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SEDEMDESIAT ROKOV NAŠEJ ŠKOLY
V školskom roku 2015/16 si
pripomíname 70. výročie
založenia našej školy.
Listujúc starými kronikami
opäť prežívame pohnuté osudy
i radostné udalosti v jej živote. Cholera, týfus, mor, žltačka
– slová, ktoré nechce počuť žiadny zamestnanec školy. Chlad
v triedach, dážď, netesniace okná
a dvere – dnes to znie ako veľmi
dávna minulosť našej jubilantky.
Začiatky neboli ľahké, vojnové udalosti i spoločenské zmeny po vojne sa podpísali pod
jej existenciu. A možno aj to, že
pri jej zrode stál náš význam-

ný rodák biskup spišskej diecézy J.E Ján Vojtaššák pomohlo
prekonať počiatočné ťažkosti.
Z jednej budovy je dnes školský
areál so štyrmi budovami s moderným vybavením, telocvičňou a športovým areálom.
Je 70 rokov veľa alebo málo?
V živote človeka je to vek istoty a múdrosti prežitých rokov.
Ľudia vekom starnú, ale naša
škola nie. Má v sebe silu tradícií
a poznatkov, ktoré tu zanechali generácie učiteľov pred nami.
Noví žiaci ju však robia mladou
a neustále sa rozvíjajúcou. Sedemdesiatročná existencia školy je zviazaná s desiatkami, ba

stovkami ľudských osudov. Niektorí pedagógovia sa jej dotkli
len letmo, iní tu zostali väčšinu
svojho aktívneho života.
Všetkým bez rozdielu patrí
naša vďaka a hlboká poklona
za prácu a úsilie, kedy ste sa snažili formovať z malých prváčikov sebavedomého mladého
človeka.
Poďakovanie patrí aj správnym zamestnancom, bez práce
ktorých by sme neboli plnokrvným a zdravým organizmom.
Vďaka patrí aj zriaďovateľovi – obci Zákamenné, rodičom

a všetkým, ktorí akoukoľvek
mierou pomáhajú naplniť hlavný cieľ školy – poskytnúť našim
deťom vedomosti a zručnosti
ktoré uplatnia vo svojom živote tak, aby sa z nich stali úspešní
a rozhľadení mladí ľudia, ktorí
sa dokážu presadiť vo svete.
A čo zaželať našej jubilantke?
Šikovných žiakov, zanietených učiteľov, obetavých a chápajúcich rodičov, pochopenie
a pomoc kompetentných. A hoci už má „dôchodcovský“ vek,
nech ostane navždy mladá – tak
ako jej osadenstvo.
Mgr. Pavol Demko,
riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
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Nevšedný úspech našich recitátoriek
Už býva zvykom (veľmi príjemným) informovať o úspechoch našich
žiakov a žiačok na krajských ba aj celoslovenských kolách.
Máme výborných divadelníkov,
športovcov, biológov, v tomto ro
ku aj dejepisárov, chemikárov…
Tradične vysokú úroveň si udr
žiavajú naše recitátorky v rôznych
súťažiach umeleckého prednesu.
Na Dilongovej Trstenej v prednese
kresťanskej poézie a prózy dokon
ca hovoria o zákamenskej recitač
nej škole. Je to výsledok dlhodo
bej a systematickej práce učiteliek
na prvom i druhom stupni, hlavne
p. uč. Klačanskej a Demkovej.
Čo sa podarilo malým recitátorkám pod ich vedením tento
rok v súťaži Šaliansky Maťko nemá obdobu » – suverénne prešli
ťažkým okresným kolom, kde vy
hrali všetky tri kategórie. Na kraj
skom kole opäť nedali nikomu šan
cu a ukoristili všetky tri prvé mies
ta. Na celoslovenskom kole v Šali
je to vždy ťažké a tak to bolo aj ten
to rok. V každej kategórii boli as
poň dve – tri silné prednesy a tak

sme spoločne dúfali aspoň v dobré
umiestnenie.
A aká bola skutočnosť? Naše tri skvelé baby obsadili všetky
prvé miesta! V 1. kategórii to bo
la Nikolka Polťáková z 3. B triedy,
v 2. kategórii Terezka Dibdiaková
z 5. B triedy a v 3. kategórii Anička
Durčáková zo 6. C triedy. Za po
sledných 12 rokov, čo sa zúčast
ňujeme súťaže v Šali to bolo prvý
krát, čo sa podarilo jednej škole
získať všetky prvé miesta.
Vďaka za to patrí dievčatám, ich
učiteľkám a rodičom, ktorí ich ve
dú k láske ku knihám a prednesu –
aj keď je to občas ťažké. Pochváliť
a poďakovať treba aj členom všet
kých porôt, ktorí rozhodli objektív
ne bez ohľadu na príslušnosť k tej či
onej škole. Verte – nebýva to zvy
kom… Dievčatám a ich učiteľkám
prajeme veľa chuti a vytrvalosti
do ďalšej práce. ĎAKUJEME.
Pavol Demko

Rekviem za Jána Vojtaššáka
Tak hovorí mŕtvy ku mne pri svetle maličkej sviečky,
že túžiť si stále musíme
svoje drobné sníčky.
Telíčkom drobný, no dušou veľký Ján.
Človekom ponížený,
opľutý,
Bohom vyzdvihnutý
na oltár.
Modlitbu za Teba šepkáme k nebu
rukám kamenným
čo hovoria o TOM, kto rozdával nehu....
V tichu pokory láme sa pýcha
a zo školských stien na nás dýcha
spomienok čas.
..ach....ten čas…
čas jesenných drakov, čo zablúdili v poli
deťmi rozhádzané.
Čas počtov a písania
a čítania kníh, čo boli zakázané.
Čas priateľov a hier a smiechu len tak …
čas odchodov z detstva do života
vždy v rovnakom kolobehu, no stále inak.
Včera dedo, dnes otec, zajtra syn.
Aj vďaka Vám, drahý biskup Ján,
ja svoju cestu zvolenú mám.
Nikola Sochuliaková VIII. B

IBA TAK VII

NOSITELIA KULTÚRY
Pri príležitosti 400. výročia založenia obce Zákamenné a 50. výročia úmrtia tamojšieho rodáka a komunistami prenasledovaného biskupa Jána Vojtaššáka sa mi
podarilo napísať literárno-dramatické pásmo s názvom Anjelom svojim prikážem o tebe. Miestni ochotníci ho s chuťou a skvele nacvičili a po premiére boli
pozvaní na ďalšie desiatky vystúpení a nielen v oravských dedinách. Začiatkom
jesene ich zavolal aj farár z Harichoviec, dedinky neďaleko Levoče.
Pani režisérka mi vtedy zatelefonovala, či nechcem ísť s nimi, že ma cestou
do autobusu v Ružomberku priberú. Naložili ma na stanici a vo vozidle okrem
mne známych účinkujúcich sedela aj kopa mládeže, všetko školopovinných dievčat. Išlo o súbor, s ktorým pani režisérka naštudovala detské divadielko pod názvom Do krajiny koní – s týmto predstavením absolvovali predtým viacero vystúpení aj na americkom kontinente.
Obe divadlá sa hrali v harichovskej sále bývalého kina s ešte komunistickým
názvom „Pokrok“. Najprv vystupoval detský súbor, po ňom nasledovalo pásmo
o biskupovi – mučeníkovi.
To svoje som poznal, a tak som bol zvedavý v prvom rade na deti. Boli úžasné.
Ako alúzia na Gulliverove cesty obsahovalo ich predstavenie málo dialógov, dominovala premyslená choreografia, gestá, symboly, obraz, hudba a zvuk. A k tomu spontánna a nepredstieraná radosť deťúreniec z pohybu a celého predstavenia.
Po ich vystúpení stáli počas prestávky hlúčiky ľudí na chodbe, pred budovou. Chlapi si vyšli zapáliť cigaretu, tetky nadýchať sa čerstvého vzduchu. Jedna z nich, približne sedemdesiatnička, nižšia, v starosvetskej šatke, s rukami zrobenými, ma oslovila:
„Kukám, že ste prišli s týmito divadelníkmi. Viete, o čom by som vám chcela
povedať?“
„O čom teta?“
„Keď človek tak porovnáva… . Tieto deti na javisku oproti tomu, čo nám ukazuje televízor dennodenne bez hanby“.
„Myslíte seriály a podobné sprostosti?“
„Myslím tie ich realityšou a všelijaké Spodné Horné. Hnus nad hnus. Predkladajú ľuďom, čo patrí do válova. Akoby celý národ boli iba ošípané a teľce.“
„Žiaľ. Takto to teraz v kultúre vyzerá. Smradom zo svojej maštale zamorujú celú krajinu“.
„Ja mám iba skončenú učňovku, ale vidím, že tieto deti predviedli tým z hlavného mesta ako má vyzerať kultúra. Ony sú jej roznášačmi. Nie voľáke školované
televízne prasce....“
Obyčajná ženička trafila presnejšie ako skúsený divadelný kritik.
Nebolo treba žiadny ďalší komentár … .
Anton Lauček
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samospráva obce

POSLANCI OBCE RIEŠILI,
ROZHODOVALI
Obecné zastupiteľstvo z 26. 2. 2016
Starosta konštatoval, že je prí
tomných 11 poslancov z 12 a pre
to je OZ uznášania schopné. Vik
tor Florek sa ospravedlnil z dôvo
du PN. Za overovateľov zápisnice
boli určení poslanci Ing. Vladimír
Florek a Ing. Peter Durčák. Písa
ním zápisnice bola poverená Ma
riana Florková, pracovníčka OcÚ
Zákamenné.
Starosta navrhol zmeniť pro
gram z dôvodu, že PaedDr. Ján Ko
cúr, predseda TJ mu oznámil, že
na zasadnutie nestihne prísť, pre
to správu o činnosti TJ navrhu
je prejednať na budúcom zasadnu
tí a členky KaM Veronika Kudlová
a Helena Serdeľová požiadali o mož
nosť informovať o činnosti za rok
2015 a o pláne činnosti na rok 2016.
Zástupkyne mládežníckeho zdru
ženia KaM Veronika Kudlová a Hele
na Serdeľová informovali OZ o čin
nosti za rok 2015 a pláne činnosti
na rok 2016 v spolupráci s ERKOm.
Informovali aj o finančnom po
krytí akcií, ktoré organizovali. OZ
v minulom roku schválilo združeniu
KaM čiastku 400 €/mesiac. Akcie
boli financované podľa predložených
dokladov na OcÚ. Čiastka 400 €
na mesiac sa vždy nevyčerpala. Ak
cie nie sú vždy financované len z pro
striedkov obce, napríklad na letný tá
bor si účastníci prispievali po 20 €.
Za rok 2015 vyčerpali 3 574,49 €.
Marek Beňuš navrhol navýšiť
dotáciu na 500 €/mesiac. Zástup
kyne KaM konštatovali, že 400 €
im stačí. Materiály tvoria prílohu
zápisnice. OZ jednomyseľne dotá
ciu 400 € mesačne schválilo.
Zmena rozpočtu je z dôvodu
dotácií od štátu:
• Voľby do NR SR 1 120 €
• Školstvo – lyžiarske kurzy
a školy v prírode 18 300 €.

Práce na ihrisku

Starosta informoval OZ o vý
sledku kontroly Najvyššieho kon
trolného úradu SR, ktorá bola vy
konaná na úseku verejných fi
nancií a majetku obcí a miest nad
2 000 obyvateľov v roku 2014.
Kontrola začala 21. 9. 2015 a skon
čila 14. 12. 2015.
Z väčších nedostatkov nám boli
vytknuté nasledovné:
• poskytnutie návratného fi
nančného príspevku pre zubného
lekára,
• poskytnutie dotácie TJ na za
kúpenie bicykla ako ceny do súťaže,
• neoznámenie
poskytnu
tia dotačnej pomoci pre začínajú
cu zubnú lekárku ministerstvu fi
nancií,
• nevysporiadaný vlastnícky
vzťah pozemku pod domom smút
ku a cintorínom,
• neaktuálnosť niektorých in
terných právnych noriem, štatút
obce, organizačný poriadok,
• chýbajúce
zdôvodnenia
zmien rozpočtu,
• chýbajúce písomné žiadosti
o dotácie,
• výkupy pozemkov realizovať
podľa osobitného zreteľa čo pod
lieha dvojitému schvaľovaciemu
procesu,
• vymáhať pohľadávky, uplat
ňovať záložné právo.
Na základe všetkých skutoč
ností bol stupeň spoľahlivosti pre
vnútorný kontrolný systém ozna
čený ako dobrý. Správa z kontroly
a prijaté opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov tvoria prí
lohu zápisnice.
Upravený štatút obce bol po
slancom zaslaný e-mailovou poš
tou. Jedným z opatrení na odstrá
nenie nedostatkov zistených kon
trolou NKÚ SR je aktualizácia in
terných právnych predpisov, jed

Práce na ihrisku
ným z nich bol aj štatút obce, kto
rý je potrebné aktualizovať podľa
platných právnych predpisov.
Starosta konštatoval, že proces
schválenia Doplnku č. 1, územné
ho plánu obce je momentálne za
stavený, pretože Krajský pozem
kový úrad podal námietku proti
záberu poľnohospodárskej pôdy
v takom množstve. Prebehlo roz
porové konanie s krajským po
zemkovým úradom.
V tomto bode vystúpil aj Jo
zef Sivčák, ktorý má spracovanú
víziu územného plánu obce cca
na 20 rokov. J. Sivčák presadzu
je názor nedovoliť stavať rodinné
domy v tých lokalitách, ktoré v bu
dúcnosti môžu slúžiť na rekreáciu,
oddych, vzdelávanie a prepojenie
s centrálnou zónou respektíve ná
mestím.
Pracuje sa na rekonštrukcii ve
rejného osvetlenia, starosta požia
dal o trpezlivosť, pretože niekto
ré úseky sú v reklamácii, nesvietia
k spokojnosti, ale ak sa projekt do
končí a odovzdá, mal by slúžiť ob
čanom tak ako má.
Poslancom, ktorí upozornili
na niektoré nedostatky verejného
osvetlenia odporučil nahlásiť ich
telefonicky na OcÚ, aby boli hneď
spracované.
Starosta uviedol, že pokračuje
me vo výkupe pozemkov pod ko
munikácie k IBV a to:
• Pokračovanie cesty Oravice
oproti Roľníckemu družstvu Zá
kamenné podľa GP č. 373610071/2013 vyhotoveného Ing. Pav
lom Dibdiakom 20. 1. 2013 a GP

č. 37361007/2014 vyhotovené
ho Ing. Pavlom Dibdiakom 12. 6.
2014.
• Cesta Kalvária ku Kubiz
nom –GP č. GP číslo 3736100734/2012 zo dňa 12. 10. 2012 vyho
toveného Ing. Pavlom Dibdiakom.
• Hlboká cesta I. od hlavnej cesty
III. Triedy – GP č. 37361007-8/2015
zo dňa 23. 3. 2015 a Hlboká cesta
časť II. – GP č. 37361007-38/2015
zo dňa 30. 7. 2015 obidva vyhotove
né Ing. Pavlom Dibdiakom.
• Zámer na odkúpenie pozem
kov pod cestou poza COOP Jed
nota okolo rieky k novovznikajú
cej IBV.
• Zámer na odkúpenie pozem
kov pod cestou na Vrchnej Mrzáč
ke – Vojtaššák k novovznikajúcej
IBV.
OZ jednomyseľne schválilo vý
kup pozemkov pod IBV počtom 11
prítomných poslancov.
Poslanci Marek Beňuš a Mi
roslav Koleň informovali o návr
hu odkúpenia parciel na rozšíre
nie areálu ihriska na Vyšnom kon
ci. Občania ktorí vlastnia nevykú
pené pozemky pod ihriskom nesú
hlasia s odpredajom, preto sa im
ponúkne prenájom. Po prejednaní
OZ jednomyseľne odsúhlasilo ce
na za odkúpenie l m 2 a to najviac
3 € a prenájom 0,05 €/m2 na rok.
Plocha na prenájom je cca 900 m2
a odkúpenie 1 312 m2.
Mgr. Peter Klimčík – navrhol,
aby boli do rokovacieho poriadku
zahrnuté aj pracovné stretnutia
poslancov so starostom.
Ing. Peter Durčák informoval,
že názvy a rozdelenie ulíc už ma
jú pracovnú podobu, treba ju sprí
stupniť občanom na pripomienko
vanie. Ďalej navrhol,
• aby bola pamätná izba bisku
pa Vojtaššáka označená dôstojnou
tabuľou,
• autobusové zastávky sú kaž
dá iná, bolo by dobré ich zjednotiť,
• Ing. Rudolf Traj upozornil
na rozbité zrkadlo na križovatke
pri „Kuzni“ na Mrzáčke, pri Mila
novi Kovalčíkovi v Oraviciach už
dlho nepočuť rozhlas.
• Peter Grofčík – upozornil
na vpust do rieky z Vrchnej Mrzáč
ky – nebezpečný pre deti, treba » » »
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Dobré susedské vzťahy
V sobotu 23. apríla 2016 vo
„Wiejskym Domu Kultury v Soblówce“ v Poľskej republike bola
podpísaná trojstranná dohoda
medzi obcami Ujsoly, Oravská
Lesná a Zákamenné.
Neformálne dobré vzťahy, kto
ré tu boli medzi našimi obcami
odjakživa boli spečatené podpis
mi: za obec Zákamenné – Milan
Vrábeľ, za obec Oravská Lesná –
Marek Majdiš a za gminu Ujso

ly – wójt Tadeusz Pietka. Vzájom
ná trojstranná dohoda o spoluprá
ci bola podpísaná v prítomnosti
„starosty žywieckiego“ Andrze
ja Kalata a poslanca poľského par
lamentu Kazimierza Matusznego.
Dohoda medzi tromi pohraničný
mi obcami sa týka vzájomnej spo
lupráce v oblasti kultúry, osvety,
turistiky, športu a hospodárstva.
Cieľom tejto dohody je tiež pri
spieť k dynamickému rozvoju na
šich obcí.
– OcÚ

Kompostovanie v záhrade
Proces kompostovania prebie
ha pomocou živých pôdnych orga
nizmov (napr. dážďovky, roztoče,
mravce…) a mikroorganizmov,
ktoré premieňajú bioodpad na pl
nohodnotné hnojivo = kompost.
Domáce kompostovanie má tú
výhodu, že vieme, čo si do kom
postu dáme a výsledný kompost
ostáva priamo využiteľný pre naše
potreby. Môžeme takto vrátiť zá
hradke živiny, ktoré sme z nej for
mou úrody odobrali.
Význam kompostu:
1. Používaním kompostu pôdu
obohacujeme o organické látky
a humus.
2. Zlepšujeme mechanicko-fy
zikálne vlastnosti pôdy, najmä pó
rovitosť a vlhkosť pôdy.

3. Zlepšujeme fyzikálno – che
mické vlastnosti pôdy – kompost
dokáže na seba viazať ťažké kovy
a dusičnany.
4. Humus, ktorý je v komposte
zvyšuje odolnosť pôdy proti okys
leniu.
5. Zlepšujeme biologické vlast
nosti pôdy – zvyšujeme množstvo
pôdnych mikroorganizmov.
6. Kompostom zabezpečíme
rastlinám dostatok živín počas ce
lého vegetačného obdobia.
7. Zvyšujeme výnosy pestova
ných plodín a zlepšujeme ich kvalitu.
8. Používaním kompostu zni
žujeme riziko výskytu chorôb
a škodcov pri pestovaní ovocia
a zeleniny.
9. Použitím kompostu pri vý
sadbe zabezpečíme úspešnejšie za
korenenie nielen priesadám ale aj
stromom a krom. Ing. Ďurišová

Každá vyhodená sklenená fľaša
do prírody ovplyvní nie jednu gene
ráciu ale 53 generácii ľudstva. Pritom
sklo je komodita, ktorá sa veľmi dobre
recykluje a stále dookola sa recyklovať
môže, pretože tavením nestráca svoje
vlastnosti. Niektoré sklenené obaly sú
vrátne a je možné znova ich naplniť až
50 x. Preto triedenie skla má urči

te význam. Je dôležité odovzdávať
sklo do zelenej nádoby. Recyklova
ním skla pomôžeme sebe, ale hlav
ne našej krajine a aj našej zemi.
Pozrime sa na pár faktov o skle:
• Sklo tvorí okolo 12 % hmotnos
ti v celkovom množstve komunál
neho odpadu.
• Priemerná celková ročná pro
dukcia skla je 480 kg/obyvateľ
v SR.
• Znovu – používanie vrátnych
obalov má väčšiu prioritu ako re

cyklácia, preto je ekologickejšie po
užívať vratné obaly, ktoré po použi
tí nedávame na recykláciu, ale ich
odovzdáme späť do obchodu.
• Sklo je možné dobre recyklovať
– donekonečna.
• Vytriedené sklo sa spracováva pria
mo v sklárňach – nie je nutné budo
vať špeciálne spracovateľské závody.
• Ak sa vráti do sklárne 1 milión
sklenených fliaš a pohárov, ušet
rí sa pri výrobe nových výrob
kov až 300 t sklárskeho piesku,
1000 t sódy, 60 t vykurovacieho
oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu
a mnoho elektrickej energie.

VÁŽME SI SVOJU KRAJINU, NEVYHADZUJME SKLO
DO PRÍRODY ALE RECYKLUJME A POUŽÍVAJME VRÁTNE
OBALY ZO SKLA. Ing. Ďurišová

» » » ho prekryť. Zaujímal sa či sa
niečo robí pre vybudovanie krí
zového centra pre týrané mat
ky s deťmi v bývalom penzióne.
Starosta uviedol, že sa uvažu
je aj o dennom stacionári pre se
niorov.
• Karol Glejtek – ešte stále nie
je namontovaný vodomer firme
K.L.I.B.O.S., treba riešiť aj systém
vývozu PDO, 10 členná rodina má
vývoz 1 x mesačne. Prednosta za
reagoval, že vodomer sa namon

tuje budúci týždeň. Vývoz PDO
–starosta konštatoval, že neregu
lovaný vývoz PDO sa prejavuje aj
na zbernom dvore a bude sa riešiť
vážením dovezeného dopadu.
• Miroslav Koleň – oslovil sa ne
jaký obchodný reťazec od tých čias
ako sa naposledy o tom hovorilo
na OZ? Starosta uviedol, že nie lebo
po prieskume Lidlu a CBA z ich stra
ny sa už neozvali. M. Koleň naliehal,
aby sa zo strany obce oslovil Lidl.
• Dominik Rypák – ak sa zod

povedne triedi domový odpad aj
do nádoby označenej bielou farbou
nie je čo dať. Ich jedenásť členná ro
dina je toho príkladom. Nebolo by
správne, aby kvôli nezodpovedným
občanom trpeli tí, čo odpad zodpo
vedne triedia. Ďalej chcel vedieť kto
spravuje Zdravotné stredisko, pre
tože sociálne zariadenia pri obvod
nej lekárke sú v katastrofálnom sta
ve. Nie je tam mydlo, toaletný pa
pier ani utierky na ruky.
• Starosta uviedol, že vlastní

Kompostovanie je prírodný,
riadený = kontrolovaný proces
za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné
organické látky tzv. bioodpad

(napr. tráva, lístie, podrvené
konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny ...) na kvalitné hnojivo =
kompost pre našu záhradku.

Prečo triediť sklo?
Sklo sa v prírode rozloží za 4 000
rokov. Priemerný vek občana
Slovenskej republiky je 75 rokov.

kom budovy je obec, ale priesto
ry sú prenajaté súkromným leká
rom, ktorí majú aj v podiele pre
najaté sociálne zariadenia. Za to,
či tam je, alebo nie je papier,
mydlo, alebo utierky zodpove
dá nájomca priestorov. Ak si túto
povinnosť neplní, treba sa sťažo
vať na príslušné orgány. Starosta
si stav preverí.
• Keďže už neboli žiadne pri
pomienky ani návrhy, starosta za
sadnutie ukončil.
Mariana Florková

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
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Triediť papier? Áno alebo nie ?
Triediť papier sa určite vypláca. Je dôležité odovzdávať papier
do modrej nádoby
v obci, alebo sa zapojiť do školského zberu papiera vo Vašej škole
a pomôcť tak nielen škole, ale hlavne našej krajine a aj našej zemi.

Máj 2016

životné prostredie / spomienky na „hasičskú mladosť“

Pozrime sa na pár faktov o papieri:
• papier tvorí okolo 20 % celkového
množstva komunálneho odpadu;
• celková ročná produkcia papie
ra je 800kg/obyvateľ v SR; jeden
Slovák spotrebuje za svoj život
okolo 100 stromov;
• papier je možné recyklovať veľ

mi dobre (5–8-krát) a následne
kompostovať; • pri recyklácii sa
papier rozvlákňuje na vlákna ce
lulózy a následne opäť spracováva.
• 1 t zberového papiera zachráni
17 stromov; • recykláciou papiera
šetríme energiu – až 75 %;
• recykláciou papiera sa znižuje
znečistenie ovzdušia o 75% a vo
dy o 35%;
• viac ako 70 ľudí príde o kys

lík vyrúbaním jedného dospelého
stromu.
A ešte jedna zaujímavosť na záver
– pre potreby výroby jednorazových
plienok zaplatí životom celosvetovo
ročne viac ako 1 miliardu stromov.
Z týchto plienok potom vznikne
ročne toľko odpadu, že keby sme ich
poukladali vedľa seba, tak by sme
vytvorili cestu dlhú 7-krát na me
siac a späť.
Ing. Ďurišová

Človek vo svojich spomienkach mladne
S pribúdajúcim vekom sa čoraz častejšie vraciame v spomienkach
do svojej mladosti. Hoci máme ešte všelijaké plány, sily už opúšťajú
telo a tak aspoň v spomienkach prežívame niekdajšiu vitalitu mladosti. Mojimi spomienkami chcem pripomenúť určité udalosti v našej obci, na ktoré si možno mnohí spomenú.
Pri potulkách prírodou najmä
na vrch Kamenné sa spolu s man
želom vždy zastavíme na urči
tom mieste. Je to kameň zarastený
do zeme. Tento kameň je bod, kde
sa spájajú 3 chotáre: zákamenský,
krušetnický a lomňanský. V minu
losti v okolí kameňa obhospodaro
vali svoje políčka roľníci troch ob
cí, každý iným smerom. Neďaleko
symbolického kameňa už na záka
menskej strane sa rozprestiera lú
ka, kde ešte v 60. rokoch minulého
storočia stála veľká drevená stráž
na veža. Nachádzala sa v blízkosti
terajšieho televízneho vykrývača.
Táto veža bola takým pozorovacím
miestom, odkiaľ bolo vidieť takmer
celé Zákamené a ďaleko do sused
ných obcí. Vežu ľudia využívali
hlavne na protipožiarne účely. Ako
žiačka ZŠ som pri tej veži bola. Boli
sme celá trieda s učiteľkami p. Ha
morskou a p. Norovskou. Veža už
bola dosť schátralá, ale aj napriek

zákazu učiteliek niekoľko chlapcov
na ňu vyšlo. Z dôvodu zlého stavu
bola veža zbúraná.
Keď ešte v našej obci nebolo
JRD ľudia hospodárili na svojich
poliach. V jesennom období v do
moch často až do večných hodín
mlátili obilie. Stačilo odhodiť špak
od cigarety a oheň pohltil nielen
úrodu ale aj príbytok gazdu. Ohne
vznikali aj zlým uskladnením svo
jej úrody, hlavne slamy a sena.
A tak ten kto mal na strážnej veži
v noci službu veľmi rýchlo zbadal
v širokom okolí požiar. Ja sa pamä
tám, že aj v obci mali chlapi v ča
se žatvy službu. Počas noci dvojica
mužov prechádzali úsek z Vyšné
ho konca do Oravíc. Druhá dvojica
zasa z Oravíc na Nižný koniec atď.
Keď som mala asi 5 rokov vide
la som v noci horieť dom v ktorom
vnútri spolu s osobami boli aj zvie
ratá (kozy). Oheň šľahajúci vysoko
na oblohu osvetľoval celú dedinu.

Dievčenské družstvo na súťaži v Párnici. V pozadí zľava: veliteľ PZ Florián
Lučivňák, Viliam Gonšor a Karol Sivčák.

Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

Bol to hrôzostrašný pohľad. V dre
venom domčeku žil brat so sestrou
(Dudašovci). V obci ešte nebola
zavedená elektrika, tak si svieti
li buď sviečkou alebo petrolejkou.
Kozy prevrátili petrolejku a požiar
bol na streche. Spiacich ľudí su
sedia zachránili ale dom a zviera
tá zhoreli. Vzduch zo zhoreniska
a smrad zo zhorených zvierat bo
lo cítiť ešte niekoľko dní. Tento ob
raz skazy a strach z ohňa som nosi
la dlho v sebe. Keď pán učiteľ Fran
tišek Vajdiak na ZŠ založil požiar
nický krúžok ako žiačka som sa do
ňho prihlásila. Učili sme sa základ
né vedomosti ako predchádzať po
žiarom. Keď som povyrástla a zá
kamenský požiarnici oslovili nie
ktoré dievčatá aby vytvorili požiar
nické družstvo spolu s kamarát
kou sme sa doňho prihlásili. Školi
li nás zákamenskí požiarnici. Učili
nás teóriu i prax. Hoci sa vtedy vo
veľkom gazdovala a navštevova
la som strednú školu, ešte som stí
hala odbehnúť na ihrisko kde sme
mali výcvik. Všetko išlo na pres
nosť a čas. Keď sme už boli ako tak

odborne vyškolené a zdatné, do
stali sme uniformy a šli sme spolu
s dospelými požiarnikmi na súťaž.
Boli sme v Párnici a obsadili sme
hneď druhé miesto. Keď sme sa zo
súťaže priviezli autom (tzv. búda)
späť do Zákamenného, chlapi nám
v krčme (u babky po kostolom) kú
pili po veľkej čokoláde a oni to pat
rične oslávili pitným režimom. Ho
ci to, čo sme robili bola čisto muž
ská záležitosť, robili sme to s úpl
nou vážnosťou. Samozrejme, že
sme zažili aj veľa humoru. Najmä
vtedy keď sme neudržali prúdni
cu a vodou sme pooblievali všet
kých dookola. Nie je na škodu keď
sa dievča prihlási na hasičský krú
žok. Ako budúca matka a gazdin
ka tam získa vedomosti ako postu
povať pri chybnom manipulovaní
s ohňom alebo plynom.
Som vo veku keď už na „hasičskú mladosť“ môžem len spomínať.
Často však myslím na to, čo keby
sa podobná drevená veža postavi
la na pôvodnom mieste ako symbol
dávnej zákamenskej histórie.
Viktória Sekerášová
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

Prvý zľava: Florián Lučivňák – veliteľ PZ Zákamenné. Dievčatá: Mária Laššáková, Mária Beňušová, Viktória Sekerášová, Terézia Sumihorová, Jana Lučivňáková, M. Večerková, Margita Sivčáková, Irena Neupauerová

Stavebno-obchodná činnosť

Ľuboš Koleň

Milan Zmoray

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

029 56 Zákamenné 65

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

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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ŽENA, ktorá si prvú svetovú vojnu pamätá
z rozprávania a druhú prežila na vlastnej
koži. Zažila komunizmus, prenasledovanie,
združstevňovanie a 10. 4. oslávila svoje
90. narodeniny. Posadí sa na posteľ a spomína...
„Môj život je samý kríž,“ začína rozprávať jednoduchá žena. „ Keď som sa narodila, moja mať podvihla ovcu, lebo sa už pásli, začalo ju bolieť brucho a o polhodinu som bola na svete. Mala som už staršiu sestru o dva roky, vydali ju ako 16 ročnú za muža, ktorý bol o desať rokov starší. Viete, vtedy sa dospelosť už od 16 rokov rátala. Krátko po mojom narodení otec musel ísť na manévre ( vojenské cvičenie) na tri mesiace. Moja mama sa musela starať o gazdovku a o deti . Ona mala 18 a otec 28, keď sa brali, volala sa Helena Kresťanová.“
Ako si pamätáte na svojich rodičov, akí boli? Rozprávali vám o vojnových časoch, ktoré zažili?
Môj otec ako 17 ročný naruko
val na vojnu. Jeho kapitánom bol
Špirz a on mu bol pucákom. Z voj
ny sa vrátil ako 28 ročný. Na vojne
boli aj jeho bratia, ale nevedno kde
zomreli. Brat Anton bol taký vyso
ký, že keď ho vojsko meralo pove
dali mu: „Jurig ale mi nemáme ani
uniformu pre teba!“ Ktohovie kde
teraz leží, či dakde v medzi, či v ra
kytách, nevedno …
Odmlčí sa pani Helena a ďalej
spomína na svojho otca. Veľa si toho pamätáte!
Hej, ale dakedy úplne stratím
pamäť, a potom sa mi zas vráti.
Viete… to už staroba… Ale dopo
viem vám… Padol do zajatia a ne
dali ho na Kamčatku ale k ruské
mu gazdovi, ktorý mal syna a dcé
ru. V Rusku nemali stola ani lavi
ce. Len tak na zemi jedávali. Pri
tom gazdovi dojil štyri kravy a stál
na dvore ruský voz a všetko musel
odovzdať, nič dať gazdovi. Na vo
ze stál vojak s automatom na ra
mene, pištoľ na boku a ten chla
pec, syn gazdu čo študoval, prišiel
domov a povedal, že oni by len bra
li. Vojak ho zastrelil, slzy vyšli gaz
dovi a skríkol… tak sa vojak pozrel
naňho a hneď útočil. Otec zobral
bič a povedal: „Ty máš pušku zastrelíš ma, ale toto nedovolím, aby
si ešte ani nedal plakať za synom!“
„Tak dobre, pôjdeš so mnou lebo
inak psa na teba pustím! – Vravel
vojak. „Tak pusti!“ Otec bol riad
ny mládenec, lebo otec mal eš
te troch bratov a keď Jurigové vo
šli do krčmy, tak každý sa ich bál.
Oni boli taký vyrastení, súci a ich
otec bol richtárom a mater – mo
UBYTOVACIE
SLUŽBY
PENZIÓN
ZÁKAMENNÉ 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258

Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 141
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

ja babka – mali z Oravskej Polho
ry a mala 1,85 výšku viete… a bo
la pôrodnou babou. Otec vedel, že
keď šibne psa po nose na to jed
no miesto, nevstane. A tak sa sta
lo. Pes nevstával, vojak ho ľutoval
a otec hybaj poza domy poza hum
ny. Utekal cez polia, kde prečkal
hrozný lejak s krúpami. Potom
sa vrátil ku gazdovi a on mu vra
ví: „Jozef a ty žiješ??? Buď mojím
synom!“ – „Nemôžem našli by ma
a dali na Kamčatku!“ Tak ho gaz
diná nabalila a pobral sa domov…
Putoval 28 dní. A pešo šiel, a sa od
viezol, a všade za každým snopom
smilstvo videl a všeličo iné…
Kde ste chodili do školy?
Mali sme rímskokatolícku ško
lu, a keď prišiel učiteľ do školy, tak
sme mu povedali: „Pochválen Je
žiš Kristus – a on – naveky amen!“
A na obed sme sa modlili An
jel Pána pekne spolu s učiteľom.
Na chodbe sme mali Srdce Ježišo
vo – oltárik – to vždy sme si kvie
tok nazbierali a ozdobili, pomod
lili sa, poďakovali. Učiteľ sa volal
Kuľka a bol v Hlinkovej škole. On
bol ohromne spravodlivý. Kto sa
nechcel učiť, toho potrestal. Ešte
aj ja som dostala 11 na zadok..
Čo ste vykonali?
Nechceli ste sa učiť?
Mala som 1, 2, a z vlastivedy 3.
No povedzte kieho otca to bolo,
keď mi to raz nešlo.
Potom komunisti zoštátnili
školu – zhodili tabuľu a dali novú
s nápisom – štátna škola.
Kedy ste sa vydali?
V 21 rokoch. Zo školy sme ma
li majáles tam pri Novoti. Bo
li tam Lomňani, Kliňani, Krušet
NÁTERY

LEŠENIE

Karol
GLEJTEK
majiteľ

STAVEBNÉ
PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

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

ňani, tam som si obľúbila Štefana
– môjho muža a ten učiteľ Kuľko
mi hovorí: „Helenko zober si toho Štefana.“ Patril medzi najlep
ších žiakov. On bol taký vysoký
chudučký, veľmi mladučký, ho
liť sa začal až keď mal 25 rokov.
Tak vyzeral môj muž Štefan ne
fajčil, nepil zomrel pred 15 rok
mi. Moji rodičia mi veľmi bránili.
On bol veľmi z biednej rodiny a je
dináčik. Potom ho zvolila Jedno
ta za účtovníka. Keď som sa vyda
la, tak Števa dali za krčmára a ma
la som už Janka. Ale prišlo zo
štátnenie inventúra a naraz veľ
ké manko mal môj chlap ale bol
poctivý, všetci ľudia ho mali radi.
No na príčine bol druhý obchod
ník. Jeho starý otec sa ho zastal
a za krčmárku som išla ja. Zdrá
hala som sa lebo som nemala takú
školu. „Ale ty máš vyše rozumu ako
sedem učiteľov!“ – hovorí starosta.
Ale môj syn nemá ešte ani rok! Iš
la som do krčmy s košálkou. A do
stala som ocenenie – taký krčah
– najlepšia obchodníčka na Hor
nej Orave. Viete, taký život som
K. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné
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

mala plný trápenia… Ešte mám
dcéry Helenku a Milku, 12 prav
núčat a sedem vnúčat.
Kto vám robí spoločnosť celý deň?
Počúvam rádio Lumen a tele
vízor nepozerám. Nevidím už vy
še mesiaca. Toto mi Pán Boh už
zobral ale nemôžem mu vyčítať
jeho vôľu. Lebo aj Pán Ježiš mu
sel plniť Otcovu vôľu. Ako musel
umrieť, tak mi teraz musíme všet
ci zomrieť. Nemyslite si, že keď
Boh stvoril rajskú záhradu, že sme
všetci už v nebi. Ešte minule v Lu
mene povedal jeden chlap, radšej
ten Pán Boh mohol stvoriť prvú
Evu ako hlúpeho Adama. Čo sa dal
zviesť? Lebo keď Boh si na siedmy
deň oddýchol, to z evanjelia viem,
skoro všetky naspamäť poznám.
Pán Boh povedal Adamovi a Eve,
aby jedli zo všetkých stromov ale
z tohto nejedzte. A na siedmy deň,
viete vtedy bola sobota nábožná,
Boh sa pýta Adama kde je: „Pre
čo si sa schoval? – lebo som na
hý. „Ako vieš, že si nahý ?“ – Eva
Pokračovanie na str. 10
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných
zariadení, stavebné a zamočníckoOffice:
zváračské práce
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Privát:
Tel.: 00421. 043. 55 92 321
Tel.: 043 55 92 207
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ŽENA, ktorá si prvú svetovú vojnu pamätá z rozprávania
a druhú prežila na vlastnej koži. Zažila komunizmus, prenasledovanie,
združstevňovanie a 10. 4. oslávila svoje 90. narodeniny.
Posadí sa na posteľ a spomína...
Dokončenie zo str. 9
mi dala jablko. A Eva vraví: „Had
ma pokúšal, žeby sme jedli, že nebudeme zaostalí.“ Vyhnal ich a po
vedal: „Budeš si v pote tváre zarábať na chlieb a ty budeš rodiť v bolestiach. Had, ty sa budeš plaziť
po zemi, ona ti rozšliape hlavu a ty
jej poraníš pätu.“ Stále sa musíme
modliť za bohoslovcov, musíme si
kňazov vypestovať. Biskup Vojta
ššák ich sedem vypestoval. A vče
ra bolo Mareka evanjelistu, musí
me sa modliť za duchovné povola
nia aj k tomuto evanjelistovi. Všet

kých biskupov poznám, kňazov,
to by ste museli knihu napísať kým
by som vám to povyprávala.
A zdravie Vám ešte slúži?
Nemám spánku, už mám len
32 kg. Pamäť sa mi vráti a dake
dy celkom ujde. Moje telo je eš
te tu, ale zdravie už nemám. Ale
kedy pôjdem, to už je jeho vôľa.
Už nevládzem chodiť. Mám cievy
upchaté. Aj tri dni nespím, a po
tom som hotová. Život ťažký. Ke
by ste mali môj život nasledovať, to
lepšie sa Vám nenarodiť.

Ale máte obrovskú skúsenosť,
ktorú môžete odovzdať svojim
deťom, vnúčatám a v neposlednom rade aj mne, máte ohromnú pamäť.
Ale viete to samo do hlavy ne
pôjde, musíte veľa čítať. Čítala
som veľa kníh, ale mala som planý
zvyk. Večer o jedenástej som ešte
okolo dobytka robila, a potom pri
sviečke čítala.
Po rozhovore podávam pani
Helenke ruku a prajem veľa zdr
via. „To už nemám, to treba Vám

ste mladá, potrebujete ho.“ Odchá
dzam a mysľou mi behajú myšlien
ky, že som sa stretla s osobou, kto
rá toho prežila mnoho, a keď nie
je jediná s takýmto príbehom. Je
pravým dôkazom toho, čo zažila,
a obohacujúcim povzbudením, že
aj keď sa nám zdá, že náš život ne
má zmysel, tak nikdy nie je tak zle,
aby nebolo ešte horšie. Pani Ole
xová hovorí: „Treba kráčať s Bo
hom a plniť jeho vôľu.“
Za rozhovor ďakuje
Bc. Martina Beňušová

SMUTNÁ STOROČNICA ZÁKAMENNÉHO
ALEBO UTEČENCI Z VLASTNEJ ZEME
Pred rokom sa v našej obci konali veľkolepé oslavy, ktorými sme
si pripomenuli jej 400. výročie
právneho založenia.

Oslavovalo sa tri dni a program
osláv bol taký pestrý a bohatý, že
bolo takmer nemožné vidieť a zú
častniť sa na všetkých poduja

Súpis daňovníkov v Zákamennom z r. 1720

tiach, ktoré nám organizátori
pripravili. No len málo kto z nás
si nechal ujsť sobotný večerný
program, ktorým oslavy vrcholili.
Okrem hlasnej hudby, nekonečnej
vravy, detského džavotu a koloto
čov sa vzduchom niesla vôňa vše
možných jedál. Pivo zo sudov sko
ro nestačilo tiecť a okrem pálen
ky, čo mimochodom ako priamy
účastník osláv hodnotím veľmi po
zitívne, tam nechýbalo hádam nič.
Ešte aj počasie vyšlo na jednotku,
čo pri oslavách obce veru nebýva
zvykom.
Hoci sa dni obce stali obľúbe
nou súčasťou leta, ide o pomerne
mladú záležitosť. Vlaňajšie osla
vy boli len desiate v poradí (dni ob
ce slávime od roku 2005). V minu
losti sa samozrejme žiadne osla
vy nekonali a vôbec pochybujem,
že si niekto len spomenul na to, že
tu pred určitým obdobím niekto
založil nejakú dedinu. Veru ľudia
mali podstatne iné problémy. Situ
ácia nebola iná ani pred tristo rok
mi, kedy naša dedina dosiahla sto
ročnicu. Písal sa rok 1715. Jánošík
bol už dva roky mŕtvy a na uhor
ský trón nedávno zasadol kráľ Ka
rol III. (ako cisár bol Karol VI.),
otec Márie Terézie. Turkov sa po
darilo z krajiny vyhnať a po podpí
saní Satmarského mieru s povstal
cami Františka II. Rákociho zavlá
dol v Uhorsku po vyše stopäťde
siatich rokoch konečne vytúžený
mier. Ako keby bolo ešte málo utr
penia, nádejné vyhliadky zahatila
morová epidémia, ktorá sa Sloven
skom prehnala ako tá príslovečná
smrtka na koni. Oravu síce obiš
la, no len preto, aby tam zavítala

v inom prestrojení. V rokoch 1715
až 1716 tu nastali neobyčajne drs
né klimatické pomery. Leto v ro
ku 1715 bolo nesmierne chladné,
padal sneh a ešte aj v júli boli mra
zy. Nasledovný rok bol ešte horší.
Sneh zmizol až v máji, čiže ľudia si
nestihli už aj tak z biednych zásob
vypestovať priesady kapusty, kto
rá bola popri obilí (pestoval sa naj
mä jačmeň, raž a ovos) najdôleži
tejšou zložkou potravy. Zemiaky
v tom období ešte nepoznali. Keď
nemrzlo, tak pršalo, dňa 13. au
gusta dokonca napadol sneh. Eš
te nedozretú úrodu, ktorej sa po
darilo ako tak prežiť, zničil sep
tembrový ľadovec. Zúfalí ľudia tak
vyšli na polia a lopatami odhadzo
vali sneh, aby sa dostali k biednej
a nedozretej úrode. Oba tieto roky
sú v starých kronikách zaznačené
ako „anni congelationis“ čiže „za
mrznuté roky“. Na celej Orave sa
počas nich takmer nič neurodilo
a obyvateľstvo tak upadlo do veľ
kej biedy. Poddaní mreli hladom
a aj dobytok pre nedostatok po
travy z veľkej časti vyhynul. V dô
sledku hladu a nekvalitnej a nezre
lej úrody sa tu rozmohli rôzne epi
démie a choroby, na ktoré doplatili
životom najmä deti. Situácia bola
katastrofická, preto ju začali riešiť
aj miestne úrady. V roku 1716 bo
la na Oravu vyslaná zvláštna ko
misia z Turca, ktorá mala infor
movať úrady o spôsobených ško
dách. Tak sa dozvedáme, že v Bre
ze, Krušetnici a Zákamennom sa
v tomto období takmer nič neuro
dilo a aj dobytok skoro úplne vyhy
nul. Ľudia tu zvyšky jačmenných
a ovsených klasov spolu so slamou
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rezali na sečku, túto zmes neskôr
pomleli na múku, ktorá skôr pri
pomínala čierny prach než mú
ku. Horšia situácia bola ešte v No
voti, Mútnom a Oravskom Vese
lom, kde údajne denne zomierali
od hladu ľudia a podľa komisie sa
mala tretia menovaná obec skôr
nazvať „Smutné“ než „Veselé“.
Zlé klimatické pomery pokračova
li aj v rokoch 1717 a 1718, ktoré zas
naopak boli veľmi suché a horú
ce. Takmer vôbec nepršalo, čo ma
lo za následok vyschnutie studní.
Tráva bola taká malá, že sa neda
la ani kosiť, a tak sa musel dobytok
v zime kŕmiť chvojinou, čo malo
za následok jeho ďalší úhyn. S ho
rúčavami prišli však aj požiare.
Pamätný bol požiar v roku 1717,
ktorý zničil celú Lokcu. O rok ne
skôr z väčšej časti vyhorelo Ná
mestovo, Liesek a Horná Lehota.
Za takýchto okolností hľada
li oravskí poddaní východisko zo
svojej biedy v úteku z vlastných
domovov. O úteku hovoríme pre
to, lebo zákonný článok č. 101
z roku 1715 prikazoval stoliciam,
aby zabraňovali sťahovaniu pod
daných bez písomného súhlasu
zemepána. A keďže zemepán bez
poddaných by bol ako pastier bez
ovečiek, bolo veľmi ťažké takýto
súhlas získať. No aj napriek tým
to zákonným opatreniam po za
mrznutých rokoch utieklo z Ora
vy približne 1450 rodín, čo bo
la zhruba celá polovica vtedajšie
ho obyvateľstva. Poddaní z Ora
vy utekali najmä na „Dolnú zem“,
kde sa po vyhnaní Turkov uvoľ
nilo miesto, no pokým sa usadi
li, často sa túlali krajinou, pričom
sa živili žobraním. Zo Zákamen
ného po zamrznutých rokoch ušlo
tridsať rodín. Časť z nich sa roziš
la po menších skupinách do okolia
Gyöngyösa (čítaj Ďönďöša) a Peš
ti a obcí v dnešnom severnom Ma
ďarsku (Szent Jakab, Tiszaszőlős

[Tisasőlőš], Pasztó [Pastó], Hat
van, Akasztó [Akastó], Jászberé
ny [Jásberéň]). Ostatní sa po jed
nej – dvoch rodinách usadili v Po
horelej (okres Brezno), Tlmačoch
(okres Levice), Ostrej Lúke (okres
Zvolen) a Leviciach. Malá skupi
na sa usadila i v Liptove v dedi
nách Hubová (Gombáš) a Liptov
ská Lužná.
Situáciu, ktorú občania Záka
menného prežívali počas zamrz
nutých rokov, celkom dobre re
flektujú dva dokumenty. Uhorský
snem v Bratislave v roku 1715 pri
jal nariadenie o celokrajinskom
súpise daňovníkov. V podstate sa
to týkalo len poddaných a mešťa
nov, pretože šľachta bola v tom ča
se oslobodená od platenia daní.
Keďže situácia v Uhorsku po ne
dávnych stavovských povstaniach
ešte nebola stabilizovaná, kráľ Ka
rol III. nariadil v apríli 1720 tento
súpis obyvateľov zopakovať. Vďa
ka tomu vieme porovnať demo
grafickú situáciu v Zákamennom
pred a po spomínanej katastrofe.
Kým súpis z roku 1715 hovorí o 47
daňovníkoch, ktorí boli na svojich
poliach schopní vysiať ročne okolo
350 gbelov obilnín (jeden gbel/ký
beľ, lat. cubulus ≈ 0,4 ha) a doviesť
71 vozov sena (1 voz, lat. currus ≈
25 árov), tak v roku 1720 sa tu už
spomínajú len 35 daňovníci, ktorí
ročne vysievajú 134 gbelov obilia
a zvezú 27 vozov sena. Čiže kým
v roku 1715 pripadalo priemerne
na jednu rodinu 7,4 gbelov vysia
teho obilia a 1 a pol voza sena, tak
o päť rokov neskôr to už bolo len
3,8 gbelov obilia a zhruba tri štvr
tiny voza sena. Čo sa týka obyva
teľstva vieme, že zo Zákamenného
ušlo 30 rodín, no na druhej strane,
niektoré rodiny sa tu prisťahovali,
aby mohli hospodáriť na uprázd
nených miestach. Tak v Zákamen
nom pribudli nové priezviská ako
Dopatierik, Kuban, Bartošiak,

AMERIKA

umocňovalo atmosféru predsta
venia. Dej nás preniesol na začia
tok minulého storočia na typickú
oravskú dedinku. Nesmela tam
chýbať láska mladých párov, ma
cocha, dobré tetky, dedinský fig
liar, hlásnik, ale aj richtár či kle
betnice ktoré dokážu narobiť po
riadnu neplechu. Gestá a mimika
hercov umocňovala celý dej. Strá
vili sme dve a pol hodiny v pros
tredí úžasných hercov z Veličian
skeho ochotníckeho divadla, kto
rí nám dali obrovské množstvo
energie, pozitívnej nálady, vďaka
nim a ich terapii smiechom nám
„predĺžili život minimálne o päť
rokov.“
Aj keď nás divákov nebola pl
ná sála ako sme zvyknutí na iných
predstaveniach, verím, že Záka

Veličianske ochotnícke divadlo
prinieslo do Zákamenného čerstvý vietor smiechu svojou vlastnou divadelnou hrou Amerika
z pera režiséra Ľuba Škyvru,
ktorú napísal na námet starej
divadelnej hry Až lipa zakvitne
od Ignáca Grebáča Orlova.
Nám divákom vyrazili dych
krásne pôvodné kulisy ešte zo za
čiatku minulého storočia. A dych
sme už kvôli smiechu nedokáza
li poriadne chytiť až do konca di
vadelného predstavenia. Brilant
ne napísaná hra, výborné výko
ny hercov, vtipné dialógy, gradá
cia deja, kostýmy, kulisy to všetko
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z dejín obce

Súpis daňovníkov v Zákamennom z r. 1715
Jablončak, Vetrekovič (Petreko
vič?), Oršulak. Pozýval ich tu aj
samotný richtár, ktorý musel za
bezpečiť, aby sa hospodársky vy
užívala všetka pôda obce, pretože
aj keď bola pôda nevyužívaná, pla
tiť dane za jej úžitok sa museli. Za
mrznuté roky spomína aj vyšetro
vanie z roku 1758, ktoré sa týkalo
majetkových nezhôd v Zákamen
nom. Z výpovedí siedmich sved
kov sa dozvedáme, že Koleňov

ci po zamrznutých rokoch presta
li obrábať svoje zeme a aj keď ich
k tomu richtár vyzýval, nedbali
na hrozby a so slovami „para diablow nam po nej“ zverenú pôdu ne
chali spustnúť. Každý z opýta
ných svedkov si veľmi dobre pa
mätal obdobie po „zamrzlem roku“ s konštatovaním: „twrde welmi
časy bywše tekdaž“.

menčania ktorí boli na Amerike
si vo chvíľach starosti a trápenia
spomenú na túto veselohru a uve

domia si, že sem tam sa na život
musíme pozerať aj z tej veselšej
stránky.
V. Polťáková

Mgr. Michal Mrekaj PhD.
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AGNEŠA VRÁBĽOVÁ:
„Život opernej speváčky je rehoľa“
Sedemmesačný pobyt u najznámejšieho operného speváka na svete, Luciana Pavarottiho, priniesol zákamenskej rodáčke, Aške Vrábľovej,
pozornosť médií a ľudí na celom Slovensku. No len ďalšou každodennou prácou na sebe si dnes na doskách, ktoré znamenajú svet dokáže
plniť svoje najväčšie sny. Stále známejšia, no rovnako skromná ako pred rokmi, nám porozprávala o tom, ako sa jej darí.
ďalších kolegov, veľmi často za
hraničných kolegov. Musím sa
priznať, že cudzie jazyky ma vždy
bavili a tak som ich znalosť mohla
náležite využiť aj v divadelnej pra
xi. S mojimi kolegami –Kórejcom
a Japoncom som sa dorozumieva
la po nemecky a taliansky.

» Aška, v Zákamennom sme ťa
obdivovali ako speváčku, dávno
pred tým, ako ťa objavil svet. Pri
nedeľnom obede sa u nás často
skloňovalo tvoje meno, lebo nielen Ave Mariu, ale ešte aj obyčajné žalmy dokážeš zaspievať tak,
že to v ľuďoch zanechá ozajstný
pocit krásna… Vďaka tomu, že
tvoj hlas zaujal toho najpovolanejšieho Maestra Luciana Pavarottiho, ťa spoznalo aj celé Slovensko i okolitý svet. Po jeho
náhlej smrti si sa dostala k ďalšej opernej dive Maestre Mirelle Freni. Študovalo sa ti po týchto stretnutiach o niečo ľahšie?
Utvrdili ťa tieto úžasné osobnosti v tom, že ideš v živote správnym smerom?
Priznám sa, trvalo mi ešte veľ
mi dlho, než som spoznala, že
idem správnym smerom. Mysle
la som, že skúsenosti nadobudnu
té u tak skvelých odborníkov mi
otvoria mnoho dverí. Ale všetky
tie dvere sa otvorili len svedomi
tou prácou na sebe, trpezlivosťou,
vierou v Boha a tým, že mi verila
moja rodina.
» Má Taliansko ako kolíska
opery v tvojom srdci špeciálne
miesto? Vraciaš sa tam ešte?
Taliansko je fantastická kraji
na. Vždy ma priťahovalo. Preži
la som tam krásne obdobie môjho
umeleckého, ale aj osobného živo
ta. V poslednom období som kvô
li povinnostiam dosť zanedbávala
mojich dobrých priateľov v Mode
ne. Ale hneď, ako to bude možné,
sadnem do lietadla a opäť navští
vim mojich dobrodincov v rodis
ku Maestra Pavarottiho, čo bude
neodmysliteľne spojené s koncer
tom na počesť Maestra. Už sa ne
viem dočkať.
» Už počas štúdia, si debutovala na doskách, ktoré znamenajú
svet a to hneď v hlavnej úlohe Leily v opere Lovci perál v Opave.
Ako prebiehal konkurz na túto
rolu?
Bol to najnáročnejší konkurz
zo všetkých, ktoré som absolvova
la. Prišlo tak veľa spevákov, že kon
kurz trval od 9.hod.rána až do 21.
hodiny večer. Keďže poradie bolo
podľa abecedy, ja som prišla na rad
o 20:00 večer. Ale zvládla som to
a rolu som dostala. Bola som ta

» V akých jazykoch si už spievala? V ktorom jazyku spievaš najradšej a prečo?
Spievala som už v rôznych ja
zykoch: po slovensky, česky, poľ
sky, nemecky, anglicky, taliansky
a po rusky. Najradšej spievam ta
liansky. Ako si sama spomenula
– Taliansko je kolíska opery. Ta
liani aj keď rozprávajú, tak vlast
ne spievajú. Melodika spevného
prejavu taliančiny má silné korene
v hovorenej reči. Ja som v Talian
sku strávila dostatočne dlhý čas
na to, aby som to sama pocítila.

ká šťastná, že si to nikto nedoká
že predstaviť. Bol to môj debut
v divadle a hneď hlavná rola! Moje
šťastie sa slovami opísať nedá.
» Je to prekrásny milostný príbeh indickej kňažky a priateľstva dvoch mužov, čo znamenalo
mať oblečené aj nádherné indické oblečenie sári, výrazný make-up, šperky…užívaš si aj túto
stránku operného umenia? Tú
veľkoleposť, teatrálnosť?
Áno, áno a tisíckrát áno !! J Bo
lo to všetko náročné: naštudova
nie vo francúzskom jazyku, práca
s dirigentom, s orchestrom, s re
žisérom, s kolegami, ktorí ma
li mnohoročné skúsenosti. Áno,
bolo to náročné. Ale tá odmena –
nádherné kostýmy, divadelné líče
nie, efekty, samotné divadlo, úžas
ná hudba a ja jej súčasťou.... Môj
splnený sen.
» Ostaneme ešte pri Lovcoch
perál. Táto opera je vo francúzštine. Mala si s týmto jazykom
predtým skúsenosti? A ako si

komunikovala s partnermi Japoncom a Kórejčanom?
S francúzštinou som dovtedy
nemala žiadnu skúsenosť. Musela
som sa celú rolu naučiť foneticky.
Preložila som si s pomocou mojich
francúzskych lektorov každé slo
vo. Inak to nejde. Aby som mohla
herecky reagovať na frázy spevác
kych kolegov, musím poznať nie
len doslovný preklad mojej roly,
ale každej roly danej opery. V kaž
dom divadle sa strieda množstvo

» Po Lejle si dostala opäť hlavnú
rolu Tatjany v opere Eugen Onegin. Mala som to šťastie vidieť ťa
v tejto úlohe a bol to neskutočný zážitok. Vždy som ťa vnímala
ako speváčku, ale prvýkrát som
ťa videla aj ako herečku. Ako sa
cítiš v hereckej polohe?
Rola Tatjany je úžasná. Po hu
dobnej a technickej stránke veľ
mi náročná. Z hereckého hľadiska
ešte viac. Tatjana je naivná diev
čina, ktorá sníva o veľkej láske,
o akej číta v románoch. Zamiluje
sa do Onegina, prelietavého a sve
ta a lásky – skúseného muža. Ten
jej lásku, samozrejme, odmiet
ne. A až po rokoch, keď ju stret
ne po boku bohatého a vplyvné
ho muža, pochopí, že ju miluje.
Tatjana, napriek tomu, že Onegi
na neprestala milovať, ostáva pri
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svojom manželovi a vzdá sa svo
jej veľkej lásky. Ja osobne nemám
veľa spoločného s povahou Tatja
ny. O to ťažšie bolo pre mňa dôve
ryhodne stvárniť túto rolu. Bola to
pre mňa veľká výzva. A vždy, keď
ma kostymérky obliekajú do kos
týmov Tatjany, pociťujem tú výzvu
znovu a znovu. Možno práve pre
to mám tú rolu tak zvláštne rada.
» Po predstavení sme mali tú
česť pozdraviť ťa aj v šatni a čo
bolo úžasné, to bolo obrovské
nadšenie a radosť ľudí zo Slezského divadla v Opave, že ťa tam
majú. Otvorene a bezprostredne ťa chválili, tvoju pracovitosť,
profesionalitu, dokonalé a precítené spievanie, celkový prístup. Hoci v divadle hosťuješ, cítiš sa tam ako doma? Máte vôbec
čas aj na nejaké bližšie priateľské
vzťahy?
Slezske divadlo v Opave bu
de pre mňa navždy moje debuto
vé divadlo. Každý spevák bude so
mnou určite súhlasiť, že divadlo,
ktoré mu darovalo debut, bude
mať v jeho srdci nenahraditeľné
miesto. Ja sa v Opave cítim veľmi
dobre. Pôsobím tam ako hosťujú
ci sólista, to znamená, že tam nie
som každý deň. Ale vždy, keď tam
som, mám pocit, že som na správ
nom mieste. Samozrejme, aj ja
som pocítila nevraživosť, nepraj
nosť a všetko to, čo k ľudskej po
vahe patrí. Ale mala som šťastie
aj na ľudí, ktorí mi tie ťažké chvíle
pomohli zvládnuť. Medzi ne patrí
klaviristka, korepetítorka a vedú
ca hudobného naštudovania Slez
ského divadla Libuše Vondráčko
vá. Táto umelkyňa ochotne praco
vala so mnou na každom hudob
nom a technickom probléme, kto
rý sa kedy vyskytol pri naštudova
ní niektorých z mojich rolí. Okrem
toho nechýbala takmer na žiad
nom mojom predstavení a tým
sa spoločne s mojou drahou rodi
nou stala neodmysliteľnou súčas
ťou každého predstavenia v tomto
krásnom divadle.
» Aký je život profesionálnej
opernej speváčky? Má tiež nejaké špecifiká či obmedzenia,
ako napríklad život športovcov?
Je nutné každodenné cvičenie?
Špeciálny životný štýl? Musíš sa
v niečom obmedzovať? Ponocovanie, zafajčené priestory, bublinkové nápoje…?
Život opernej speváčky je re
hoľa. Pravidelný tréning je samo
zrejmosťou. Ale zároveň aj hlaso
vý kľud patrí k nevyhnutnej hlaso
vej hygiene. A zábava a ponocova
nie v zafajčených miestnostiach?
Ak máš na druhý deň predstavenie
alebo koncert, tak na zábavu mô
žeš zabudnúť.

osobnosť obce
» Eugen Onegin sa stále hráva
a pribudla ti aj ďalšia, opäť hlavná úloha Jenufy v opere Její pastorkyňa. Tak ako predošlé, aj táto podľa ohlasov doslova ohúrila
české publikum. Čo sa na nej najviac páči tebe?
Opera Její pastorkyňa má v srd
ciach českého národa vyhradené
miesto. Je to nádherné a hodnotné
dielo. Skladateľ Leoš Janáček v nej
zachytil psychológiu ľudí z dedin
ského prostredia, plnom predsud
kov, frustrácie, neopätovaných ci
tov. Navyše príbeh, v ktorom dôj
de k zavraždeniu nevinného no
vorodenca, upevnený neuveriteľ
ne pôsobivou plnohodnotnou Ja
náčkovou hudbou, je predurče
ný k beznádejnému zamilovaniu
sa do tejto opery. Štúdium hlav
nej roly Jenůfy bolo u mňa na za
čiatku veľmi bolestivé. Hudobný
part tejto roly je nesmierne nároč
ný. Janáček v tejto opere vyjadro
val psychologické pochody postáv
prostredníctvom nápevkov, kto
ré získaval zapisovaním ľudskej
reči. Krátkosť a úsečnosť hudob
ných myšlienok vytvorilo originál
ny hudobný štýl jazyka, ktorý sme
my ako interpreti mali povinnosť
zachovať. Napriek tejto špecific
kosti dokázal Janáček zaodieť to
to dielo neuveriteľnou nežnosťou
a melodikou, takže si táto opera
okamžite získa srdcia každého po
slucháča, či už odborníka alebo la
ika. Mňa osobne táto opera uchvá
tila svojím silným dejom a ešte in
tenzívnejšou hudbou, ktorá sa ne
dá porovnať so žiadnou inou.
» Ako často sa v hľadisku objavia
Zákamenčania? Teda, ohlásia sa
dopredu? Vieš, že tam budú?
Vždy ma veľmi poteší, keď
na moje predstavenie príde nie
kto zo Zákamenného alebo oko
litých obcí, prípadne miest. Priš
lo ich už veľmi veľa a som im za to
veľmi vďačná. Vždy sa ohlásia a ja
aspoň môžem uspokojiť netrpez
livé dotazy mojich kolegov: „Dou

fame, že budeme v hledisku slyšet
slovenčinu!!“
» Kde okrem Opavy ťa ešte môžeme vidieť a počuť?
Momentálne cestujeme s pred
stavením Její pastorkyňa na zá
jazdy po Českej republike ako aj
do zahraničia. Mám za sebou na
príklad nádherný festival Janáčko
vy Hukvaldy, ako aj zájazd do di
vadla v poľskom Bytome. Nedáv
no som spievala Jenůfu aj na fes
tivale Tomáškova a Novákova hu
dební Skuteč. Ešte nás do kon
ca tejto hudobnej sezóny čaká
niekoľko zájazdov s týmto krás
nym predstavením. Okrem toho
nás čakajú aj predstavenia pria
mo v Opave, o ktorých sa budem
snažiť informovať, aby si prípad
ní záujemcovia a milovníci opery
mohli prísť na svoje. Okrem toho
sa mi podarilo nahrať Demo CD
sakrálnych skladieb s klavírnym
a organovým sprievodom Zuzany
Srogončíkovej Melicharovej, z čo
ho sa veľmi teším.
» Tento rok si prijala aj ponuku
učiť 2 dni v týždni na umeleckej
škole v Námestove. Ako reagujú
na tvoje účinkovanie v divadle?
Áno, tento školský rok som
prijala aj pedagogickú ponuku
z umeleckej školy v Námestove,
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takže dva dni v týždni venujem
vyučovaniu spevu. Mám pár ma
lých žiačikov, ktorí sú veľmi šikov
ní. Fascinuje ich moje rozprávanie
z divadelnej praxe. Najviac ich sa
mozrejme zaujímajú informácie
tipu: „Pani učiteľka, a vy sa s tými
kolegami bozkávate naozaj, alebo je
to len nejaký ďalší z divadelných trikov???.“
» Aká si učiteľka? Prísna? Napĺňa ťa odovzdávať skúsenosti ďalej?
Tak ako v roli speváčky, aj v ro
li učiteľky som sa našla. Učiť ma
vždy bavilo. Učila som už aj počas
štúdia na Konzervatóriu, aj po
čas štúdia na Akadémii. Som prís
ny pedagóg. Ja sama by som u se
ba študovať nechcela. Niekedy až
obdivujem mojich úbohých žiači
kov, že z hodiny neutečú. Svojich
žiakov mám rada a som šťastná, že
svoje praktické skúsenosti môžem
hneď odovzdávať ďalej.
» Ako sólistka si koncertovala
s Pražským orchestrom v Číne,
spievala si v Taliansku… máš vysnívané miesto, kde by si chcela
spievať… a vysnívanú rolu? Alebo nejaký spevácky sen?
Mojím jediným želaním je spie
vať, kým mi budú sily stačiť.
Mgr. Zuzana Florková
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Kvapky, ktoré
znamenajú život
Krv ako najvzácnejšiu tekutinu nemožno ničím nahradiť, darca ju
môže darovať opakovanie bez toho, aby utrpel ujmu na zdraví. Darovanie krvi prináša darcovi dobrý pocit, darovanému úľavu alebo
aj záchranu života.
Ľudia už od pradávna vedeli, že
krv je dôležitá a s jej stratou z tela
uniká život. Preto krvi pripisovali
životodarne účinky a tiež nadpri
rodzenú moc. Primitívne bojujú
ce národy pili krv svojich nepria
teľov, pretože verili, že tak získa
jú ich silu a budú večne žiť. Vo voj
nách sa lekári snažili krvácajúcim
vojakom vrátiť krv naspäť do te
la. Rôzni šamani a čarodejníci do
konca pripravovali z krvi nápo
je, ktoré „mali ľuďom vrátiť mladosť a krásu“. V stredoveku bolo
veľmi rozšírené „púšťanie žilou“,

Máj 2016

pomáhajme / dobrovoľníctvo

ktoré praktizovali lekári a ordi
novali ich pacientom pri všetkých
chorobách počnúc nespavosťou až
po bodné alebo strelné poranenia.
Veľkým prelomom v histórii
bol objav krvného obehu už v ro
ku 1616. O päťdesiat rokov neskôr
prebehla prvá transfúzia zvie
rat, kde lekári spojili krčné tepny
dvoch psov. Prvá úspešná transfú
zia sa konala v roku 1667, kedy J.
B. Denis lekár kráľa Ľudovíta XIV.
použil krv jahňaťa a striebornou
rúrkou ju dostal do žíl mladého
muža trpiaceho letargiou a zimni

Družstvo prvej pomoci
cou. Potom sa zopakovalo ešte via
cero pokusov s transfúziou zviera
cej krvi do žíl človeka, ale keďže
úmrtnosť bola viac ako 50 %, tieto
transfúzie boli zakázané.
Veľký rozmach transfúzie za
znamenalo objavenie krvných
skupín. Zlatý vek hromadných
transfúzií nastal počas prvej sve
tovej vojny, kedy darovaná krv za
chránila tisícky zranených voja
kov. Už v tom čase za začala krv
uskladňovať, aby mohla byť pou
žitá v prípade núdze. Postupne sa
vypracoval plán a postup pri od
beroch. Aj dnešná moderná doba
si žiada ľudí ochotných ísť daro
vať svoju krv. V súčasnosti je veľ
ký rozmach operácií, veľa doprav
ných nehôd, krv je používaná aj
pre ľudí s onkologickými alebo
krvnými chorobami.
V našej obci je veľmi silná zá
kladňa dobrovoľníkov, ktorí cho
dievajú pravidelne darovať krv.
Ročne sa u nás organizujú 4 mo
bilné odbery krvi a celkovo sa na
plní okolo 300 krvných vakov.
Každý kto má chuť pomáhať mô
že sa pridať k veľkej skupine dobro
voľných darcov alebo dobrovoľní
kov, ktorí dokážu poskytnúť prvú
pomoc, dokážu bez nároku na od
menu venovať svoj čas druhým.
Ak máte chuť
sa akokoľvek zapojiť:
• Dobrovoľník pri akciách v obci

• Darca krvi
• Člen humanitnej jednotky
dobrovoľných záchranárov
• Kurz opatrovania
• Kurz prvej pomoci
• Dobrovoľná opatrovateľka
» Môžete kontaktovať pani Pol
ťákovú na Obecnom úrade v Zá
kamennom 0915 179 800 alebo
poltakovavierka@centrum.sk
Najbližšie odbery krvi
v obci Zákamenné:
• 30. máj 2016
• 5. september 2016
• 12. december 2016
Valentínskej kvapky krvi v Zá
kamennom sa zúčastnilo 55 dob
rovoľných darcov krvi. Zdravot
né sestry z NTS Martin naplnili 52
krvných vakov. Prvýkrát si do dar
covského kresla sadli 4 prvodarco
via. Tohto odberu sa zúčastnilo 30
žien a 22 mužov.
Rozdelenie podľa krvných
skupín
Počet darcov
Krvná skupina
0+
0A+
AB+
BAB+
ABSpolu

Február
18
1
16
0
7
2
7
1
52

V. Polťáková
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Pomôcť či nepomôcť? Veď má zdravé ruky
ani schôdza nerobí mu muky...
Pomyslíš si: „Iste je to jeho vina“.
Avšak pravda môže byť aj iná.
Aj on bol možno úspešný a zdravý,
o všetko pripravil ho osud dravý.
Keď človek vo vojom živote pre
žíva určitú krízu je dobré keď nie
je sám. Nie vždy potrebuje hmot
nú pomoc. Často mu stačí pocit
ľudskej spolupatričnosti, tiché po
chopenie jeho ťažkosti. O tom aká
ľudská spolupatričnosť v našej ob
ci funguje sme sa presvedčili pred
veľkonočnými sviatkami.
Už to, že rok 2016 je rokom mi
losrdenstva je samo o sebe veľ
kou výzvou robiť skutky milosr
denstva. V našom farskom kosto
le môžeme prejsť „Bránou milo
srdenstva“ a tak za určitých pod
mienok pomôcť tým, ktorí to naj
viac potrebujú a už nie sú medzi
nami živými. Skutky milosrden
stva sa dajú činiť aj medzi ľuďmi
živými a to samaritánskymi skut

kami: hladným dať jesť, smäd
ným dať piť, chorých navštíviť.
Pred Veľkou nocou pán farár Cyril
Hamrák na podnet mladých ma
tiek vyzval v kostole veriacich ku
konaniu týchto skutkov a to for
mou poskytnutia potravín a nápo
jov pre mnohodetné rodiny, vdovy
so sirotami a osamelé osoby. Ľu
dia mohli priniesť buď do kostola
alebo do charitnej miestnosti po
traviny, aby potešili svojou šted
rosťou iných. A tak nosili. Ľudia
ako o dušu spasenú prinášali všet
ko čo len mohli. Boli to cestovi
ny, múka, cukor, ryža, džemy, ze
miaky, zaváraniny, kompóty, si
rupy, mlieko, koreniny, sladkosti,
paštéty, zelenina, káva, čaje ba do
konca aj stravné lístky.
Charitné pracovníčky spočiat
ku prerozdeľovali tovar tam, kde
to považovali za najpotrebnej
šie. Lenže ľudská štedrosť a hlad
po milosrdenstve prekonal očaká

vanie. Vytvorili akúsi druhú „Bránu milosrdenstva“ do charitnej
miestnosti. Veľké množstvo po
travín sa prerozdeľovalo do ďal
ších a ďalších rodín. Pri roznáša
ní milodarov museli prísť na po
moc aj naši duchovní otcovia. Po
mohli rozvážať nabalené tašky
do rodín, ktoré sú vo vzdialenej
ších častiach obce. Niektoré mat
ky prekvapené touto pozornosťou
povedali, aby sme to dali tam kde
je to možno viac potrebné. Ich os
týchavosť sme uspokojili odpove
ďou, že aj oni môžu pomôcť napr.:
návštevou chorého alebo vypočuť
nešťastného človeka. Na otázku či
v našej obci naozaj niekto hladuje
bola daná odpoveď: „Až také hrozné to chvalabohu nie je. Ale mnoho
matiek musí dennodenne obracať
každé euro s myšlienkou využiť ho
na to najpotrebnejšie“. Veľkonoč
né sviatky boli vhodnou príleži
tosťou na vzájomnú pomoc. Dá sa

povedať, že ľudia pomáhali s myš
lienkou: „Ak môžeme, pomôžeme.
Príčinu nedostatku nekomentujeme. Veď koľko niekedy na daromnice minieme“. Mnohí pomohli a stá
le pomáhajú aj cez charitné skrin
ky nachádzajúce sa v kostoloch.
Presvedčili sme sa, že si vie
me ozaj viac pomôcť ako závidieť.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spô
sobom pomohli, ale aj tým kto
rí chceli ale nemohli patrí veľké
ĎAKUJEM.
Viktória Sekerášová

A preto pomôž, ako vieš,
veď on je naším blížnym tiež

Národný týždeň manželstva v Zákamennom
Národný týždeň manželstva je
celosvetová kampaň na podporu manželstva. Už šiestykrát
prebehla aj na Slovensku, tentoraz od 8. do 14. februára 2016.
Heslom tohto ročníka bol slogan: „RECEPT NA ŠŤASTNÉ
MANŽELSTVO“.
Jeho história sa začala v An
glicku v roku 1997 a postupne sa
rozšíril na všetky kontinenty. Ná
rodný týždeň manželstva si dáva
za cieľ povzbudiť manželov k to
mu, aby si počas tohto týždňa
na seba našli viac času, venovali sa
jeden druhému, niečo spolu pod
nikli a obnovili svoj vzťah.
Do tejto kampane sme sa v Záka
mennom zapojili už piatykrát, ten
tokrát ako spoločenstvo ôsmich ro
dín. Program sme rozvrhli do dvoch
dní s úplne odlišnou náplňou.

Dodo a Simona Predáčovci

V stredu 3. 2. sme s manželmi
Predáčovcami hľadali odpoveď
na otázku: „Aký je Boží plán s katolíckym manželstvom?“ Odpoveď
bola v ich prednáške i osobnom
svedectve: Manželstvo má byť otvorené prijatiu nového života bez používania antikoncepcie a antikoncepčného správania a sebadarujúcej láske obidvoch manželov. Veľkosť svojej rodiny môžeme plánovať
s použitím prirodzených metód plánovaného rodičovstva, ktoré nás pozvali naučiť sa.
Sobota 6. 2. začala sv. omšou
v našom farskom kostole, pri kto
rej sme prosili o požehnanie pre
všetky manželstvá v Zákamen
nom. Po jej skončení sa program
presunul do starého kultúrneho
domu. Náš druhý hosť – Richard
Vašečka – nám ponúkol svoj „recept“ na dobré manželstvo. Ako

Vašečka
prísady do tohto receptu dal tieto
ingrediencie: Modlitba, Priateľstvo, Intimita, Zdravie, Vďačnosť
Milosrdenstvo a Stolovanie.
P. Vašečka je úžasný rečník,
ktorý nám tieto prísady vysvetlil,
okorenil zmyslom pre humor a po
núkol na pomyselnom tanieri, aby
sme mohli naše manželstvá prehĺ
biť a obnoviť. A vo vyzdobenej sále
KD, kde to voňalo kávičkou a ko
láčmi, sa sedelo a počúvalo vo dvo
jiciach naozaj veľmi príjemne.
Osobne nás veľmi potešila hoj
ná účasť párov i jednotlivcov
z okolitých dedín, ale vypočuť si
p. Vašečku prišli i z okresov Tvr
došín a Dolný Kubín.
Po skončení prednášky náš
program pokračoval premietaním
filmu s manželskou tematikou
– Klenotníkov obchod. Autorom
scénara je sv. otec Ján Pavol II.

Rozišli sme sa okolo desiatej
hodiny večer, ale zídené páry bo
li spokojné, vysmiate a vďačné
za čas strávený spolu v príjemnej
atmosfére.
Naše veľké ĎAKUJEM od
nás organizátorov, patrí našim
hosťom, duchovnému otcovi Cy
rilovi a OÚ Zákamenné za to, že
sme sa mohli stretnúť v sále KD,
lebo inde by sme sa ani nezmesti
li. Sála bola zaplnená do posledné
ho miestečka. A nakoniec i našim
babkám, dedkom a slobodným te
tám, ktorí ochotne postrážili men
šie deti.
Veríme, že Duch sv. vanul
a každý manželský pár alebo jed
notlivec si našiel nejakú myšlien
ku, či nápad ako môže to svoje
manželstvo vylepšiť a obohatiť.
Mgr. Dibdiaková Zuzana
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záujmy

ZÁKAMENSKÝM CHOTÁROM

Jazvece v časti „Grúň“
Môj starý otec hovorieval: „,…na Gregora idú ľady do mora.“ Gregora, teda 12 marca, je dávno za nami
a jar je v plnom prúde. Príroda je v stave plného rozvoja, živočíchy a rastliny sa snažia využiť jej tohtoročný skorý príchod.
bude môcť využiť až jeho syn a ve aj vytváranie životného prostredia
Počas pekného počasia a hlav del, že musí zlikvidovať haluzinu pre rôzne živočíchy.
Po ďalší problém nemusíme
ne v nedeľu je v chotári našej ob a zasadiť nové stromčeky.
chodiť ďaleko. Hlavne v jarnom
ce možné stretnúť veľké množstvo
V katastri našej obce máme období, v období rodenia mlá
ľudí, ktorí v prírode hľadajú oddy
ch formou prechádzok a rôznych dosť príkladov, akým spôsobom ďat zveri je mimoriadne nebez
posedení. Je to v poriadku, krás sa nemáme chovať k lesu. Les ne pečný pohyb terénnych motoriek
ne prostredie našej obce je tu pre zaujíma, že my nemáme čas ísť po prírode. Hlavne u srnčej zve
ľudí, ktorí si ju dokážu vážiť, obdi odstrániť zvyšky po ťažbe, ne ri, ktorá sa vyskytuje u nás vo veľ
vovať ju a keď treba tak, jej aj po zaujíma ho, že sme pohnevaní kom množstve. môže dôjsť vply
s bratrancom- spoluvlastníkom. vom stresu k potratu, v neskoršom
máhať.
Je nepopierateľné, že máme Žije si svojim životom. Z nespra období keď je už mláďa na svete,
lepší prístup k informáciám, ako covanej haluziny a vrchovcov sa následkom vyrušovania ho mô
naši predkovia, môžeme študovať vyrojí podkôrny hmyz, napadne že matka opustiť. Z vlastnej skú
procesy v prírode, môžeme o nej ostatné okolostojace zdravé stro senosti poznám jeden jazvečí br
vedieť oveľa viac ako generácie my a v kombinácii so suchým le loh pri ktorom si v tesnej blízkos
pred nami. Správanie niektorých tom, aké bolo napríklad vlani spô ti urobili svoj prechod motorkári.
ľudí tomu ale nenasvedčuje. Mož sobí, že nám les vysychá. Zabúda U nás v minulosti pomerne zried
no je to tým, že nie sme bytostne me že les nie je len producent drev kavý živočích, v poslednej dobe
závislí na úrode zemiakov, obilia nej hmoty ale má aj veľa mimopro začína jeho početnosť mierne na
či iných plodín na našom poli, nie dukčných funkcií. Jednou z nich je rastať, samozrejme že bol nútený
sme závislí na dreve ktoré vyrástlo
za nejakých sto rokov v našom le
se či v lese po pradedovi… Všetko
si dokážeme kúpiť za peniaze, kto
ré sme zarobili inde. Neviem či by
Kedysi to teda bývali akcie.
Keď po zime konečne nastali
nás naozaj niektorých ten pradedo
teplé dni, prišiel aj čas zarobiť si Početná a veselá tlupa detí, pod
pochválil, keby videl,v akom sta
nejaké tie peniaze. Čo na tom, pazuchou dve-tri vrecia, v bave je „jeho les“. Hlavné je, že sme
že sme ešte navštevovali zák- tohu slaninka a chlieb. S posi odtiaľ doviezli drevo na krov ro
ladnú školu a nemali žiadne mocou rodičov, dedkov a badinného domu, haluzinu sme ne
pracovné skúsenosti? Za do- bičiek sme poznali, ktoré rastchali tak, a možno za nejaké trimom, na lúke, v lesoch…všade linky a ako zbierať a keď už
štyri roky tam odbehneme na pa
tam sa skrývali a stále skrývajú ubudlo síl či chuti, prišla ďallivo a dorúbeme zvyšok. Nehľa
liečivé rastliny, ktoré sa po na- šia príjemná stránka takýchdiac aj na porušenie zákona, ide
zbieraní a usušení môžu pre- to výletov. Bláznenie v prío výrazné morálne pochybenie.
dať. A že je to veľmi príjemná rode, naháňačky, opekačky,
Náš pradedo nemal internet, ne
činnosť nielen pre dôchodcov oddych na vreci plnom voňamal množstvo kníh, žiadne odbor
či mamičky na rodičovskej do- vého malinčia… a s úsmevom
né školy. Mal ale vzťah k prírode,
volenke, o tom by vám vedeli na perách a za zvuku tých najk svojej práci, majetku a potom
rozprávať mnohí. A to prá- smiešnejších skomolením ľudokom. Spôsob, akým pestoval les,
ve pre deti, ktoré vzhľadom vých pesničiek sme sa vrátili dosa vyrovnal aj dnešným moder
na svoj vek ešte nemajú mož- mov. Behom, skákaním, kotúným lesníckym metódam. Vedel,
nosť zamestnať sa napríklad ľaním a sem-tam aj tak obyčajže si môže zobrať iba tento a ten
ne, krokom. Rastliny sme rovcez prázdniny ani brigádne.
to strom, vedel, že tamtú skupinku

Poďme spolu na bylinky
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noru opustiť. Motorkári porušujú
niekoľko zákonov, ale zase, samo
zrejme na prvom mieste je morál
ka a vzťah k prírode.
Ako člen Poľovníckeho zdru
ženia Zákamenné musím pouká
zať tak isto aj na iné problémy spô
sobené necitlivým správaním nie
ktorých našich spoluobčanov. Po
ľovníci sú pomerne úzka skupi
na ľudí s veľmi kladným vzťahom
k prírode. V mnohých prípadoch
venujú takmer svoj všetok voľný
čas práci v revíri a pobytu v príro
de. Snažíme sa, aby poľovná zver
v našom revíri bola zdravá, v pri
meranom počte a kvalite. Hlav
ne v lokalite Grúň sa každoroč
ne vyskytujú túlavé psy, ktoré ako
sa zdá, nemajú majiteľa. V zim
nom období dokážu uloviť aj do
spelú srnčiu zver, v letnom obdo
bí evidujeme škody hlavne na mlá
ďatách. Tieto úhyny zveri sú abso
lútne zbytočné a zase je za nimi len
naša neúcta k prírode a nedosta
tok zodpovednosti v tomto prípa
de k vlastnému psovi.
Budujeme rôzne prikrmova
cie zariadenia pre zver a soľní
ky, nájsť dôvod prečo niekto zlik
viduje takéto zariadenie je naozaj
veľmi ťažké. V dnešnej dobe je ce
na kamennej soli čo predkladáme
zveri v soľníkoch naozaj halierová
záležitosť a predsa sa nájdu spolu
občania čo si ju odnesú domov. Je
nepochybné, že po otvorení zber
ného dvora v našej obci sa zmen
šil počet nelegálnych skládok v na
šom chotári, ale stále sa nájdu spo
luobčania, ktorí odnesú pokaze
nú chladničku či starú sedacou
súpravu niekde pod les.
Správajme sa k našej prírode tak,
aby aj tí čo prídu po nás, ju mohli vy
užívať a obdivovať aspoň v takom
alebo v lepšom stave ako je teraz.
Juraj Bajo
nomerne rozložili, aby sa dobre
usušili a už v duchu počítali, čo
si za zarobené peniaze kúpime.
Na konci augusta síce väčšina
skončila v suveníroch z odpustu
a v kasách kolotočiarov, ale pocit, ako chutia vlastné zarobené
peniaze nám už nevzal nik.
V Zákamennom mal zber liečivých rastlín svoju vlastnú históriu, no ako nám povedala jedna z vykupujúcich, Alenka Bajová, zberačov z roka na rok ubúdalo a ubúda: „Dnes prichádzajú najmä dôchodcovia, detí je málo. Pred niekoľkými rokmi to bývalo
skôr opačne.“
Môžeme to prirovnať k tomu, ako sa po nástupe počítačových hier a rôznych sociálnych sietí začali vyprázdňovať
ihriská a športoviská. Presne
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Stavanie mája
Nedeľné ráno prvého mája nám
prinieslo veľmi pekný pohľad
na našu obec, nad strechami domov sa skveli pekne ozdobené
májky.
Posledný deň v mesiaci apríl
patrí už tradične stavaniu májov.
Tento zvyk sa udržiava aj v našej
obci. V minulosti mládenci po
stavili máj dievke, ktorá sa mala
v tom roku vydávať, bol to symbol
lásky. Čím vyšší máj, tým väčšia

láska. V dnešnej dobe májky sta
vajú skôr preto, aby uchovali tra
díciu stavania májov. Je to aj mož
nosť utužovať dobré susedské ale
bo rodinné vzťahy, lebo väčšinou
sa spoja susedia a postavia si spo
ločný máj pre svoje ženy, dcéry,
vnučky. Je to príležitosť posedieť
si spoločne, zaspomínať, ale aj za
spievať či zatancovať.
Ľudová hudba Kamenčan zor
ganizovala tradičné stavanie má
ja pri Altánku na Vyšnom konci
pre všetky dievčatá, dievky a že
ny v Zákamennom. Do celej akcie
bolo zapojených veľa dobrovoľ
níkov pod vedením Mareka Be
ňuša ml., Miroslava Koleňa, Mi
lana Grofčíka ktorí májku spíli
li a obielili z kôry. Májku dotiahol
na miesto zdvíhania Jozef Briš
šák so svojim historickým vozid
lom – traktorom veteránom Ško
da 25. Dievčatá a ženy ozdobili
vrcholec farebnými stuhami. Po
tom prišli na rad muži, ktorí po
mocou „klieští“ pomaly dvíha
li poriadne vysoký máj. Do tanca

hrala Ľudová hudba Kamenčan.
Pre všetkých bolo prichystané
občerstvenie, výborný guláš a eš
te lepšia fazuľovica. Ani chladné
prvomájové počasie nezabráni
lo, aby sa občania prišli pozrieť
a zapojiť sa do stavania poriadnej
„májky“.
Teraz len vydajachtivé diev
ky musia dobre pozerať na ktorú
stranu sa im nakláňa Máj, aby ve
deli odkiaľ budú mať muža.
V. Polťáková
Autor foto: Peter Laššák

Veľkonočná kúpačka
Chlapi, mládenci a chlapci zo
brali v ten deň do rúk vedrá a kor
báče a išli navštíviť všetky ženy,
dievky a dievčence. Hovorilo sa,
že každá dievka musí byť polia
ta vodou, aby neoprašivela a mu
sia ju poriadne vyšibať, aby bo
la zdravá. V minulosti bola ši
bačka aj vecou spoločenskej pre
stíže. Bola by veľká hanba, keby
niektoré dievča ostalo nevyšiba
né alebo nepoliate vodou. Naše
staré mamky a mamy dávali mlá
dencom za šibačku krásne vlast
noručne zdobené kraslice. Za ši

bačku dostali mládenci aj stuž
ku na korbáč, podľa ich počtu sa
hneď vedelo, ktorý mládenec je
šikovný a rúči. Chodilo sa šibať
od domu k domu všetky dievča
tá a ženy. Dnes chodia šibači vy
kúpať väčšinou len ženy a diev
čatá z blízkeho príbuzenstva ale
bo spriatelených rodín. Okrem ši
bania je u nás rozšírené aj polie
vanie vodou. Voda má podľa sta
rej tradície očistný charakter a to
zaručovalo omladnutie dievčat
a žien. Dievčatá sa kedysi polie
vali priamo vedrom na priedomí
alebo sa rovno hádzali do poto
kov. Nie preto, aby sa im urobilo
zle, ale preto, aby si udržali zdra
vie, krásu a mladosť po celý rok.

tak ubudlo detského smiechu aj
z lúk a lesov. A to je veľká škoda. Nejde o tie zarobené peniaze, i keď aj to dokáže formovať
osobnosť dieťaťa, keď pocíti, že
za každým eurom sa skrýva toľko práce. Ide najmä o to, že deti
potrebujú pobyt vonku. Na ihrisku, na dvore, na lúke, pri rieke, v lese… kdekoľvek. Našťastie
sa už rozbehli mnohé projekty,
ktoré deti motivujú venovať sa
viac pohybu, najmä tomu športovému, no určite by prospelo

urobiť osvetu aj pobytu strávenému vo voľnej prírode. Ak
by ste chceli k tomu motivovať
tie svoje detváky, prinášame
zoznam liečivých rastlín, ktoré sa tento rok v Zákamennom
vykupujú: alchemilková vňať,
prvosienkový kvet, podbeľový kvet, malinový list, lipový
kvet, ľubovníkova vňať, čučoriedková vňať, myší chvost,
očianka, ďatelinový kvet červený, túžobník brestový.
Mgr. Zuzana Florková

Na Veľkonočný pondelok sa ešte
aj u nás zachovávajú tradície našich starých rodičov.

Túto úlohu si dali aj mládenci
z Folklórneho súboru Kamenčan,

ktorí poriadne vyšibali a vyoblie
vali dievky.

Mládenci z FS Kamenčan, zľava: Kolenčík, Pekný, Holubčík, Belicaj a Kojda
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SING a SONG – otvorme srdcia spevu
uznanlivé pohľady a plné hľadisko
mobilov, ktoré snímali túto pre
miérovú show našich učiteľov.
Celý program sme zakončili jed
ným obrovským potleskom, kto
rý patril všetkým, ktorí akýmkoľ
vek spôsobom priložili ruky k die
lu. Stretli sme sa partia skvelých

ľudí, ktorí majú chuť pracovať, dať
kúsok zo seba, a tak robiť svet kraj
ším miestom. Už teraz sa tešíme
na ďalší ročník. Dospievania!
P.S.: Vystúpenia si môžete pozrieť na stránke zakamenskej školy v priebehu mesiaca mája 2016.
PaedDr. Blažena Madleňáková

Trieda 5. C sa doviezla na autobuse ZAKAbus
Dňa 6. 5 sa v starom KD uskutočnil 4. ročník súťaže v speve
zahraničných piesní, ktorý organizuje naša ZŠ pod vedením učiteľov cudzích jazykov.
Jeden slávny človek raz pove
dal: „Ak nemôžem lietať, nechajte
ma aspoň spievať.“ Je vôbec možné
porovnávať lietanie a spievanie?
Čo majú tieto dve aktivity spoloč
né? Adrenalín? Vášeň? Energiu?
Určite áno. Ale spievanie má jed
nu vec navyše, a tou je SRDCE.
Pieseň zaspievaná od srdca zaže
nie nejednu starosť a zotrie vrásku
z čela. Tak sme teda otvorili naše
srdcia, napli sluch, zaostrili zrak,
zhlboka sme sa nadýchli a odpá
lili dopoludnie plné spevu, hudby
a samozrejme, dobrej nálady. Ten
to ročník bol rekordný. Číslo 23 –
to bol počet vystúpení jednotliv
cov, skupín či celých triednych ko
lektívov. Veru! Obdivuhodné čís
lo. Sme radi, že sa myšlienka tejto
súťaže uchytila a stala sa z nej pek
ná každoročná tradícia. Veď len
na porovnanie – 1. ročníka súťaže
sa zúčastnilo 5 účinkujúcich.
Ťažko vymenovať žiakov, kto
rí boli tí naj. Väčšinou sa jed
nalo o celé skupiny a ich meno
slov by zaplnil aj celú dvojstrán
ku. Spomeňme aspoň niekto
rých. O tom, že Agátka Sivčáko
vá je nadaná speváčka vieme všet
ci už zo svätých omší, a potvrdi
la to aj tentoraz. Nedali sa zahan
biť ani šiestačky Miška Verníčková
a Klára Garajová, ktoré predvied
li vydarený duet. Nezaostávali ani
chlapci – Ľubošovi Koleňovi z 8. B
nechýbala odvaha, keďže pesnič
ky skupiny Coldplay nepatria me
dzi tie najľahšie. Dvaja školskí
šintri – Filip Beňuš a Adam Lučiv
ňák nám ukázali, že sa vedia hrať
aj s tónmi, nielen s nervami učite
ľov. Treba pochváliť aj Peťa Kova
ľa z 5. B, ktorý za asistencie svo
jich spolužiakov roztancoval pub
likum rockovou skladbou. Pokoj

nejšiu atmosféru priniesla Jessi
ca Janíková s nádhernou skladbou
Hallelujah. Tomáš Dopirák z 8. C –
chlap ako hora, si otcovsky privi
nul svoje spolužiačky a pieseň ho
buď dojala, alebo spotila. Neved
no, čo to bolo za tekutinu. Domi
nantnosť anglických piesní stopli
jedna nemecká a jedna ruská pie
seň. Nemecká pieseň sa pýšila ori
ginálnosťou, keďže jediným hu
dobným nástrojom boli pohári
ky a ruky dievčat, ktoré sa bravúr
ne popasovali s takým náročným
jazykom, akým nemčina bezpo
chyby je. Akýže by to bol mix rus
kých piesní bez legendárnej Kalin
ky? Žiaci pod vedením p. uč. Fa
fejtovej sa dokonalými kostýma
mi zmenili na málčikov a djevoč
ky, a previedli nás najznámejší
mi ruskými hitmi. „Mamma mia“
– zakričala si žiačka Alžbeta Iglá
rová z 8.B, keď zistila, že nedobi
je srdce švárneho mládenca. Žia
ci triedy 5. C sa doviezli na origi
nálnom autobuse, ktorého autor
kou bola Natália Florková ml. Zá
chvaty smiechu sa ozývali sálou,
keď deviataci v ružových šatách
napodobňovali bábiku Bárbie. Ku
koncu súťaže prišli na rad tí, kto
rí o chvíľu odchádzajú. Trieda 9. B
sa predstavila so skladbou Lenivá
pieseň, avšak po lenivosti nebolo
ani stopy, a spomínaní žiaci to pa
rádne roztočili.
A takto by sme mohli pokračo
vať ďalej. Raz a darmo. Naša zák
ladná škola je plná talentov. Žiaci
dali do svojich vystúpení všetko –
spontánnosť, energiu, úsmev, svo
ju mladosť, a hlavne, už spomína
né SRDCE, ktoré bolo nielen po
čuť, ale aj cítiť.
Zlatým klincom programu bo
lo vystúpenie hudobno – taneč
nej skupiny s názvom Madleňák´s
girls. Nie, nešlo o žiadne zahra
ničné celebritné zoskupenie. To sa
naši učitelia rozhodli pobaviť svo
jich žiakov, a podarilo sa im to te
da na jednotku. Svedčili o tom aj

Nedali sa zahanbiť ani učitelia

Na plese sa rodiny zabávali

Dňa 9. 1. 2016 sa opäť otvorili
brány Kultúrneho domu, aby
privítali rodinky, ktoré sa rozhodli stráviť toto sobotné popoludnie v kruhu ďalších skvele
naladených rodín.

Svojou prítomnosťou nás pote
šili aj náš pán farár s pánom kap
lánom Marcelom, ktorý neskrý
vali radosť z rozžiarených det
ských očí a radostnej a pokojnej
nálady, ktorá sa niesla celou sálou.
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Zlato v hrdle
Tento rok sa konal už štvrtý
ročník súťaže pre začínajúcich
hudobných gospelových interpretov – Gospel talent, ktorý organizoval portál i Gospel a spevák a skladateľ Richard Čanaky
v spolupráci s Rádiom Lumen.
Záštitu nad týmto podujatím dr
ží poslanec Európskeho parlamen
tu Miroslav Mikolášik. Víťazom
súťaže Gospel talent 2016 bude
umožnené nahrať autorskú sklad
bu v nahrávacom štúdiu a zabez
pečí podporu pri štarte na profesi
onálnej gospelovej hudobnej scé
ne. Do tejto súťaže sa mohol pri
hlásiť každý mladý interpret, kto
rý zložil gospelovú skladbu a tá
to skladba nebola nikdy predtým
nahrávaná v profesionálnom štú
diu. Gospel talent 2016 chce hľa
dať mladých interpretov, ktorí si
sami píšu piesne dotýkajúce sa na
šich duší. Súťaž Gospel talent 2016
prebieha vo viacerých fázach. Spo
medzi všetkých prihlásených skla
dieb vyberie odborná porota semi
finalistov, za ktorých potom môžu
hlasovať ich fanúšikovia prostred
níctvom internetu.
Do víru tanca a hudby nás vo
vádzal D.J. Little Johny. Det
ské srdiečka opäť podskoči
li, keď medzi nás zavítala Viki
na so svojimi parťačkami, kto
ré nás všetkých vtiahli do sve
ta rozprávky a spolu s deťmi sa
snažili splniť rôzne úlohy, kto
ré im dala zlá kráľovná, aby do
siahli záchranu a oslobodenie
princeznej. Napokon sa im to
všetko podarilo a vďaka zázrač
nému prášku zvíťazili nad zlom
a zachránili princeznú. Ochot
né dievčatá si opäť pripravi
li úžasné tvorivé dielne, z kto
rých si deti odnášali krásne vý
tvory. O naše hladné brušká sa
postaral náš osvedčený šéfku
chár Milan so svojou nezame
niteľnou kapustnicou, ktorej
dokáže málokto odolať.
Vďaka naším štedrým spon
zorom sme mohli potešiť a ob
dariť každú rodinku darčekom
z tomboly.
Snáď všetci sme sa skvele za
bavili a aspoň na chvíľu sme za
budli na svoje každodenné sta
rosti. Všetkým, ktorí sa o to
to všetko postarali, zorganizo
vali, pomohli, podporili patrí
zo srdca veľké ĎAKUJEME.
A verím, že o rok sa opäť spolu
stretneme.
J. S. a kolektív

Odborná porota nominovala
do semifinále aj našu rodáčku Mo
niku Janoťákovú s jej vlastnou pies
ňou: „Boh ťa hľadá“. Autorkou tej
to krásnej éterickej piesne, kto
rá v sebe ukrýva hlboké posolstvo
a pokoj je Monika Janoťáková. Svo
je piesne tvorí doma, každá z nich
je svojská a viaže sa na jedinečnú
vnútornú skúsenosť s tajomstvom
života. Monika nemá žiadne hu
dobné vzdelanie dokonca nepozná
ani noty. Pri svojej tvorbe sa opiera
hlavne o hlas srdca a sluch. Aj na
priek ju všetci poznáme ako úžas
nú speváčku, ktorá svojim hlasom
chváli Boha vytvára jedinečnú at
mosféru v chráme.
Pieseň Boh ťa hľadá vznikla
v decembri 2015. Monika o piesni:
„Posolstvom piesne je ohlasovanie
Božej lásky, ktorá sa k nám skláňa v každom čase. Milosrdenstvo
a Láska zostupujú k stratenému
ľudstvu. Nie súdiť, ale zachraňovať
z biedy a liečiť naše rany. Najhlbšou ranou ľudského srdca je strata Boha. A preto On sám sa vydáva hľadať človeka. Boh je ten, ktorý prichádza. Ktorý chce byť blízko.
A aby sa zmestil do nášho tesného

Obecný ples

Poslednú fašiangovú sobotu sa
konal v poradí už XXII. ročník
plesu obce Zákamenné. Krásne
vyzdobená sála kultúrneho domu vítala prichádzajúcich hostí.
O celkovú plesovú výzdobu
sa postarala Mariana Florková.
Do tanca až do samého rána hrala
skupina FRESH BAND. Vynika
júce plesové menu nám pripravil
Tomáš Dibdiak so svojim tímom
kuchárov a čašníkov – PREMIUM
CATERING ORAVA. O zábavu sa
postaral Igor Kmeťo st. a Kmeťo
band. Svojim fotoaparátom všet
ko zachytila skvelá fotografka Jar

sebeckého sveta, stáva sa malým.
A Jeho moc je ukrytá v bezbrannosti
dieťaťa. Jeho sila a víťazstvo v obete. Jasle sú prvým oltárom, na ktorom Boh obetuje sám seba, odetý
do pokory, chudoby a najväčšej jednoduchosti. Zrieka sa svojho neba,
aby daroval nebo nám. Boh ťa hľadá. Chce, aby si žil. Nechaj svoje

V súťaži Gospel talent 2016
hlasovalo viac ako 11 tisíc fanú
šikov. Monikina pieseň skončila
na krásnom 4. mieste v kategórii
Speváčka.

mila Kakusová. Hostia si odnášali
veľmi hodnotné ceny vďaka našim
sponzorom.
Sponzori plesu: Štefan Pa
dušňák – STAVOPRAC, Ján Von
šák, LUKO Zákamenné, Fran

tišek Srogoň, Verníček Jaroslav,
Ing. Peter Sahul, Lukáš Prísenž
ňák, Lekáreň pod Kalváriou, Co
lorspol s.r.o, Milan Beňuš, Kavia
reň BORA, Kvetinárstvo Magnó
lia, Stavrepo Mlich, Autoservis
Karol Fedor, Marta Katreníková,
Kvetinárstvo Eva Sivčáková, Au
todiely Eva Sivčáková, Roľnícke
družstvo Zákamenné, Janka Lu
čivňáková – predajňa záhradkár
skych potrieb, PZ Zákamenné,
Bystričanka, Gastro Vrábeľ Dol
ný Kubín, MS SČK Zákamenné,
SAT Electronics Janckulík, Cuk
ráreň Gerek, Zuzana Floreková,
K.L.I.B.O.S. s.r.o. Zákamenné,
Bc. Zlatica Gruchalová, Miroslav
Šliga – syrové výrobky, Tlačiareň
Kubík Námestovo, Slovnaft Alena
Kyrczová, Predajňa DINO – Mar
ta Gruchalová, Ing. Vladimír Flo
rek, Grofčík Milan.
Sponzorom ďakujeme.

srdce rozhorieť Jeho láskou a spievaj mu spolu s anjelmi pieseň vďaky,
radosti a chvály.“
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Výstava poštových holubov
Základná organizácia poštových holubov v Zákamennom
už po druhý krát 13. decembra
2015 usporiadala výstavu poštových holubov Oblastného združenia v Zákamennom v kultúrnom dome.
Na výstave bolo cez 150 vy
stavovaných holubov v rôznych
kategóriach. Ďalšie holuby boli
od majstrov Oblastného združe
nia Tvrdošín a na predaj.
Na výstavu sa prišli pozrieť ob
čania susedných dedín, chovatelia
zo susediacich oblastných zdru
žení Čadca, Kysucké Nové mesto,
Terchová, Ružomberok ale aj cho
vatelia z Moravy a Poľska.
Atmosféra bola výborná, dis
kutovalo sa o všeličom a aj bu
fet ponúkal super guláš, klobás
ku a aj niečo na zahriatie z vnútra.
Ocenenie víťazov bolo na vysokej

úrovni. Odovzdávalo sa celkom 80
pohárov predsedom OZ p. Buče
kom a predsedom ZO Zákamenné
Antom Klimčíkom.
Po vyhodnotení nasledovala
tombola, kde organizátori na čele
s p. Klimčíkom zohnali od spon
zorov 93 cien (televízor, mikrovln
ka, motorová píla…). Na konci od
chádzali všetci spokojní.
Základná organizácia chovate
ľov poštových holubov Zákamenné
bola založená v roku 1933 a patrí
medzi najstaršie základné organi
zácie na Orave, ale aj na celom Slo
vensku.
Založil ju zákamenský farár Ba
kara a tajomník MNV Sokolíček.
Vtedy patril pod Dolnokubínsky
okres. Od roku 1994 sú zákamen
ský holubári organizovaný v Ob
lastnom združení Tvrdošín, ktoré
má 6 základných organizácii a oko

Zľava P. Štepančík, P. Kurek ml., J. Florek, J. Štepančík, P. Kurek st.,
A. Klimčík, M. Romaník, Kasan, J. Jurašek, A. Svitek, E. Majchrák, Padušák, F. Sivčák, Š. Boškaj
lo 120 členov. Prepravu holubov
od roku 1994 zabezpečuje firma
K.L.I.B.O.S p. Anton Klimčík. Mo
mentálne má ZO-CPH 23 členov,
ktorí pochádzajú zo Zákamenné

ho, Novoti, Or. Lesnej, Lokce, Vý
chylovky, a Novej Bystrice.
ZO CHPH Zákamenné
predseda Anton Klimčík

Hurá, do MŠ pribudne
vláčik a dopravné
ihrisko
V súčasnosti sa veľmi často stretávame so slovom „chcem, chceme“. Neraz to však ostáva len pri
tomto samotnom slove. Chcieť
však nestačí.

Výlet – Krakow
Dňa 18. marca 2016 žiaci zo
Zákamenného s láskavým doprovodom mamičiek, starých
mamičiek a pod dozorom ďalších dospelých navštívilo poľské mesto Krakow.
Pútnici navštívili Svätyňu
Božieho Milosrdenstva v La
giewnikoch-Krakowe, uctili si
relikvie svätej sestry Faustíny,
zúčastnili sa na slovenskej svä
tej omši. Po omši si prezreli ce
lý areál, novovybudovanú svä
tyňu, miesta spojené so životom
sestry Faustíny a Jána Pavla II.
V slovenskej kaplnke sa pútni
kom venovala sestra z kongre
gácie Matky Božieho Milosrden
stva.
Nasledovala návšteva kosto
la Ecce Homo, zasvätenému sv.

Albertovi, pôvodným menom
Adam Chmielevski. Bol to zná
my poľský maliar, ktorý zane
chal svoje povolanie, aby sa
mohol bezvýhradne venovať
chudobným ľuďom. Pútnikov
milo privítali sestričky – alber
tínky a rozprávali im o živote
a diele svätého Alberta, svät
ca, ktorého mal vo veľkej úc
te aj Ján Pavol II. Poľská sestra
Barbara vynikajúcou slovenči
nou previedla cez múzeum sv.
Alberta.
Cestou do Krakova a naspäť
bola cesta využitá rozpráva
ním o zaujímavostiach o Kra
kowe a navštívených miestach.
Pútnici prežili deň, ktorý sa
iste trvalo zapíše do pamäti.
PaedDr. Janka Polťáková

Človek sa musí snažiť, mu
sí pre to, čo chce aj niečo vyko
nať. A presne toho sa chytili aj na
še učiteľky v MŠ. Rozhodli sa, že
našim deťom opäť skrášlia a obo
hatia pobyt v predškolskom zaria
dení, kde väčšia polovica detí strá
vi takmer celý deň. Dôležitosť po
bytu na čerstvom vzduchu určite
netreba ani pripomínať, ale pod

Lúskačikovci lúštia Lúskačika – prizerajú sa starosta s riaditeľom školy
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Zákamenská Popoluška
Súkromná základná umelecká ško
la Námestovo, elokované pracovis
ko Zákamenné pripravilo pre Záka
menčanov dych vyrážajúce tanečné
predstavenie o Popoluške.
Krásne spracovaná rozpráv
ka pod režisérskou taktovkou Evy
Vrábľovej sa dočkala svojej pre
miéry. Zákamenčania sa mohli po
noriť do príbehu o chudobnej a dob
rej dievčine, ktorú poznáme nielen
z kníh ale aj filmového plátna. Vy
nikajúco spracovaný príbeh, krás
ne kostýmy, hudba, tanečné výko
ny detí ale aj kulisy umocňovali roz
právkový príbeh. Diváci sa preniesli
do chudobnej chalúpky, ale aj do ho
nosného zámku. Obdiv si zaslúži aj

prepracovaná choreografia a tiež ta
nečné umenie detí, ktoré pohybom
a tancom dokázali vyjadriť celý prí
beh.
Režisérka predstavenia POPO
LUŠKA – Eva Vrábľová začala s deť
mi trénovať od začiatku októbra, ke
dy mali uzavretý stav žiakov. Po
stupne vyberala hlavné a vedľajšie
postavy, ktoré obsadila do jednotli
vých choreografií. V rozprávkovom
príbehu o Popoluške účinkovalo 66
detí. Kostýmy do celého predstave
nia, ktoré umelecky dotvárali príbeh
zhotovila Evka Vrábľová. Pri tvor
be kulís sa realizovali Peter Hančák,
Veronika Petriská so svojimi žiakmi,
Nataša Florková a Michal Vrábeľ.
V. Polťáková

mienky a možnosti škôlkárskych
dvorov a záhrad nie sú až také roz
manité, ako by sme si častokrát že
lali. Preto učiteľky MŠ neváhali
a zapojili sa do písania dvoch pro
jektov, pričom oba boli úspešné.
Prvý projekt ,,Ide vláčik ši, ši,
ši“ je zastrešený Nadáciou Volkswagen Slovakia.
Z viacerých ponúkaných tema
tických oblastí bola vybratá Do
pravná výchova a v rámci nej sa
vypracoval projekt na získanie
záhradného dreveného vláčika.
Učiteľky svoj výber zdôvodňova
li najmä tým, že v našej dedine ab
sentujú možnosti pre deti obozná
miť sa s vlakovou dopravou a pre
deti predškolského veku platí prí
slovie „Lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť“ dvojnásobne.
Druhý projekt ,,Pomôžme aj
tým najmenším kráčať bezpečne“, podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.
Vďaka grantovému progra
mu ,,Región bezpečne“ bude
na škôlkárskom dvore vybudova
né malé dopravné ihrisko, kde si
budú môcť deti prakticky vyskú

šať a upevňovať svoje vedomos
ti o správaní sa na ceste a budú sa
môcť učiť, ako sa stať či už vzor
ným chodcom, ale napríklad aj bi
cyklistom…

Obom donorom určite patrí
veľké ďakujem, pretože aj vďaka
takýmto aktivitám a možnostiam,
môžeme urobiť pre naše deti nie
čo milé a hlavne niečo, čo je pre

nich prospešné a určite sa neminie
účinkom. A čo je väčšou odmenou,
ako spokojnosť našich detí?
Mgr. Miroslava Ovšáková
a Mgr. Ľudmila Buckulčíková
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Vianočná rozprávka našich najmenších
„Rozprávky nevznikli preto, aby sa nimi uspávali deti, ale preto, aby prebúdzali dospelých.“ Práve tento výrok Milana Rúfusa sa stal mottom
tohtoročného vianočného programu v našich materských školách,
ktorý sa konal 13. decembra v novom kultúrnom dome.
Magické kúzlo a čaro rozprá
vok, či už tradičných ľudových ale
bo moderných, spojilo úsilie MŠ
Oravice a MŠ Ústredie a vytvorilo
pásmo, ktorým sa rozprávky do
stali bližšie k nám a ponúkli nám
svoje poslanie, aby čistá krása roz
právok prenikla aj našimi životmi.
Možno sa niektorí z nás zamys
leli, možno sme sa niektorí so svo
jimi radosťami a trápeniami našli
v rozprávkových príbehoch či po
stavách, možno nám to pripome
nulo nevinný detský čas, kedy sme
verili, že víťazí dobro a zlo je vždy
porazené. Aj toto bolo posolstvom

nášho programu, aby sme ľudí as
poň na chvíľu spojili a to práve
rozprávkami nášho detstva, kedy
sme mohli aspoň na chvíľu prestať
myslieť na prácu, na predvianoč
né upratovanie, pečenie, či iné po
vinnosti a zastavili sa a vychutna
li si vianočné vystúpenie škôlká
rov, ktorí sa neúnavne pripravo
vali, aby mohli ukázať svoju šikov
nosť v tancovaní, recitovaní či dra
matizácii.
Už tradične by sa naša myš
lienka nemohla realizovať bez po
moci pána riaditeľa, pána staros
tu, pani Vierky Polťákovej, Dávi

da Piklu, Vladimíra Šimjaka, Ro
ba Sochuliaka a všetkých, ktorí
nám pomohli, aby naše vystúpe
nie dostalo to správne čaro. Vy
slovujeme im aj touto cestou veľ
ké ďakujem.
Súčasťou vianočného progra
mu boli aj vianočné trhy, kde sa
ponúkali výrobky našich detí a ich
rodičov. Výťažok bude použitý
pre deti v MŠ, ale tiež aj na to, aby
sme mohli aj naďalej pokračovať
v realizácii takýchto kultúrnych
programov.
Naša škôlkárska rozprávka sí
ce skončila zazvonením zvončeka,
ale chceli by sme vám popriať, aby
vaša vianočná rozprávka pokračo
vala, aby ste boli zdraví a šťastní
a aby nás kúzlo pokojných Vianoc,

plných lásky, držalo vo svojej moci
čo najdlhšie.
MŠ
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JARNÉ TVORIVÉ DIELNE
Dňa 10. apríla 2016 mohli deti
so svojimi rodičmi stráviť pekné
popoludnie v starom kultúrnom
dome.
Animátori si pre nich pripravili tvorivé dielne plné krásnych
výtvorov, na ktorých si mohli
deti vyrábať výrobky nielen pre
seba ale aj pre svojich rodičov či
kamarátov.
Deti sa nenechali znechutiť ani
škaredým počasím a prišli nás na
vštíviť s úsmevom na tvári.
Na deti čakali pestrofarebné
motýle aj vtáčiky, usmievavé lien
ky, brčkavé ovečky a domčeky,
ktoré si mohli za pomoci animáto
rov a rodičov vyrobiť.
Rodičia sa tiež nenechali za
hanbiť a ukázali svojim deťom, že
aj v nich drieme tvorivý duch.
Animátori sa s radosťou veno
vali svojim najmenším kamará

tom, ktorým pomáhali vytvárať
výtvory podľa ich predstáv.

Atmosféru dotvárala veselá
hudba a smiech detí. Odmenou pre

nás, animátorov, boli veselé a spo
kojné tváre detí.
Animátorka

V MŠ Zákamenné sa opäť stretli MALÍ
„LUSKÁČIKOVIA“…
Dňa 22. marca 2016 sa uskutočnil už 8. ročník matematickej olympiády detí materských škôl z okresu Námestovo.
Pozvanie prijalo 39 detí z 19
MŠ, ktoré prišli v sprievode svo
jich učiteliek a všetci boli plní
očakávaní. Kolektív učiteliek MŠ
Ústredie pripravil pre účastní
kov olympiády podnetné prostre
die s množstvom realistických po
môcok, ktoré hravou formou roz
vinuli u deti matematické mysle
nie a matematické kompetencie.
Keď sa malí matematici zaregis
trovali a občerstvili p. zástupkyňa
Ľ. Buckulčíková všetkých priví
tala. Medzi prítomnými privítala
hostí PaedDr. A. Čajkovú, Ing. M.
Vrábľa a Mgr. P. Demka. Po úvod
ných slovách prítomných hostí
sme mohli začať.

Preniesli sme sa do kráľovské
ho mesta. Tu nám bubeník ozná
mil dôležitú novinu od pána kráľa,
ktorý hľadá učňov pre svojich maj
strov a tí … „keď sa remeslu vyu
čia nech novú cestu postavia. Kto
sa na to podujme odmena ho ne
minie“.
Deti sa rozdelili do skupín
a rozišli sa hľadať „majstrov reme
selníkov“, ktorí ich zasvätili do ta
jomstiev svojho remesla. Kto spl
nil úlohu od majstra dostal min
cu do mešca. Deti mohli získať 8
mincí a to od „majstra mlynára,
kuchára, krajčíra, šperkára, po
kladníka a žalárnika“. Poslednú
hlavnú úlohu postaviť cestu pre

Turistika Tatry
Blížiaci sa víkend a priaznivá
predpoveď počasia by nejedného
z nás vytiahli von z našich domovov. Vybehnúť na najbližší kopec
a tešiť sa z krásneho výhľadu
na okolitú krajinu. A čo tak ísť
o niekoľko kilometrov ďalej a navštíviť Vysoké Tatry. Vidieť majestátne snehom pokryté vrchy
je zážitok pre každého milovníka hôr, či už je to dieťa alebo
dospelý.

Výlet sa uskutočnil v sobotu
27. februára. Veľká partia turistov,
ktorú tvorili žiaci od prvého do de
viateho ročníka, stredoškoláci, vy
sokoškoláci a rodičia, vyštartovala
zo Zákamenného o 8.00 hod. .
Ako sme sa blížili k nášmu cie
ľu, mohli sme cestou pozorovať
stáda srniek pasúcich sa v blízkos
ti ciest. No ako náhle sa nám zača
li vynárať prvé vrchy zasneženého
Pokračovanie na s. 24

pána kráľa pomohol deťom splniť
„majster záhradník“ u ktorého si
deti zakúpili 8 dlaždíc na vytvo
renie cesty. Deti spoločne vytvo
rili krásnu cestu po ktorej sa po
prechádzal kráľ a za splnené úlo
hy priniesol kráľovskú odmenu
a všetky deti odmenil. Odmenou
pre nás bola spojnosť detí a ich
úsmev na tvári.
Verím, že plnenie matematic
kých úloh s „majstrami remesel
níkmi“ bolo ako plnenie rôznych
povinností v bežnom živote. Kaž
dý deň sa všetci stretávame s ma
tematikou a ani si to neuvedomu
jeme. Matematika je všade oko
lo nás a určite by nemala byť stra

šiakom, ale dobrým pomocníkom
a zábavným spoločníkom. A ta
kým bol určite aj tento deň pre na
šich „Luskáčikov“.
Ďakujem pani K. Majchráko
vej a pani D. Gruchalovej za ušitie
mešcov, pani učiteľkám A. Ridzo
ňovej, M. Bendíkovej, H. Zmo
rayovej, K. Revajovej, D. Polečo
vej, M. Ovšákovej, J. Dibdiakovej
Z. Bystričanovej a pani kuchár
ke E. Zvonárovej, že priložili ru
ku k dielu a spoločnými silami sme
pripravili matematickú olympiá
du „Luskáčik 2016“.
Mgr. M. Sivčáková
za kolektív MŠ Ústredie
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Turistika Tatry
Dokončenie zo s. 23
pohoria, naše oči boli upriamené
na jediný cieľ. Nech už boli očaká
vania akékoľvek, tento pohľad dal
nielen odpoveď tím najmenším,
ale nás ostatných vtiahol a my sme
ho chceli čo najvernejšie zachytiť
do našich fotoaparátov.
Ani sme nevnímali ako ubie
hajú kilometre a už sme boli
na mieste. S očami upriamený
mi na svetlom zaliate hory s par
tiou priateľov sme prešli po ne
náročnom turistickom chodníku
na Hrebienok. Tam sme navštívi
li Tatranský dóm z ľadu, kde sme
vnímali krásne diela z vody, ktorú
stvárňovali chlad a ľudské ruky.
Ľadové diela stvárňované príro
dou sme mohli obdivovať pri vo
dopáde neďaleko Hrebienka. Po
čas celého dňa nás sprevádzalo
krásne slnečné počasie. No už bol
čas vrátiť sa k autobusu a cesto
vať späť do našich domovov. Ne
zabudli sme ani na tých, ktorí si
plánovali nákupy a zastavili sme
sa v Dolnom Kubíne.

JARNÉ PRÁZDNINY
Animátori eRka a KaM sa postarali o program pre deti cez
jarné prázdniny. Celé to začalo
29. februára po večernej svätej
omši. V telocvični sa premietala rozprávka V hlave, kde deti
mohli vidieť príbeh 11 – ročnej
Riley.
Pokračovali sme v utorok 1.
marca. Deti si pripravili krížovú
cestu o 16:45 v kostole sv. Joze
fa. Pánu Bohu poďakovali za všet
ko, čo im dáva a zároveň poprosi

li o pomoc a požehnanie do ďal
ších dní.
Streda, 2. marca, sa niesla v du
chu tvorivosti. Pre deti boli pri
pravené workshopy v priesto
roch školskej jedálne. 42 detí spo
lu s animátormi vyrábali zálož
ky, kvietky, motýle, náhrdelníky,
ovečky a využili aj krabice od va
jíčok na výrobu húseníc. Každý si
svoje výtvory mohol s úsmevom
na tvári odniesť domov.
Aby si deti rozhýbali kosti i sva
ly, tak ich vo štvrtok, 3. marca

Po návrate domov sme cítili úna
vu, ale bola to únava z dobre využi
tého času, času prežitého s priateľ
mi a rodinou, času ktorý v nás zane
chal kopec dobrých zážitkov a doj
mov z krásnej prírody, ktorú na Slo
vensku máme.
animátorka
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čakalo športové popoludnie. Tejto
akcie sa zúčastnilo 40 športových
nadšencov. Boli pripravené rôzne
súťaže a hry.
Jarné prázdniny sme zakonči
li mimo Zákamenného, v Žiline.
V piatok, 4. marca o 10.00 h, 55 detí
a animátorov nasadlo do autobusu
a vyrazili sme. Čakala nás 3D roz
právka Zootropolis, v ktorej sme
zistili, že Zootropolis je veľkole
pé mestečko, v ktorom žijú spo
lu zvieratá zo všetkých kútov sve
ta. Je to metropola, kde môžete byť
kýmkoľvek, bez ohľadu na to, či ste
veľký slon alebo malá myška.
A tak sme jarné prázdniny
spolu ukončili, veríme že každý
si z pomedzi týchto aktivít vy
bral to svoje a tak plnohodnot
ne prežil prázdniny medzi svoj
imi kamarátmi.
Animátori

BEHY OSLOBODENIA Švošovská pätnástka
v Likavke a Turanoch – dve medaily pre
bratov Belicajovcov

V dňoch 2. a 3. apríla 2016 sa konali behy oslobodenia v Turanoch
a Likavke.
Náš klub reprezentovali opäť
súrodenci Belicajovi zo Zákamen
ného.
V Turanoch si za účasti 199
bežcov po veľmi dobrom výko
ne vybojoval 1. miesto Sebastián
Belicaj. V kat. ml. žiakov skončil
Benjamín na 4. mieste.

V sobotu 19. marca 2016 sa
bratia Belicajovci zo Zákamenného zúčastnili 35. ročníka
Švošovskej pätnástky.

Na druhý deň v Likavke za účas
ti 290 bežcov si Sebastián vybojo
val v kategórii najmladších žiakov
pekné 3. miesto. Benjamín sa naj
skôr predstavil v kategórii mlad
ších žiakov kde na trati 800 m obsa
dil 6. miesto ale v rámci tréningu eš
te absolvoval trať 3 000 m s kategó
riou dorastencov, kde napokon ob
sadil pekné 4. miesto … .
R.Belicaj

V kategórii najmladších žia
kov si na kilometrovej trati vybo
joval Sebastián 3. miesto.

Na štart cezpoľného behu sa
postavilo 170 pretekárov z celé
ho Slovenska.

V kategórii mladších žiakov
na trati 1,5 km si Benjamín po
čínal veľmi dobre, keď dobehol
na 2. mieste so stratou 8 sekúnd
za víťazom.
Sebastián Belicaj 3. miesto

R.Belicaj

Sebastián a Benjamín Belicajovci
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III. ročník novoročného bedmintonového
turnaja
Presne 15 zákamenských školákov sa v sprievode Pavla Hrčkuľáka
vybralo na III. ročník novoročného bedmintonového turnaja základných škôl. Ten sa konal v sobotu 16. januára 2016 v telocvični základnej
školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne.
Počet účastníkov dosiahol 67
a pričom svojich zverencov vy
slali tri dolnokubínske školy, Niž
ná a Zákamenné. Súťažilo sa v šty
roch vekových kategóriách. Naj
mladší hrali na 2 sety do 11, 5. – 6.
ročník na dva sety do pätnásť a 7. –
9. ročník do plných 21.
Víťazi jednotlivých kategórií si
okrem medailí a diplomov odniesli
hodnotné ceny. Ani hráči, ktorým
sa tentokrát nepodarilo umiestniť
na víťazných pozíciách, neobišli
naprázdno. Ušla sa im milá pozor
nosť z tomboly.
Výsledková bilancia
Domácim hráčom zo ZŠ Janka
Matúšku sa podarilo získať celko
vo 12 medailí, hráči z BO Nižná si
odniesli 2 medaily, Zákamenské
levy 4 medaily, a hráči zo ZŠ M.
Kukučína 5 medailí.
Kategória: bedmintonová prípravka (1. – 2. ročník) – dievčatá
1. Lívia Suchánková (BO Nižná)
2. Katarína Kováčová (ZŠ Janka
Matúšku, DK)
3. Margarétka Moskaľová (ZŠ
Janka Matúšku, DK)
Chlapci
1. Viktor Poláček (ZŠ M. Kukučí
na, DK)
2. Andrej Hrčkuľák (BK Záka
menské levy)
3. Jakub Sucháň (ZŠ Janka Ma
túšku, DK)
Kategória : najmladší žiaci (3.– 4.
ročník) – dievčatá
1. Laura Holubčíková (Zákamen
ské levy)

2. Diana Lacková (ZŠ Janka Ma
túšku, DK)
3. Saška Luczyová (ZŠ Janka Ma
túšku, DK)
Chlapci
1. Kristián Vnenčák ( ZŠ M. Kuku
čína, DK)
2. Samuel Fajber (ZŠ J. Matúšku,
DK).
Kategória: mladší žiaci (5. – 6.
ročník)
Dievčatá
1. Barbora Grofčíková (ZŠ Janka
Matúšku, DK)
2. Klára Anna Mária Mičaňová
(ZŠ Janka Matúšku, DK)
3. Sára Fajberová (ZŠ Janka Ma
túšku, DK)

Chlapci
Vďaka patrí všetkým zúčastne
ným, ktorí po vianočnom oddy
chu prijali výzvu organizátorov tur
naja, CVČ Aktívne sovičky za pod
poru a ceny pre víťazov, ZŠ Janka
Matúšku a jej učiteľom za pomoc pri
zabezpečení a organizácii turnaja.

Chlapci
1. Adam Laššák (BO Nižná)
2. Samuel Sochuliak (BK Záka
menské levy)
3. Daniel Sebastián Kurňavka (BK
Zákamenské levy)
Kategória: st. žiaci (7. – 9. ročník)
Dievčatá
1. Michaela Dibdiaková (ZŠ Janka
Matúšku,DK)
2. Michaela Plutinská (ZŠ Janka
Matúšku,DK)
3. Simona Prílepková (ZŠ Janka
Matúšku,DK)
Chlapci
1. Teodor Havlík (ZŠ M. Kukučí
na, DK)
2. Michal Kurhajec (ZŠ M. Kuku
čína, DK)
3. Samuel Poláčak (ZŠ M. Kukučí
na, DK)

Sebastián a Benjamín Belicajovci na pretekoch v Trenčianskych Tepliciach

Súrodenci Belicajovci
s ďalšími úspechmi
na cestných behoch
Dňa 16. 4. 2016 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil memoriál Ľubomíra Košeckého.

Dievčatá

Tiež ďakujeme fotografovi za množ
stvo krásnych záberov, rodičom do
mácich hráčov za skvelé občerstve
nie a ceny do tomboly…Jednodu
cho vďaka všetkým, ktorí si ukrojili
z vlastného voľného času a prišli nás
Jarka Komorová
podporiť.

V kategórii st. žiakov na trati
dlhej 1700m si Benjamín vybo
joval výborné 2. miesto a mladší
Sebastián na trati 1000 m po dob
rom výkone obsadil 3. miesto.
Na druhý deň absolvovali 15. roč
ník Jarného behu zdravia v Mar
tine. Sebastián v kat. najml. žia

kov skončil napokon na 6. mies
te spomedzi 20 pretekárov. Benja
mím sa najprv predstavil v kategó
rii ml. žiakov kde absolvoval trať
dlhú 600 m a skončil na 4. mieste.
V rámci tréningu absolvoval ešte
3-kilometrovú trať v kat. juniorov.
Opäť ukázal že mu viac sedia dlhšie
preteky ako „krátke šprinty“, keď
po veľmi dobrom výkone napokon
skončil na 3. mieste..
R.Belicaj
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NAŠE MLADÉ BEDMINTOVÉ NÁDEJE
UCHMATLI na Jarnom bedmintonovom
turnaji
7 MEDAILÍ
Základná škola s materskou školou v Nižnej zorganizovala 17. 4.
2016 Jarný bedmintonový turnaj žiakov. Bedmintonová nálada sa niesla v atmosfére detskej
radosti, ale nechýbali ani slzy
sklamania a radosti.
O prekvapenie sa postarali hrá
či Nižnej, Dolného Kubína a Zá
kamenného, ktorých prišlo spo
lu až 57. Prekvapujúci je aj fakt, že
na turnaji sa zúčastnilo 32 dievčat,
pričom chlapcov nastúpilo iba 25.
Dolný Kubín reprezentovalo 23
hráčov, Nižnú 20 hráčov a Záka
menné 14 hráčov, pričom BK Zá
kamenské levi si odniesli sedem
medailí.
Pri takejto rekordnej účasti žia
kov s dvoma ihriskami, ktorý
mi disponuje telocvičňa ZŠ Niž
ná, museli organizátori improvi
zovať a tak narýchlo pripraviť zad
né ihrisko pre najmenšie bedmin
tonové nádeje. Žiaci boli rozdele
ní do štyroch kategórii a to: 1. – 2.
ročník, 3. – 4. ročník, 5. – 6. ročník
a žiaci 7. – 9. ročník. Pre veľký po
čet hráčov sa muselo hrať na dva
hrané sety do 11, bez možnosti na
stavenia.
O prvú radosť a to dvojnásob
nú sa postarali Andrej Hrčkuľák
a Laura Holubčíková, ktorí suve
rénne vyhrali vo svojej kategórii
bez straty setu a uchmatli tak prvé
zlato pre Zákamenné. Kategóriu
chlapcov 5. – 6. ročník ovládli zá
kamenčania, ktorí obsadili všet
ky medailové umiestnenia. V bo
ji o prvé miesto sa stretla domáca

Účastníci Jarného bedmintonového turnaja v Nižnej 17. 4. 2016
dvojica – Samuel Sochuliak a Da
niel Sebastián Kurňavka, v kto
rom dominoval Samuel Sochuliak
a tak si zaslúžene vybojoval zlato
a to bez straty setu. V zápase o tre
tie a štvrté miesto sa stretli Dávid
Revaj a Tomáš Holubčík. V napí
navom zápase si napokon bron
zovú medailu odniesol Dávid Re
vaj a so zemiakovou medailou sa
musel opäť uspokojiť Tomáš Ho
lubčík. V kategórii dievčat domi
novali hráčky z Dolného Kubína.
Najviac sa darilo Kláre Anne Má
rii Mičáňovej, ktorá vo finále po
razila Barboru Grofčíkovú. Vo vy
rovnanom zápase o 3. miesto ma
la viac športového šťastia Kristína
Skálová, ktorá porazila Emu Ťa
pjákovú. Podobne to bolo aj v ka
tegórii 7. – 9. ročník, kde sme ma
li 3 nádejné želiezka. V boji o zlato
sa proti sebe postavili Matej Dur
čák a Daniel Jandura z Nižnej.
Viac športového šťastia sa napo
kon usmialo na hráča z Nižnej – D.
Jandura, ktorý sa tak mohol rado
vať z cennej zlatej trofeje. O strie

bornú a bronzovú medailu sa po
delili hráči zo BK ZL Zákamenné
– Matej Durčák a Matúš Beňuš.
So zemiakovou medailou sa napo
kon musel uspokojiť vo vyrovna
nom zápase Dárius Godiš, ktorý si
vo vzájomnom zápase s Matúšom
Beňušom rozdelil po jednom bode
za každý vyhraný set a rozhodo
vať tak museli košíky, kde bol lepší
Matúš Beňuš.
Vyhodnotenie výsledkov a odo
vzdanie cien žiakov v jednotlivých
kategóriách sa uskutočnilo v ne
skorých hodinách. Turnaj uzavreli
organizátori vylosovaním tomboly.
Na záver chceme poďakovať orga
nizátorom – K. a Z. Orieškovcom,
J. Suchánkovi, mladým spoluorga
nizátorom a rodičom detí za veľmi
dobre zorganizovaný turnaj.
Rekapitulácia: 1. – 2. ročník –
chlapci: 1. – 2. ročník – dievčatá:
1. Andrej Hrčkuľák (BK ZL Zá
kamenné) 1. Katarína Kováčovná
(ZŠ JM D. Kubín)
2. Jakub Suchaň (ZŠ JM D. Kubín)
2. Lívia Suchánková (ZŠ Nižná)

3. Jakub Smilňák (ZŠ JM D.
Kubín) 3. Michaela Fodorová (ZŠ
JM D. Kubín)
3. – 4. ročník – dievčatá: 5. – 6.
ročník – chlapci:
1. Laura Holubčíková (BK ZL Zá
kamenné) 1. Samuel Sochuliak
(BK ZL Zákamenné)
2. Diana Lacková (ZŠ JM D. Ku
bín) 2. Daniel Sebastián Kurňavka
(BK ZL Zákamenné)
3. Alexandra Luczyová (ZŠ JM D.
Kubín) 3. Dávid Revaj (BK ZL Zá
kamenné)
4. Tomáš Holubčík (BK ZL Záka
menné)
7. – 9. ročník – chlapci: 7. – 9. ročník – dievčatá:
1. Daniel Jandura (Nižná) 1. Mi
chaela Dibdiaková (ZŠ JM D. Ku
bín)
2. Matej Durčák (BK ZL Záka
menné) 2. Michaela Plutinská (ZŠ
JM D. Kubín)
3. Matúš Beňuš (BK ZL Zákamen
né) 3. Martina Oriešková (Nižná)
4. Dárius Godiš (BK ZL Záka
menné).
M. Hrčkuľáková

Levy v Trenčíne stretli Vicena i hokejového
trénera Vüjteka
Už sa stalo takou milou tradíciou, že prvý turnaj, ktorého sa
náš klub zúčastní, je Memoriál J. Klačanského v Trenčíne.
Inak tomu nebolo ani tento 31.

ročník. A Zákamenné malo medailu. Takmer.
9 kurtov, 29 mužských párov
zo 4 európskych krajín, 7 odohra

ných kôl švajčiarskeho systému.
Medzi účastníkmi figuroval i top
slovenský hráč Jarolím Vícen.
Na zápasy sa pozeral aj bývalý
hokejový tréner Vladimír Vůjtek.

To je len základná štatistika
turnaja, ktorý Juraj Piovarči a TJ
CEVA Trenčín zorganizovali po
čas víkendu 9. – 10. januára.
Pokračovanie na s. 28
PEDIKÚRA A KOZMETIKA
(starostlivosť o pleť)

aj na objednávku

Bc. Zlatica Gruchalová
Zákamenné č. 128
Telefón: 0915 872 835
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Levy v Trenčíne stretli Vicena i hokejového
trénera Vüjteka
Dokončenie zo s. 27
ZÁKAMENNÉ V JEDINEJ
DISCIPLÍNE
Po krátkom príhovore organizáto
rov sa na nič nečakalo a tesne po de
viatej hodine odštartovali prvé zá
pasy mužských štvorhier. Systém
bol prostý: 2 hrané sety, víťaz setu
získal bod, v rebríčku pri zhode bo
dov rozhoduje získané skóre.
Pôvodný plán organizátorov
počítal so šiestimi kolami, ke
ďže však neboli nijaké prestoje
a na deviatich kurtoch to odsýpa
naozaj rýchlo, hralo sa o jedno ko
lo navyše.
Medzi zmieňovanými muž
skými dvojicami bola aj jedna zá
kamenská, a síce Pavol Hrčkuľák
a Martin Vonšák. Žiaľ, pre cho
robu sme nemali zastúpenie ani
v ženskej štvorhre, ani v mixe.
Po šiestom kole štvrtí
Pavol a Martin nezačali práve naj
lepšie, mnoho nevynútených chýb
spôsobilo, že martinskej dvoji
ci Novák, Milec nedokázali veľmi
vzdorovať. V ďalšom zápase pro
ti Nemcom Wagener, Knopf hrali
pokojnejšie a tak si mohli pripísať
prvú výhru.
V treťom kole ich čakali trenča
nia Imrich, Obuch. Po vcelku pre
svedčivom prvom sete, v ktorom
súperi uhrali 13 bodov, nezvlád
li naši koncovku, nepremenili 5
mečbalov, a tak sa museli uspoko
jiť s remízou.
To už neplatilo v ďalších dvoch
zápasoch proti Bratislavčanom
Scholz, Šoltés a Trnavčanom Ši
mek Racko. Svoju hru upokoji
li, hrali viac na istotu čím elimi
novali nevynútené chyby, pričom
efektívne trestali chyby súperov.
Zastavila ich až skvelo hrajú
ca reprezentačná dvojica Vašíček,
Dzurov. V prvom sete sa Záka

menčania viac bránili a nedokáza
li s Trenčanmi udržať krok. V dru
hom sete pritvrdili, zavše pri nich
stálo aj šťastie v podobe pásky sie
te a podarilo sa im druhý set vy
hrať.
Po tomto kole ukazoval tur
najový softvér pri priezviskách
Vonšák – Hrčkuľák štvrté miesto.
ROZHODUJÚCI ZÁPAS A KONEČNÝ VÝSLEDOK
Pred posledným zápasom bola
motivácia jasná: výhra znamená
medailu, remízu by muselo rozsú
diť skóre a prehra Zákamenčanov
zosunie na hranicu prvej desiatky.
Rozhodnúť o výsledku mali sú
peri z Trenčína – Klačanský Jakub,
Masarik. Prvý set si žiaden pár ne
dokázal vytvoriť náskok, poda
nie neustále menilo strany. Tak sa
zápas posúval do stavu 16:16, kde
nastal zlom. Stačil jeden úder rá
mom, jedno „prasiatko“ na sie
ti a Trenčania viedli 18:16. S touto
aj psychologickou výhodou sa im
podarilo získať setbal.
Zákamenčania prvý síce do
kázali odvrátiť, ale tým len upra
vili skóre na 21:17. Pod druhý set
sa už podpísala únava a aj Tren
čanov víťazstvo v prvom sete zjav
ne povzbudilo. Martin s Pavlom
tak z kurtu zišli s výsledkom 21:11
v prospech trenčianskej dvojice.
Kým tá si na krk zavesila strieb
ro, o konečnom poradí Zákamen
ských levov rozhodovalo skóre,
keďže až 6 párov malo zhodný po
čet bodov: 8. To Zákamenné posu
nulo na konečné deviate miesto.
O ROK OPÄŤ
Čo je v optike množstva i kvality
zúčastnených hráčov stále skvelý
výsledok. Navyše, turnaj je bodo
vaný pod hlavičkou Grand Prix B.
Bude zaujímavé sledovať, kde

V akcii
v rebríčku sa Vonšák s Hrčkuľá
kom ocitnú. Martin momentálne
vo štvorhrovej kategórii figuruje
na 50. priečke.
Na záver neostáva iné, len orga
nizátorom poďakovať. Za turnaj,

Taktické cvičenie
dobrovoľných hasičov
Poslednú aprílovú sobotu
30. 4. 2016 sa v našej obci konalo taktické cvičenie dobrovoľných hasičov v časti obce
Oravice. Podarilo sa vybaviť
súhlas majiteľa drevenice na jej
využitie počas cvičenia.

Kurty

občerstvenie, príjemnú atmosfé
ru a deň strávený so skvelým špor
tom a ľuďmi. O rok, na 32. ročník,
sa určite do Trenčína Levy určite
vyberú opäť.
Martin Vonšák
Foto: Mošovský Matej

Stará drevenica stála na kop
ci za dedinou, ďaleko od obyt
ných domov a lesa. Hasiči eš
te predtým vypílili kríky v oko
lí drevenice. Po zapálení dreve
nice, žilinský operátor prijal hlá
senie o požiari dreveného domu.

Na miesto okamžite vyrazili dob
rovoľní hasiči zo Zákamenného,
Lomnej, Krušetnice, Brezy, No
vote, Oravskej Lesnej. Plamene
dosahovali výšku desiatich met
rov. Hasiči mali veľmi sťažený prí
stup k horiacemu objektu, museli
prekonať svah s približne šesťde
siatmetrovým prevýšením. K ho
riacemu domu nevedie cesta, a je
veľmi ďaleko od najbližšieho zdro
ja vody. Hasiči si precvičili jednot
livé úkony a aj vzájomnú spoluprá
cu s ostatnými dobrovoľnými ha
sičmi.
Foto: R. Gruchala
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BENEFIČNÝ KONCERT DETI DEŤOM

Už po šiestykrát sa mladí dobrovoľníci pod vedením Vladimíra Šimjaka rozhodli zorganizovať Benefičný koncert „Deti
deťom“.
Mladí ľudia s veľkým srdcom
opäť nesklamali a pripravili skvelé
podujatie na vysokej úrovni.
Bohatý program, skvelé ozvu
čenie, svetlá ako v Las Vegas, jed
noducho paráda.
Silné ľudské príbehy, ktoré re
zonovali v našich srdciach nám
priblížila „Matka Tereza Záka
menného“ – Viktória Sekerášo
vá, ktorá dlhé roky pracovala ako
sociálna a kultúrna pracovníčka
v obci.
Jej príbehy, ktoré prežila s na
šimi Zákamenčanmi, nenechali
v sále ani jedno oko suché.

Aj motorovou pílou sa dá
robiť umenie

Výťažok z koncertu poputo
val na Farskú charitu v Zákamen
nom, ktorá prostriedky prerozde
lila pre rodiny ktoré to nutne po
trebujú.
VP

To, že na Slovensku máme veľmi šikovných ľudí, potvrdzuje aj
Jozef, ktorý našu krajinu a rodnú obec preslávil vo svete svojím
rezbárskym talentom.
V obci Podolie býva náš rodák Jozef Chromek, ktorý sa začiat
kom mája zúčastnil medzinárodného stretnutia rezbárov v nemec
kom mestečku Eibau. V silnej konkurencii rezbárov z Nemecka, Poľ
ska, Kanady, Švajčiarska, Čiech, Dánska, Ruska, Bieloruska a Litvy sa
Jozef nedal zahanbiť. Štvordňová súťaž bola náročná každý súťažiaci
musel z dreva vyrezať sochu, ktorá mala zaujať široké divácke publi
kum. Jozef sa rozhodol vyrezať sochu – sovičkovskú mamičku s deť
mi. Diváci boli zároveň aj odbornou porotou, ktorá hodnotila celkový
umelecký dojem a náročnosť diela, či vypracovanosť detailov. Najviac
diváckych hlasov dostal práve Jozef Chromek, ktorého diváci ocenili
za jeho šikovnosť a fantáziu. V každom kuse pre nás obyčajného dre
va vidí a dokáže odkryť umelecké dielo. Stačí motorová píla, kus dreva
a Jozefove šikovné ruky vytvoria takúto krásnu sochu. V. Polťáková
Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
ZDRAVOTNÉ STREDISKO 40
ZÁKAMENNÉ
MOBIL: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk

Ing. Dušan Durčák

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

Výroba drevených
okien, dverí
a iných stolárskych
výrobkov

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO
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 / Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
30 /Zákamenčan č. 1

Máj 2016

šport
žia na tréningoch, bez pod
pory rodičov a najmä finanč
nej podpory obce za ktorú
by sme sa chceli poďakovať.
Vďaka takémuto umiestne
niu náš klub dostal divokú
kartu od šachového zväzu
a cez leto pôjdu naši najlepší
na Majstrovstvá Európskej
únie do Čiech. Veríme, že de
ti ešte vydržia poctivo tréno
vať a dokážu aj na takomto
podujatí, že v Zákamennom
máme talenty, ktoré podpo
rujú ich rodičia.
J. Kocúr

Nina – naša dievčenská nádej

Jerguš Pecháč – vicemajster Európy a náš Adam proti nemu

ŠACH
V Zákamennom sa konal 30. 4.
2016 v histórií prvý turnaj GPX,
ktorého sa zúčastnili deti z okolitých obcí ale aj deti zo Žiliny,
Čadce, Martina a okolia.
58 hráčov a hráčiek si prišli po
rovnať sily a najmä potrápiť svoje
hlávky. Na pódium pre troch naj
lepších sa postavili aj deti zo Zá
kamenného – Zuzana Godišo

vá, Nina Murínová, Timea Reva
jová, Ema Václavová, Marián Jur
ky, Adam Šustek a Radovan Prie
chodský. V Zákamennom bude aj
vyvrcholenie turnajov GPX 29. má
ja 2016, kedy sa tu bude konať stre
doslovenské semifinále. Prví traja
postúpia na celo-Slovenské finá
le. Naša obec je spomedzi 274 za
pojených klubov a škôl na Slo
vensku, ktoré sa starajú o talenty
na krásnom 4. mieste. Takéto pek
né umiestnenie by nedosiahli na
še deti bez toho, kebyže sa nesna

Novoročný šachový turnaj
Banská Bystrica 2016 a GPX
žiakov konaný pri príležitosti
23. výročia vzniku SR
Vstup do roku 2016 privítali
priaznivci šachu 3. 1. 2016 v Ban
skej Bystrici tradičným Novoroč
ným turnajom. Pri celkovej účas
ti 155 hráčov sa uskutočnil jubi
lejný už 20. ročník tohto známeho
šachového turnaja, ktorý sa konal
pri príležitosti 23. výročia vzni
ku Slovenskej republiky. Podobne
ako v uplynulých ročníkoch, zišla
sa na turnaji dobrá konkurencia
z takmer celého Slovenska a hos
tia z Maďarska. V hlavnom tur
naji súťažilo spolu 101 šachistov.
V súbežne hranom mládežníckom
GPX turnaji sa zúčastnilo 54 žia
kov, ktorí bojovali o body do seriá
lu turnajov GPX SR v kategóriách
dievčat a chlapcov do 8, 11 a 14 ro
kov. Turnaje sa hrali švajčiarskym
systémom na 9 kôl a s tempom 2 x
15 minút na partiu podľa Pravidiel
FIDE rapid.
Garanciu nad podujatím pre
vzala JUDr. Jana Laššáková, pod
predsedníčka NR SR, ktorá osob
ne privítala a pozdravila účastní
kov podujatia. Pozvánku na sláv
nostné otvorenie prijal aj primátor
mesta Banská Bystrica Ján Nosko.
Tradične sa v zastúpení miestneho
odboru matice Slovenskej priho

voril pekným novoročným vinšom
jeho predseda Igor Kovačovič.
Hlavnými organizátorom podu
jatia bol šachový klub Junior pri
CVČ Banská Bystrica, s podpo
rou podpredsedu NR SR Jany La
ššákovej, Mesta Banská Bystrica,
MO Matice Slovenskej, CVČ Hav
ranské Banská Bystrica. Dôstojné
priestory poskytla organizátorom
Spojená Škola Kremnička.
V hlavnom turnaji zvíťazil bez
prehry iba 15-násť ročný mládež
nícky reprezentant SR Viktor Ga
žík. Svojim súperom so ziskom
8 bodov povolil len dve remízy.
Druhé miesto obsadil hráč FTC
Filakovo Alexander Szamos so 7,5
bodmi pred tretím Martinom Zva
ríkom z TJ Mladosť Žilina tiež so
7,5 bodmi. Medzi ženami bola naj
lepšia Monika Motyčáková z Lip
tovskej Šachovej Školy a celkove
so 6,5 bodmi. V mládežníckych
kategóriách do 18 rokov medzi
dievčatami zvíťazila Anna Sofia
Cíbiková z ŠK Garde Detva.   Ka
tegóriu 18-ročných chlapcov vy
hral celkový víťaz Viktor Gažík.
V seniorskej kategórii zvíťazil Fe
renc Frink hráč FTC Filakovo
z maďarského Šalgotariánu…
V žiackom turnaji GPX bojo
valo o body spolu 54 žiakov, ktorí
boli hodnotení v šiestich kategó
riách. V kategórii dievčat do 14

rokov zvíťazila Viktória Kucejo
vá z Lučenca. V kategórii chlap
cov do 14 rokov bol najlepší Adam
Valašťan zo ZŠ u Filipa B. Bystri
ca. V kategórii 11 ročných dievčat
zvíťazila Lucia Kapičáková z FTC
Fiľakovo a u chlapcov do 11 rokov
zvíťazil Dominik Pecháček z ŠK
Junior Banská Bystrica, ktorý sa
stal aj celkovým víťazom turnaja
GPX. V kategóriách najmladších
dievčat do 8 rokov zvíťazila Nina
Klimčíková zo ZŠ a MŠ Zakamen
né . U chlapcov do 8 rokov vyhral
Andrej Sitár NŠK Nitra.
Poďakovanie za vydarené podu
jatie patrí všetkým, čo svojím die
lom prispeli k jeho príprave a prie
behu. Oceniť je potrebné hlav

ne pomoc garanta podujatia, čin
nosť dobrovoľných pomocníkov
– členov miestneho ŠK Junior pri
CVČ Banská Bystrica, CVČ Hav
ranské Banská Bystrica, Mesta B
Bystrica a SŠ v Kremničke, ktorej
dôstojné priestory poskytli účast
níkom dobré podmienky na hod
notné výkony a celkovú pohodu
na podujatí. Vysoká športová úro
veň, účasť nádejných talentov, nad
šenie a spokojnosť účastníkov tur
naja zároveň zaväzujú organizáto
rov pokračovaním tejto tradície aj
v nasledujúcich ročníkoch.
Viac foto tu: http://www.priekopnik.sk/xx-rocnik-novorocneho-sachoveho-turnaja-v-kremnicke/
Z. Gregor
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POSTUP na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V GYMNASTIKE

V okresnom kole gymnastickej
súťaže excelovali naše dievčatá.
V súťaži gymnastických družstiev získali zlato.
V kategórii B – jednotlivci sa
Zakamenčanky umiestnili na pr
vých troch priečkach a to v poradí:
1. Valéria Kľusková, 2. Timea Huj
čáková, 3. Sarah Svobodová. V ka

tegórii C – jednotlivci sa na prvom
mieste umiestnila Klaudia Belica
jová, druhá priečka patrila Dolné
mu Kubínu a tretie miesto Natália
Fendeková zo Zákamenného.
Zákamenské
gymnastky
pod vedením Moniky Belicajovej si tak zabezpečili priamy postup na Majstrovstvá Slovenska
V. Polťáková
v gymnastike.

Gymnastky opäť zlaté a bronzové
Trénerke nášho gymnastického
klubu Monike Belicajovej robia
veľkú radosť jej malé zverenkyne. Svoju šikovnosť dokázali aj

na XX. Ročníku Festivalu pohybových skladieb, ktoré organizuje Slovenská gymnastická
federácia.

Naše gymnastky sa nestrati
li medzi ostatnými gymnastický
mi oddielmi a vybojovali si tre
tie miesto za gymnastické a po

hybové prevedenie skladby Húse
nica a za skladbu Čertice sa im
na hrudi leskol najcennejší kov
– zlato.
V. Polťáková

Úspechy našich gymnastiek
Gymnastický klub Zákamenné
začal svoju sezónu v januári tradične na Memoriáli Júliusa Ondečku v Ružomberku úspešne.
Skvelé úspechy dosahuje vďaka
šikovným dievčatám a trénerke
Monike Belicajovej.
Klub športovej gymnastiky Zá
kamenné sa 22. januára tohto ro
ku zúčastnil tradične už po 6. krát
Memoriálu J. Ondečku v Ružom
berku a odštartoval sezónu me
dailami.
Súťažilo celkom 200 žiakov ZŠ,
– 2 kluby z Oravy a zvyšok tvo
rili kluby z Turca. Klub športo
vej gymnastiky reprezentovalo
20 pretekárok. Gymnastky súťa
žili v 4 kategóriách: predškoláčky,
mladšie žiačky 1 – 3 ročník, star
šie žiačky 4 – 6 ročník, juniorky
a ženy 7 – 9ročník.
Naše dievčatá vo veľkej konku

rencii získali krásne umiestnenia,
za ktoré si zaslúžia srdečné gra
tulácie za úspešné reprezentova
nie Klubu športovej gymnastiky
Zákamenné aj obce Zákamenné,
v ktorom vyrastá mnoho úspeš
ných gymnastických nádejí.
Gymnastický klub mal prvý
krát aj zastúpenie v kategórii MŠ
a to naše najmladšie gymnastky:
Vivien Prísažná z Klina, ktorej
patrilo 5miesto, Sofia Sucháneko
vá, ktorá skončila v druhej 10‑tke.
V Kategórii A sa darilo SIMO
NE REVAJOVEJ, ktorá všetkých
prekvapila a spomedzi 34 gym
nastiek skončila na 1.mieste. Svo
ju premiéru mala aj Nina Klimčí
ková, Grétka Brňáková, Dominika
Gonšorová, Karolína Majchráko
vá, ktoré skončili v druhej desiatke.
V Kategórii B, bol veľký boj
o prvé priečky a tradične v zlože
ní, kde sa striedajú naše gymnast

ky si 1. miesto vybojovala Valéria
Kľusková, 2. miesto patrilo Sarah
Svobodovej, 4. miesto Timee Huj
čákovej, 6. miesto Sofii Kormaňá
kovej, darilo sa aj Radke Andrisá
kovej a Anne Klimčíkovej.

V kategórii C si už po 6.‑ty krát
zlato odniesla Klaudia Belicajo
vá, na 3. mieste sa umiestnila Ema
Miterková, na 7. mieste sa umiest
nila Natália Fendeková a 8. miesto
B. P.
patrilo Lívii Murínovej.

Marec znova priniesol radosť v gymnastickom
klube v Zákamennom
Udialo sa toho veľa. Po prvýkrát
svoje sily spojil Gymnasticky
klub Zákamenné pod vedením
Moniky Belicajovej a tanečným
krúžkom pod vedením pani učiteľky Zdenky Kľačanskej.
Obidve telesá sa dali do tvore
nia novej choreografie. Pripra
vovali sa na Festival pódiových
skladieb v Trnave, kde sa chystalo
viac ako 500 účastníkov zo 47 klu
bov z celého Slovenska, a ako hos

tia tam mali zavítať aj kluby z Ma
ďarska a Čiech. Dievčatá sa mu
seli zriecť jarných prázdnin a spo
lu s trénerkami poctivo dreli v te
locvični, aby vytvorili jeden ce
lok. Bolo to veľmi náročné, na
koľko medzi jednotlivými dievča
tami je veľký vekový rozdiel. Naj
mladšia účastníčka Sofia mala
v tom čase iba 4 roky a najstaršia
12 rokov. Nedúfali sme, že u de
ti to vzbudí taký záujem a pocti
vo budú trénovať celé dva týždne.

Hlavou nám aj prebehla myšlien
ka, že to nezvládneme, ale keď sa
blížil deň súťaže, deti začali na se
be ešte viac pracovať. Keď prišiel
deň „D“ – 12. marca – mohli sme
s choreografiou Húsenica vyces
tovať na festival Pódiových skla
dieb do Trnavy, kde sme v silnej
konkurencii spomedzi 14 skladieb
vybojovali – alebo lepšie vytanco
vali pekné tretie miesto v kategó
rii veľké skladby do 11 rokov. Na
ša skladba Húsenica bola najpo

četnejšia, tvorilo ju až 27 dievčat.
V Trnave sa predviedli naše
gymnastky ešte s jednou sklad
bou – Čertice, kde v kategórii malé
skladby vek do 11 rokov, prekvapi
li a dali opäť o sebe vedieť v zložení
Valéria Kľusková, Timea Hujčáko
vá, Karolína Majchráková, Sofia
Kormaňaková, Simona Revajová,
Anna Klimčíková, Júlia Večerková
a Sarah Svobodová a domov si od
niesli cenu Víťaz Kategórie a k to
mu zlaté medaily. M. Belicajová
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
1/ 2016 – 5/ 2016
90 rokov
 Joana Garajová
 Irena Lučivňáková
 Helena Olexová
85 rokov
 Helena Smolejová
 Ľudmila Večerková
80 rokov
 Justína Buckulčíková
 Kristína Florková
 Jozef Chmeľ
 Helena Knapčíková
 Helena Peňaková
 Jozef Sivčák
 Apolónia Škuligová
 Jozef Večerek

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
5/ 2015 – 12/ 2015
60 rokov
 Milan Grofčík
 Mária Janetová
 Ján Kubiš
 Jozef Majchrák
 Peter Mikuláš
 Jozef Sekeráš
 Rudolf Sochuľák
 Kamila Večerková
 Mária Večerková
 Jozefína Žatkuľáková

Ďalšia z 90 ročná oslávenkyňa - Joanna Garajová

VÍTAME MEDZI NAMI

§

75 rokov
 Emília Janetová
 Justína Janetová
 Kristína Kaukičová
 Edita Vrábľová
70 rokov
 Jozef Belicaj
 Viktor Florek
 Jozef Gruchala
 Emil Magdiak
 Mgr. Ján Ramač
 Mária Sivčáková
 Tomáš Večerek
65 rokov
 Serafín Balún
 Ján Chocholáček
 Zefirín Kondela
 Justína Laššáková
 Kamil Lučivňák
 Jozefína Lučivňáková
 Mária Magdiaková
 Elena Mikolajčíková
 Milan Mrekaj
 Anton Mundier
 Emília Murínová
 Božena Sivčáková
 Viktória Smolárová
 Dušan Smolka
 Elena Srogoňová
 Helena Subjaková
 Anna Vajáková
 Viktória Večerková
 Elena Zmorayová
60 rokov
 Ing. Dušan Durčák
 Dušan Florek
 Danuta Gašperová
 Ľudovít Sochuľák
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spoločenská rubrika / informácie

Svoje životné jubileum 90 rokov oslávila aj Irena Lučivňáková
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Kamil Mrekaj
* 1949, † 5. 2. 2016;
Ján Neománi
* 1955, † 10. 2. 2016;
Margita Florková
* 1933, † 17. 2. 2016;
Mária Franková
* 1946, † 1. 3. 2016;
Albín Beňuš
* 1952, † 4. 3. 2016;
Ján Petrek
* 1943, † 7. 3. 2016;
Filoména Majchráková
* 1936, † 9. 3. 2016;
Marta Chocholáčková
* 1927, † 12. 3. 2016;
Emil Koleň
* 1955 † 14. 3. 2016;
Viliám Uradník
* 1931, † 16. 3. 2016;
Jozef Vojtaššák
* 1941, † 10. 4. 2016;
Emil Lučivňák
* 1938, † 26. 4. 2016.

†

16. – 17. JÚL
2016
DNI OBCE
ZÁKAMENNÉ
– IHRISKO
ORAVICE

STARÝ KULTÚRNY DOM
2016
21. 5. .........Rodinná oslava
11. 6. ......................Svadba
18. 6. .......Holubári zábava
25. 6. ......................Svadba
28. 6. .Rozlúčkový večierok
9. ročníka
30. 7. .........Rodinná oslava
3. 9. ...........Rodinná oslava
10. 9. .........Rodinná oslava
17. 9. ..........Rodinná oslava

•

Peter Fedor, Sarah Ovšáková,
Jakub Bolek, Soňa Sochuľáko
vá, Tomáš Polťák, Matúš Smo
lár, Karin Konkoľová, Jonáš
Komár, Ema Sivčáková, Ma
rek Sivčák, Tobias Jakubček,
Jakub Florek, Livia Kurňav
ková, Amália Lučivňáková, Ši
mon Sochuľák, Christian Vor
čák, Daniela Brisudová, Mi
chal Murín, Tomáš Klimčík,
Peter Strýček, Jakub Stan
čík, Miriam Vojtasová, Roman
Polťák, Branislav Kurňavka,
Simona Plaštiaková, Michae
la Rončáková, Henrik Belicaj,
Bianka Tomašáková
NOV Ý DOM KULTÚRY
2016
21. 5. ..................... Svadba
28. 5. ..................... Svadba
29. 5. ................... Program
Deň matiek
30. 5. ............. Kvapka krvi
4. 6 ........................ Svadba
11. 6....................... Svadba
18. 6....................... Svadba
25. 6. ..................... Svadba
2. 7. . ...................... Svadba
16. – 17. 7. ........... Dni obce
Zákamenné
– ihrisko Oravice
23. 7. ..................... Svadba
30. 7. ..................... Svadba
6. 8. ....................... Svadba
13. 8. ..................... Svadba
20. 8. ..................... Svadba
27. 8. ..................... Svadba
27. 8. ..................... Svadba
28. 8. ......... Letný prechod
Zákamenským grúňom
3., 10., 17., 24. 9. .  Svadba
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