peniaze použili na to, na čo boli určené a že ich nikto z organizátorov nemá vo vrecku ani v hrdle. Poďakovanie patrí aj ďalším, ktorí pomohli
z organizačnej stránky – Miroslavovi a Jozefovi Majchrákovcom za
zapožičanie hudobnej aparatúry a
Vladimírovi Gruchalovi za jej obsluhu, Marte Dibdiakovej a Vendelínovi Tisoňovi za prácu vo výčape,
Viktorovi Balúnovi, Karolovi Čičovi a Alojzovi Večerkovi za varenie guláša, rodine Godišovcov, Petrovi Murínovi, Kataríne a Karolovi
Sivčákovcom, Henriete Martauzovej a Márii Balúnovej za pomoc pri
varení guláša a predaj v bufete, Pavlovi Demkovi a Rudolfovi Rusnákovi za organizovanie samotného
priebehu súťaže a napísanie informačnej tabule. A všetkým ďalším,
na ktorých som možno zabudol. To
isté platí aj o sponzoroch.
Tretí ročník Zákamenskej penalty je za nami (spolu s nultým ročníkom už vlastne štvrtý). My ako
organizátori ho považujeme za
úspešný a dúfame, že to isté platí aj
o účastníkoch a divákoch. Zároveň
veríme, že ten nasledujúci bude rovnako úspešný, aj keď sa už nebudú
konať obecné oslavy. Preto vás naň
už teraz všetkých pozývame.
Ing. František Murín, tréner
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Bodka dospelých za futbalovou sezónou 2004 – 2005
Posledným futbalovým zápasom družstva dospelých, o ktorom
sme informovali v minulom vydaní zákamenských novín, bol remízový zápas v Novoti. Po tomto
zápase mali muži stále z hľadiska
postupu všetko vo svojich rukách.
Podmienkou bolo nestratiť v nasledujúcich štyroch zápasoch ani
bod. Súpermi boli Hruštín na domácom ihrisku a Lomná, Vasiľov
a Beňadovo vonku.
V zápase s Hruštínom sme na
domácom ihrisku očakávali jednoznačne víťazstvo, aj kvôli tomu,
že sme im chceli vrátiť pobabraný
jesenný zápas, v ktorom sme prišli
o jasné víťazstvo v posledných
dvadsiatich minútach. Napokon
sme tento zápas aj vyhrali, aj keď
sa toto najtesnejšie víťazstvo 1:
0 nerodilo ľahko. Asi najväčším
dôvodom bola naša stará bolesť
– slabá efektivita v premieňaní
šancí. Súper toho veľa neukázal,
zápas sme mali neustále pod kontrolou, ale napokon sme sa tešili
iba z jediného gólu v sieti súpera.
Tri povinné body zostali doma, ale
zároveň sa začali objavovať obavy
z ďalších zápasov, ktoré sa už mali
odohrať len na ihriskách súperov.
Postupovú istotu sme stratili
a obavy sa naplnili hneď v ďalšom
zápase – na ihrisku v Lomnej.
V posledných rokoch sa stáva
pravidlom, že vyhrať v Lomnej je
pre nás veľký problém. Do značnej
miery to možno spôsobuje atmosféra na tomto ihrisku – je veľmi
ťažké odohrať tu zápas v kľude
a nenechať sa vyprovokovať. Veď
nakoniec v Lomnej strácali body aj
ďalšie mužstvá z čela tabuľky a pre
Lomňanov sa snaha poraziť Zákamenné stala doslova národným
športom. Pre nás však táto strata
bodov prišla v najnevhodnejšej
chvíli. Je pravdou, že v tomto zápase nám chýbali viacerí hráči či
už z dôvodu zranenia alebo preto,
lebo boli odcestovaní za prácou.
Je však pravda aj to, že sme tento
zápas nezačali dobre a domáci
okamžite vycítili možnosť vyhrať. My sme si opäť vypracovali
niekoľko dobrých príležitostí,
ale znova bez gólového efektu.
AKCIE v kultúrnom dome
27. 8.
10. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
22. 10.
26. 11.

Svadba
Svadba
Svadba
Svadba
Svadba
Zábava
Zábava
Zábava

Naopak Lomňania využili jeden
z niekoľkých únikov, ktoré mali
v prvom polčase a na prestávku
sme odchádzali za stavu 1:0 pre
domácich. Do druhého polčasu
síce naši hráči išli s predsavzatím
otočiť stav zápasu, ale hneď v jeho
úvode sme po hrubej chybe dostali
nešťastný druhý gól, posadili sme
domácich na koňa a už sme sa
nespamätali. Naša ďalšia snaha
zvrátiť výsledok nám priniesla iba
zníženie stavu na 2:1.
Po tomto prehranom zápase už
teda ostali naše postupové nádeje
v rukách súperov. My sme museli
posledné dva zápasy vyhrať a ešte
čakať na zakopnutie súperov,
najmä Oravskej Lesnej. Preto
sme v ďalšom zápase vo Vasiľove
nastupovali s tým, že už nesmieme stratiť ani bod. Tento zápas bol
trochu zvláštny tým, že sa hral už
o pol jednej poobede. Dôvodom
bol nedostatok rozhodcov pre
všetky majstrovské zápasy. Domáci sa začali schádzať až tesne
pred týmto zápasom a vyzerali
veľmi prekvapene, že sa má hrať
tak zavčasu. K ich výkonu možno
prispelo aj to, že v sobotu na zábave veľa oslavovali, to však nič
nemení na skutočnosti, že naši
hráči odohrali výborný zápas, konečne pretrhli aj streleckú smolu
a porazili Vasiľovcov, ktorí si to
možno odniesli aj za Lomňanov,
nekompromisne 7:0. Toto bolo zároveň aj naše najvyššie víťazstvo
v poslednom období.
Na posledný zápas sme cestovali za mužstvom z Beňadova
do Krušetnice. Aj v tomto zápase
podali naši hráči výborný výkon
a so sezónou sa rozlúčili vcelku
hladkým víťazstvom 3:0. Aj keď
Beňadovci občas „hrýzli“, naši
hráči ich v podstate k ničomu
nepustili a vyhrali zaslúžene. Na
začiatku tohoto zápasu sme s napätím čakali na správy z Oravskej
Lesnej, kde hralo mužstvo z Brezy,
ktoré im ešte mohlo zobrať body
a posunúť nás opäť na postupovú
prvú priečku v tabuľke. Už po
niekoľkých minútach však Lesňania vyhrávali 2:0 a bolo jasné, že
nám znova zostane v posledných
rokoch už tradičné druhé miesto.
Dá sa povedať, že mužstvo
dospelých odohralo opäť dobrú
sezónu. A predsa sme boli po jej
ukončení veľmi smutní, pretože
nám o vlások unikol postup do
vyššej triedy, ktorý by bol vybojovaný po dlhých rokoch. Smútok
bol o to väčší, že sme v podstate
celú sezónu boli v tabuľke na prvom mieste a že nám k postupu
chýbali iba dva body – pri rovnosti bodov na čele tabuľky sme

totiž mali lepšie vzájomné zápasy
s najväčšími súpermi, Novoťou aj
Oravskou Lesnou. O postup nás
teda pripravili stratené body práve
so slabšími súpermi – Lomnou
a Hruštínom a domáca prehra
s Brezou. Tá nás mrzí asi najviac,
pretože mužstvo s postupovými
ambíciami musí doma vyhrávať.
Príčiny, prečo sme napokon nepostúpili, je na tomto mieste asi zbytočné nejako podrobne rozoberať.
Napokon, hráči, vedenie futbalového oddielu a určite i fanúšikovia
si ich už medzi sebou rozobrali
dávno. Je pravdou, že na jar sme
mali oveľa užší káder ako na jeseň,
pretože niektorí hráči odcestovali
za prácou a občas bol problém so
striedaním hráčov. Je pravdou,
že nie každému vždy zápas vyšiel
a že tých gólov v sieti súperov
mohlo byť viac. Je pravdou, že
v Hruštíne sa nemali stratiť body
vo vlastne už takmer vyhranom
zápase aj napriek vylúčeniu jedného z najlepších hráčov. Je pravda,
že o postup by sa malo asi bojovať
trochu inak, ako tomu bolo na
jar v Lomnej. Na jednej strane sa
objavili názory, že sa mohlo viac
vykonať aj na „diplomatickom“
poli, najmä v Lomnej. Oproti tomu stojí zase úplne opačný názor,
že mužstvo, ktoré chce hrať vo
vyššej súťaži, nemôže v Lomnej
prehrať. Každý môže mať samozrejme na tieto veci svoj pohľad.
Ja osobne si myslím, že mužstvo
odohralo výbornú sezónu a zaslúži si za to pochvalu. Veď pri troche
športového šťastia sme sa mohli
z postupu radovať my a napokon
to bol súper. Samozrejme je veľká
škoda tejto premárnenej šance na
postup, pretože taká sa už nemusí
len tak ľahko ukázať. Treba sa
jednoducho opäť pozerať dopredu, zobrať si z niektorých vecí na
ihrisku i mimo neho ponaučenie
a novú sezónu odohrať minimálne
tak dobre, ako tú predošlú.
KONEČNÁ TABUĽKA
II. trieda skupina A
1. Or. Lesná 16 11 2 3 46:24 35
2. Zákamenné 16 10 3 3 38:16 33
3. Novoť
16 9 4 3 43:20 31
4. Breza
16 7 4 5 32:30 25
5. Vasiľov
16 5 7 4 25:28 22
6. Lomná
16 6 2 8 26:36 20
7. Hruštín
16 3 4 9 21:33 13
8. Beňadovo 16 3 4 9 30:43 13
9. Zázrivá
16 2 2 12 18:49 8
V uplynulej sezóne mužstvo dospelých skončilo v tabuľke na druhom mieste so ziskom 33 bodov
a so stratou dva body na postupujúcu Oravskú Lesnú. Stratili sme
spolu 15 bodov za 3 remízy a 3

prehry, z toho doma 3 body za prehru s Brezou a vonku 12 bodov za
prehry v Oravskej Lesnej a v Lomnej a za remízy v Hruštíne, v Novoti a v Breze. Pôvodne sme síce
dosiahli 39 bodov, ale po sezóne
sa nám odpočítalo 6 bodov zo zápasov s Mutným, ktoré bolo zo súťaže vylúčené za 3 kontumačné výsledky a s ktorým sme vyhrali doma aj vonku (vonku kontumačne).
Body dosiahnuté s Mutným sa odpočítavali každému mužstvu a nemali na výsledok súťaže nejaký
veľký vplyv.
Spolu sme dosiahli 47 gólov:
z toho sme strelili my 43 gólov,
jeden gól si dal súper z Hruštína
vlastný a 3 góly boli za kontumačný výsledok v Mutnom. Po sezóne sa nám však odpočítalo 9 gólov
práve zo zápasov s Mutným (doma sme vyhrali 6:0 a vonku kontumačne 3:0), preto je v oficiálnej tabuľke uvedených len 38 strelených
gólov. Doma sme strelili 23 gólov
a vonku sme dosiahli 24 gólov,
z toho 3 za kontumačnú výhru.
Súperi nám strelili 16 gólov, z toho doma 4 góly a vonku 12. Ak odrátame zápasy s Mutným, tak sme
doma strelili 17 gólov a vonku 21
gólov. Počet gólov, ktoré sme dostali, zostáva rovnaký.
V sezóne sme mali vylúčeného
jedného hráča s trestom na 2 zápasy, okrem toho sme už nemali
žiadny ďalší trest za červené či žlté karty.
Strelci gólov: 6 gólov: Chmeľ
Jozef, Godiš Ján ml.; 5 gólov: Florek Róbert, Klimčík Vladimír,
Vrábeľ Michal; 3 góly: Vojtaššák
Jozef, Vojtaššák Vladimír; 2 góly: Florek Štefan, Klimčík Pavol,
Mundier Emil, Kocúr Ján; jeden
gól: Florek Martin, Jašica Anton,
Kupčulák (vlastný).
Z týchto gólov sa za zápasy
s Mutným odpočítali po dva góly
Godišovi Jánovi a Kocúrovi Jánovi
a po jednom góle Florekovi Róbertovi a Vojtaššákovi Vladimírovi.
Prehľad gólov je urobený na
základe zápisov zo stretnutí, takže
dúfam, že som niekomu nezobral,
čo mu patrí, v opačnom prípade sa
ospravedlňujem (aj keď tieto oficiálne zápisy sú vecou rozhodcov).Na záver tohoto komentára pre
uplynulú sezónu chcem ešte poďakovať všetkým hráčom, funkcionárom a samozrejme aj fanúšikom
(aspoň tým ozajstným) za prácu
v minulej sezóne a fanúšikov
pozvať na zápasy sezóny novej,
ktorá bude o to ťažšia, že nám do
skupiny pribudnú pravdepodobne
dve nové kvalitné mužstvá – Bziny
a Istebné.
Ing. František Murín, tréner
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Nová futbalová sezóna 2005 – 2006 začala úspešne
Ešte sme nestihli zabudnúť na
nešťastnú uplynulú sezónu a už
sa začala prvými zápasmi jesennej
časti sezóna nová. Futbalový zväz
v Dolnom Kubíne nám opäť „podkúril“ a za postupujúcu Oravskú
Lesnú nám do skupiny pridelil
zostupujúce mužstvo TJ Bziny
a mužstvo MŠK Istebné, ktoré sa
po pár rokoch opäť prihlásilo do
súťaže. Už z toho je vidieť, že táto
sezóna bude náročná a bojovať
o popredné miesto v tabuľke bude
ešte ťažšie ako v uplynulej sezóne.
Cez letnú prestávku sa vo vedení futbalového oddielu udiali určité zmeny, ktoré dúfame, že by nás
mali vo futbalovom dianí posunúť
znova trochu dopredu. Keďže
niektorí členovia bývalého vedenia
sa v podstate na futbalovom živote
už dlhší čas nezúčastňovali, bolo
potrebné nájsť nových ľudí, ktorí
by mohli nášmu futbalu pomôcť
hlavne po organizačnej stránke.
Ku prípravke a ku žiakom prišli
Vladimír Beňuš, Vladimír Vojtaššák a čo je potešujúce, pomoc
prisľúbil aj Pavol Demko, ktorý
ako učiteľ môže určite poskytnúť
cenné informácie o mladých talentoch na základnej škole a pomôcť
pri ich trénovaní. V rámci svojich
možností bude pokračovať v práci
s mládežou aj Pavol Mrekaj, ktorý
má v súčasnosti problémy so zháňaním práce, keďže u bývalého
zamestnávateľa bol nútený skončiť pracovný pomer. Pri doraste
bude pokračovať Jozef Polťák,
pri mužstve bude mne a Jánovi
Ferenčíkovi vypomáhať teraz už
aj oficiálne Ľubomír Martauz.
V tomto zložení sa chceme snažiť
zlepšiť a zdynamizovať organizačnú prácu, skvalitniť vzťahy medzi
futbalovým oddielom a obcou,
školou, viac komunikovať s ľuďmi,
ktorí by mohli futbalu pomôcť – či
už ide o vedenie obce, školy alebo
o podnikateľov ako možných budúcich sponzorov.
Ak má niekto ďalší záujem pomôcť nášmu futbalu, môže sa kedykoľvek zapojiť do práce. V zimnej
prestávke chceme zorganizovať
výročnú členskú schôdzu, kde chceme riešiť hlavne otázky o ďalšom
smerovaní futbalu v našej dedine.
Predsedom TJ a futbalového zväzu
je naďalej Ján Godiš st., jeho neoficiálnym zástupcom do výročnej
schôdze je Vladimír Vojtaššák
– ešte stále zároveň aktívny hráč
mužstva dospelých.
Nová sezóna bude ťažšia ako
predošlá. Aj keď nás nešťastný

záver minulej sezóny zaväzuje
stanoviť si znova za cieľ postup
do vyššej súťaže, už začiatok novej sezóny ukazuje na problémy,
ktoré nás čakajú. Okrem silných
súperov je to skutočnosť, že niektorí kvalitní hráči, ktorí hrávali
pravidelne v základnej zostave,
pravdepodobne zo zdravotných či
rodinných dôvodov túto sezónu
vypustia. Pri ďalších hráčoch, ktorí v minulej sezóne pracovali blízko, je možné, že budú mať prácu
ďalej a nebudú sa môcť zúčastniť
všetkých zápasov.
Cez letnú prestávku sme rozmýšľali o posilnení mužstva
o hráčov z iných dedín, ale ani
jedného z tých, ktorých sme mali
vytipovaných, sa nám nepodarilo
získať. Dôvody boli rôzne – brankár z Brezy sa rozhodol ísť do
Oravskej Lesnej do vyššej súťaže,
Kadavý z Lokce pracuje v zahraničí, hráčov z Lomnej by sme mohli
dostať obrazne povedané „len cez
mŕtvolu predsedu tamojšieho futbalového oddielu“. Pravdou je aj
to, že napríklad kvalitný útočník,
ktorý by bol navyše stále doma,
sa nedá nájsť na každom rohu. Pri
výbere možných hráčov, ktorí by
k nám mohli prísť, sme tiež uvažovali aj o tom, aby sa nám z dôvodu
nejakých osobných vlastností hráčov a vzťahov medzi nimi napokon
nerozpadlo celé mužstvo. Budeme
sa teda musieť zaobísť s tými
hráčmi, ktorých máme k dispozícii a dúfať, že sa im bude dariť
najmä v útočnej fáze, kde máme
momentálne najboľavejšie miesto.
K dispozícii bude aj niekoľko bývalých dorastencov. Tí sa zatiaľ na
ihrisku poriadne neukázali, hoci
tvrdili, že hrávať chcú. Jedinou
svetlou výnimkou je František
Polťák, ktorý na tréningy aj zápasy zatiaľ chodí zodpovedne.
Naše predsavzatie – určite
sa spolu s hráčmi budeme snažiť
odohrať čo najlepšie zápasy a útočiť na postup do vyššej súťaže. Ako
sa nám to podarí aj vzhľadom na
horeuvedené problémy, uvidíme.
Jesenné zápasy nášho mužstva
Kolo Dát. Čas Súper
Hrá sa
1.
7. 8. 16 30 Breza
Vonku
2. 14. 8. 16 30 Beňadovo Doma
3. 21. 8. 16 00 Lomná Vonku
4. 28. 8. 16 00 Hruštín Doma
5.
4. 9. 15 30 Vasiľov Vonku
6. 11. 9. 15 30 Bziny
Doma
7. 18. 9. 15 00 Istebné Vonku
8. 25. 9. 15 00 Zázrivá Doma
9. 2. 10. 14 30 Novoť
Vonku

1. kolo
TJ Breza – TJ Zákamenné 1:1
(1:0). Gól za Zákamenné: Godiš Ján
ml.. ŽK: Vojtaššák Jozef. Zostava:
Žatkuliak Martin – Florek Štefan
– Vojtaššák Jozef, Plaskúr Ján,
Sochuliak Michal (83. Šimjak Ľubomír) – Sochuliak Róbert, Godiš Ján
ml., Chmeľ Jozef – Florek Martin st.,
Florek Róbert, (58. Florek Martin
ml.), Vojtaššák Vladimír. Pripravený na striedanie: Polťák František.
V nedeľu 7. 8. sme začali nový
ročník súťaže zápasom s Brezou
na súperovom ihrisku. Všetci sme
s napätím čakali, ako začneme
sezónu na ihrisku jedného z kandidátov na postup, ktorý nám
navyše na jar doma zobral všetky
tri body.
Breza začala sezónu takmer
s novým mužstvom, keď z tých
hráčov, ktorí hrali vlani, zostali
možno traja. My sme nastúpili
v rovnakej zostave, v akej sme
hrali zápasy aj v uplynulom ročníku. Už sa prejavili aj spomínané
problémy s účasťou a chvíľu to
vyzeralo, že nás nebude ani jedenásť. Napokon niektorí hráči na
poslednú chvíľu prišli a tak sme
mali k dispozícii aj troch hráčov
na striedanie.
Naše mužstvo zahralo tento
zápas výborne a v podstate v
celom jeho priebehu sme boli
lepši. Najmä v prvom polčase naši
obrancovia a záložníci zakladali
pekné, rýchle útočné akcie, ktoré
si priam pýtali gól. Domáci zasa
ťažili z rýchlych protiútokov
a štandardných situácií, kde boli
veľmi nebezpeční. Škoda, že naše
akcie sa končili pred šestnástkou
súpera a zo žiadnej šance sme
nedokázali dať gól. V jedenástej
minúte prišla studená sprcha – po
rýchlom protiútoku a centrovanej
lopte do šestnástky domáci hráč
hlavičkou skóroval a prehrávali

sme 1:0. Ďalší priebeh prvého polčasu prevažne patril znova nám,
no vyrovnanie neprišlo. Druhý
polčas podobal na prvý – vypracovali sme si viacere šance, no súperova brána bola stále zakliata.
Napokon sme sa radovali až v 60.
minúte, keď po krásnej kolmej
prihrávke do šestnástky od Š.
Floreka nekompromisnou strelou
vyrovnal stav zápasu na 1:1 Ján
Godiš ml. . V ďalších minútach
sme ešte mali niekoľko príležitostí
na strelenie gólu. Lenže aj súper
už, najmä po našich vynútených
striedaniach, pomaly vyrovnal
hru, pár krát nás pritlačil hlavne
po štandardných situáciách do
našej šestnástky a tiež mohol
skórovať. V posledných minútach
sme mohli ešte zvrátiť zápas na
našu stranu, ale V. Vojtaššákovi
v samostatnom úniku napokon
obranca v poslednej chvíli loptu
vypichol a tak sa zápas skončil
deľbou bodov. Bod z ihriska Brezy
je určite dobrý výsledok. Podľa
priebehu zápasu nás znova môže
mrzieť množstvo nepremenených
šancí. Opäť sa potvrdilo to, čo
platilo aj vlani – mužstvo vie zahrať dobre aj so silnými súpermi,
ale vinou slabého premieňania
šancí sa musí zbytočne strachovať
o dobrý výsledok aj s tými slabšími. Dúfajme, že sa hráči v útočnej
fáze prebudia a v ďalších zápasoch
to bude vyzerať lepšie.
2. kolo
Zákamenné – Beňadovo 8:1
(5:0). Góly: Klimčík Vladimír 2,
Klimčík Pavol 2, Godiš Ján ml.
2, Chmeľ Jozef, Žatkuliak Martin
(11 m).
V zápase podali hráči výborný
výkon, konečne sa presadili aj
strelecky a nedali súperovi žiadnu
šancu. Mužstvo je po druhom kole
na prvom mieste.
Ing. František Murín, tréner
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