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Príprava osláv 390. výročia prvej
písomnej zmienky
o obci Zákamenné je v plnom
prúde
PR EDBE ŽN Ý PROGR A M
osláv 390. výročia založenia
A budeme oslavovať ........................ 2 obce Zákamenné

Už teraz je jasné,
že sa máme na čo tešiť !

15. 7. 2005 – PIATOK
1. Zádušná svätá omša za rodákov
2. Slávnostné zasadanie
obecného zastupiteľstva za účasti rodákov
a občanov, uvedenie monografie, ocenenie
osobností

Pripomienkujte územný plán! ........ 2

Udelenie ceny M. Bajčičákovi .... 2 – 3

Zákamenné stále prvé ..................... 8

16. 7. 2005 – SOBOTA
1. Svätá omša za všetkých rodákov žijúcich
mimo obce Zákamenné
2. Sprievod, tradičné zvyky a remeslá,
remeselný jarmok
3. Občerstvenie pre občanov

4. Štart Goralského minimaratónu,
beh ulicami Zákamenného
za účasti reprezentantov športového
a politického života Slovenska
5. Slávnostný kultúrny program
6. Veselice v rôznych častiach obce
17. 7. 2005 – NEDEĽA
1. Slávnostná svätá omša za žijúcich občanov
Zákamenného
2. Svätenie hasičskej zástavy
3. Uctenie si pamiatky biskupa
Jána Vojtaššáka
pri jeho hrobe
4. Slávnostná akadémia v kultúrnom dome
5. Športové popoludnie
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plán výstavby v obci / Výročie 390 rokov Zákamenného

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁKAMENNÉ

Obec Zákamenné v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti so zákonom č.
50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
zákona č. 237/2000 Z. z. a vyhlášky č. 55/2001 obstaráva Územný
plán obce Zákamenné. V tejto súvislosti podľa zákona č. 237/2000

Z. z., § 22 a § 31 oznamuje začatie verejného prerokovávania konceptu Územného plánu obce Zákamenné. Územný plán je vystavený od 5. mája 2005 na Obecnom
úrade v Zákamennom na verejne
prístupnom mieste. Ďalej je k nahliadnutiu na Spoločnom stavebnom úrade v Námestove a na Krajskom úrade životného prostre-

dia v Žiline v pracovných dňoch
a v pracovnej dobe. Súčasne žiada samosprávny kraj, dotknuté
obce, orgány štátnej správy, dotknuté právnické osoby a všetkých
občanov o vydanie stanoviska ku
konceptu územného plánu v lehote do 30 dní od doručenia tohto
oznámenia.
DETAILNEJŠIE VYSVETLENIE KONCEP TU ÚPD zainteresovaným orgánom a organizáciám sa uskutoční na rokovaní 26. mája 2004 o 10. 00 hod.
v zasadačke Obecného úradu
v Zákamennom.
VEREJNÉ PREROKOVANIE
KONCEP TU ÚPD s občanmi sa
uskutoční dňa 26. mája 2004
o 16.00 hod. v Kultúrnom dome
v Zákamennom.
Ak sa dotknuté orgány, obce,
právnické osoby a občania nevyjadria v určenej lehote do 30 dní
odo dňa upovedomenia o prerokovávaní konceptu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.
S pozdravom
Ing. Milan Vrábeľ, starosta

A budeme oslavovať 390 rokov obce… !
Deň 17. júl 1615 – dôležitý dátum (nielen) pre obyvateľov Zákamenného. Pretože práve v tento
deň (vo sviatok sv. Jakuba) poveril
gróf Juraj Thurzo dvoch valachov,
aby založili naše krásne Zákamenné – vtedy známe ako Kamenská,
neskôr Kamenný Klin a Zákamenný Klin.
A ak si ešte čo-to pamätám z hodín matematiky, tak odvtedy ubehlo rovných 390 rokov! Myslím si,
že je to úctyhodný vek a podľa mňa
hodný aj patričných osláv...
Hoci aj svoje narodeniny si pripomíname každý rok, no ak slávime nejaké to okrúhle jubileum,
oslavy sa určite zväčšujú. A takých
390 rokov je teoreticky pekné jubileum.
A preto by sme sa aj my mali pripraviť na naše spoločné „narodeniny“. Nesnažme sa od toho dištancovať s výhovorkou, že tu žijeme len veľmi krátko na to, aby z nás
boli ktovieakí aktivisti. Ja som obyvateľkou Zákamenného ani nie 19
rokov a už si myslím, že by to bezo
NÁTERY

LEŠENIE

STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

mňa nebolo ono. Prečo? Pretože sú
to oslavy obce a týkajú sa každého,
kto v nej žije, hoci aj prvý rok.
A teraz, keď som vás už (DÚFAM) presvedčila, že je to aj vaša
záležitosť, tak by sme mali vedieť,
prečo sa vlastne tie oslavy chystajú.
Je veľa vecí, faktov a informácií
o Zákamennom, o ktorých nemáme (hlavne my neskôr narodení)
ani potuchy, a to je obrovská škoda.
Zákamenné bolo v minulosti známe všeličím, na čo máme právo byť
hrdí. Ja som napríklad ani netušila,
akými rôznymi remeslami sa zaoberali naši predkovia.
Od dobytkárstva, ovčiarstva,
dokonca pltníctva cez garbiarstvo
až po výrobu súkna. Už vôbec by
ma nenapadlo, že v Zákamennom
bola postavená prvá parná píla na
Orave. A práve u nás bola postavená aj lesná železnica na prevoz dreva, ktorej vlak prekonával 208 m
vysoký výškový rozdiel v dĺžke 5 km
pri stúpaní miestami až 70 %.
A odkiaľ som teraz taká múdra? Prezradím vám to, pretože sa

to dotýka tohoročných osláv. Prečítala som si to v historicky prvej knihe o Zákamennom, ktorá sa dostane do každej rodiny už v júli ako také „malé prekvapenie“ k tým našim
obecným „narodeninám“.
Keď už hovoríme o knihe a oslavách, nemôžem nespomenúť zosnulého otca našej farnosti vdp. Jozefa Kasana, ktorý sa snažil zachytiť predovšetkým cirkevné dejiny,
ale nielen tie, keď vydal knižku Pamätnica Zákamenného. Práve on
má veľa zásluh na budovaní našej
dediny, a preto dúfam, že si na neho
pri oslavách všetci spomenieme.
Zmysel júlových osláv teda spočíva v tom, aby sme si zaspomínali
na našu minulosť, oživili spomienky, oboznámili sa s tým, čím bola
a čím je naša dedina známa a v neposlednom rade, aby sme nezabúdali na to, že hoci je Zákamenné
ako obec veľké, žijeme tu všetci spolu ako taká väčšia rodina, ktorá by
sa mala spoločne stretávať a utužovať staré vzťahy.
Zuzana Vrábľová

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

Máj 2005

D

ňa 12. apríla 2005 sa konalo slávnostné mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Zákamenné.
V oficiálnej časti zasadnutia OZ
odsúhlasilo udeliť Cenu obce Zákamenné Martinovi Bajčičákovi, víťazovi svetového pohára v lyžiarskych
pretekoch v Reit im Winkl v Nemecku. V slávnostnej časti zasadnutia OZ starosta obce za prítomnosti
predsedu VÚC v Žiline Jozefa Tarčáka, poslanca NRS Ing. Pavelku,
prednostu ObÚ Námestovo Ing. Janoťáka, privítal Martina Bajčičáka,
občana obce Zákamenné, na domácej pôde a v mene všetkých mu poďakoval za dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu Slovenska a obce
Zákamenné vo svete a odovzdal mu
Cenu obce Zákamenné.

N

iekedy stačí veľmi málo niekedy veľmi veľa, aby sa svet o tom
dozvedel. Našu obec Zákamenné vo
svete zviditeľnil Martin Bajčičák,
náš rodák. Tento 28-ročný reprezentant Slovenska v bežeckom lyžovaní vo svojej disciplíne prerazil
do úplnej svetovej špičky. Dňa 12.
apríla 2005 si ho za jeho skvelé výkony uctili rodáci, ale zablahoželať mu prišiel i predseda Žilinského
samosprávneho kraja Jozef Tarčák,
poslanec NR SR Vladimír Pavelka a prednosta Obvodného úradu
v Námestove Dušan Janoťák.
Slávnostný akt sa začal prd obecným úradom, kde Martina Bajčičáka privítal starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ. Príjemnú atmosféru vytvorila ľudová hudba súboru Kamenčan pod vedením Marka Beňuša.
V priestoroch obecného úradu sa
potom konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na
ktorom starosta obce Ing. M. Vrábeľ odovzdal úspešnému športovcovi Cenu obce za zásluhy o reprezentáciu Zákamenného.
Martin Bajčičák navštívil aj ZŠ
v Zákamennom, ktorú navštevoval
počas povinnej školskej dochádzky.
Tu ho vrelo privítali všetci pedagógovia, ako aj žiaci, ktorí netrpezlivo
čakali na jeho autogram. V telocvični školy žiaci Martinovi Bajčičákovi
predviedli ukážku hodiny telesnej
výchovy. Predstavili sa aj volejbalistky a začínajúca talentovaná gymnastka Veronika Durčáková. Z Martina vyžarovala radosť zo stretnutia
so svojimi blízkymi, ako aj s predstaviteľmi obce a celej verejnosti, ktorá
sa s ním stretla počas jeho návštevy
V. Sekerášová
v rodnej obci.
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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Cena obce / udalosti
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Udelenie Ceny obce nášmu rodákovi

Martinovi Bajčičákovi,

slovenskému reprezentantovi

v bežeckom lyžovaní
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

STOLÁRSTVO

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

Ing. Dušan Durčák

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

Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti

e-FOTO-REPORTÁŽ M. Iglár

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

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

4 / Zákamenčan č. 2

obecné zastupiteľstvo / triedenie komunálnych odpadov

Aprílové obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 29. apríla 2005 o 18. 00 h v zasadačke obecného úradu. Prítomní boli 9 poslanci a 2 sa ospravedlnili. Starosta poskytol poslancom
informácie o svojej činnosti a činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia.
Nájomné byty – v predchádzajúcom čísle obecných novín boli zverejnené podmienky pre záujemcov o výstavbu nájomných
bytov a bolo zvolané aj stretnutie
občanov, ktorí majú záujem zapojiť sa do tohto projektu. Zúčastnili

Nadstavbu obytného domu buduje
firma AKORD z Námestova

sa ho šiesti občania – žiaden z nich
však neprejavil 100 %-ný záujem.
Otázka výstavby nájomných bytov ostáva otvorená.
Zubné ambulancie – v obci fungujú dve zubné ambulancie:
jedna novovybudovaná, kde ordinuje MUDr. Juraj Revaj a druhá
rekonštruovaná MUDr. Klementa Gajdoša. Na vybudovanie novej
a rekonštrukciu doteraz slúžiacej
zubnej ambulancie sa zatiaľ vynaložilo 130 tis. Sk.
Záchranná služba – priestory pre záchrannú službu v budove
zdravotného strediska sú takmer
hotové. Pracuje sa na nadstavbe
budovy bývalej Polície. Doteraz
boli vykonané práce za 1,9 mil. Sk.
Stavbu realizuje firma AKORD,
s.r.o., Námestovo.
Dlhá zima a veľa snehu – náklady na zimnú údržbu ciest v obci boli 160 tis. Sk.
Výkup pozemkov – stavebné
povolenie pre firmu IMP Electronics, s.r.o. Or. Lesná je hotové,
pripravuje sa odpredaj pozemku od obce firme podľa predchádzajúcej dohody. Pokračuje výkup pozemkov pod ihrisko na Vyšnom konci.
Ekologické vykurovanie –
obec plánuje zapojiť sa do me-

Čistota – pol života
Hoci toto ľudové príslovie sa
vzťahuje hlavne na čistotu, hygienu a zdravie človeka, vybral
som si ho ako motto pre čistotu
a zdravie životného prostredia.
Hoci máme veľmi málo možností
na očistenie a ozdravenie celého
sveta, máme veľmi veľa možností očisťovať a ozdravovať prostredie, v ktorom žijeme, a to vlastnú
dedinu – obec.
Na túto tému sa popísali už tony papiera, ale výsledky sú mizivé, čo sa dá postrehnúť aj v našej
obci. Základom úspechu je výchova a príklad. No je veľmi ťažko po-

Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

Tuhá dlhá zima, veľa snehu – ani
strecha na tejto chate nevydržala ťarchu tohtoročného snehu

Aj táto obecná komunikácia v Oraviciach sa plánuje čoskoro asfaltovať
vanie podpisov a listín. Výsledok
kontroly bol bez závad.
Zlá sociálna situácia, nezodpovednosť – p. Viktória Večerková, poslankyňa a členka sociálnej
komisie informovala OZ o situácii v niektorých rodinách, kde je
kritická situácia z toho dôvodu, že
rodičia nechcú pracovať, nevedia
hospodáriť s peniazmi, požívajú
alkoholické nápoje a ich deti zanedbávajú školskú dochádzku.
Sociálna výpomoc – boli prejednané žiadosti občanov o sociálnej výpomoci, odkúpenie pozemkov, finančné príspevky organizáciám na činnosť a iné.

Aby nebezpečný odpad neskončil
tam, kde nemá

chopiteľné pre dieťa, ktoré učíme,
že odpadky patria do koša, keď nemu príde a kôš je preplnený. Je logické, že odpad zahodí tam, kde
je voľné miesto. A potom sme sami svedkami toho, ako to vyzerá v okolí zberných nádob či kontajnerov.
Vedenie obce by malo pracovať
ako dobrá gazdiná, ktorá si udržuje domácnosť tak, aby sa nemusela hanbiť za prostredie, v ktorom
býva, keď príde nečakaná návšteva. No zatiaľ sa to v plnej miere povedať nedá.
Marián Iglár, šéfredaktor

Určite je to prioritou vedenia
obce, keď skoro pravidelne organizuje zber tohto odpadu pre celú obec. Prejsť sa po obci v termíne zberu, ktorý vyhlasuje obecný
úrad miestnym rozhlasom: dá sa
konštatovať, že väčšine spoluobčanov záleží na čistote a zdravom
prostredí pre svoje deti či vnúčatá. Pre informáciu uvediem štatistické údaje poskytnuté obecným úradom Zákamenné o zbere
odpadových surovín od začiatku
roka 2005.
Plasty 2 390 kg, sklo 2 100 kg,
textil 3 000 kg, nebezpečný odpad
4 450 kg, pneumatiky 5 900 kg.
Čísla niekedy nič neznamenajú, ale kto pozná polčas rozpadu niektorej z vyzbieraných surovín pohodených vo voľnej prírode, určite vie, o koľko je naša Zem
zdravšia.
Marián Iglár, šéfredaktor

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

dzinárodného projektu o dotáciu
z fondov EÚ a to v oblasti zmeny palivovej základne na biomasu
v ZŠ, KD a bývalej budove Polície.
Ukončenie nájmu – Slovenská sporiteľňa a. s. zrušila nájomnú zmluvu o prenájme nebytových
priestorov v prístavbe KD v Zákamennom a sídlo svojej expozitúry
sťahuje do priestorov bývalej cukrárne Karamel, s. č. 20.
Oslavy 390. rokov obce – na
mesiac júl pripadá 390. výročie
1. písomnej zmienky o našej obci.
V súvislosti s vydaním monografie
obce sa plánuje uskutočniť väčšia
oslava s krstom monografie a posvätením hasičskej zástavy.
Výsledok kontroly – hlavná
kontrolórka obce V. Verničková
informovala OZ o výsledku kontroly pokladne obce, zameranej
na vyberanie poplatkov za overo-
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Predaj priemyselného
tovaru
Office:
Predajňa Zákamenné 13
Predajňa Hruštín, budova
pošty

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70

zdravotne postihnutí občania / vzdelanie / udalosť
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Kto chce rozdávať ľuďom radosť, musí ju nosiť vo svojom vnútri
Dňa 17. 4. 2005 o 9.00 hod. sa konala v Kultúrnom dome Zákamenné výročná členská schôdza Združenia zdravotne postihnutých Oravy.
Schôdzu viedla V. Sekerášová, soc.
kult. prac. OcÚ. Čestnými hosťami
boli starosta obce Ing. Milan Vrábeľ a predseda Združenia zdravotne
postihnutých Oravy Ing. Gočala, tajomníčka ZZPO p. Marta Bakošová,
p. Bakoš, pani Pardelová.
Starosta obce prítomných srdečne pozdravil, členom ZO ZZ-

PO Zákamenné poďakoval za
brigádu pri miestnom cintoríne
a oboznámil ich s plánom hlavných úloh obce pre rok 2005.
Predseda ZZPO Ing. Gočala obšírne vysvetlil, na čo majú zdravotne postihnutí občania nárok.
Členom menovaného združenia môže byť invalidný dôchodca,
čiastočne invalidný dôchodca, dôchodca, dôchodca a zdravotne postihnuté dieťa. Občania, ktorí nie
sú evidovaní v tomto združení

a chceli by sa niečo bližšie dozvedieť o tom, na čo majú po zdravotnej stránke nárok, môžu sa informovať u soc. prac. OcÚ Zákamenné V. Sekerášovej.
Na tejto schôdzi si členovia naplánovali zájazd na kúpalisko do
Oravíc, taktiež 1 spoločné kultúrne posedenie a posedenie v mesiaci októbri pri príležitosti Úcty
starších občanov. Zaviazali sa zúčastniť brigády pri čistení miestneho cintorína, keď to bude potrebné.

Členovia ZO ZZPO Zákamenné sa pri takomto spoločnom sedení vzájomne zdôveria so svojimi ťažkosťami, poinformujú sa
o možnostiach uľahčiť si zdravotné problémy, ktoré sa často už
nedajú vyliečiť, len zmierniť. Pre
zdravých ľudí je obdivuhodné,
ako vedia svoj životný údel trpezlivo znášať, ba často od nich počuť vetu: „Ešte sú aj horšie choroby a ťažkosti, ako mám ja”.
V. Sekerášová

Spolupráca rodiny a školy » « » « » « » « » « » « » « » « » « » «
Výchovu a vzdelanie mladého
človeka ovplyvňujú predovšetkým
dve inštitúcie. Je to rodina a škola. V týchto komunitách trávia naše deti najviac času, a preto sú určujúce pre ďalší ich vývoj. Aby sa
dieťa mohlo vyvíjať tým správnym smerom, treba často jeho konanie usmerňovať. V tomto smere
má nezastupiteľné miesto spolupráca školy s rodičovskou komunitou. Čím je táto spolupráca kvalitnejšia, tým lepšie môžeme spoločne usmerňovať naše deti vo
výchove a vzdelávaní. V čom je teda význam spolupráce školy s rodičmi? Je to predovšetkým v získavaní informácií. Škola sa môže
oboznámiť s názormi a postojmi
rodičov na zlepšenie činnosti školy, na odstránenie nedostatkov,
ktoré možno škola nepovažovala za dôležité, alebo sa o nich nevedelo. Ďalej sa môžu prediskutovať riešenia problémov, ktorých
závažnosť je z pohľadu rodiča iná
ako z pohľadu pedagóga. Dostatok
informácií od rodičov môže viesť
k zmene konania, ktorá môže viesť

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

k celkovému zlepšeniu kvality vyučovania, výchovných a vzdelávacích výsledkov školy, vzťahov učiteľ – žiak, učiteľ – rodič. Veľmi dôležitá je aj spätná väzba na činnosť
školy od užívateľov služby, ako aj
zistenie záujmu rodičov o život
školy, ich angažovanosti, kvality
ich informácií o výsledkoch hodnotení a napredovaní ich detí. Rodičia naopak môžu získať informácie o práci školy, o výsledkoch
školy ale predovšetkým o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojich detí. Prečo o tejto skutočnosti píšem? Je to preto, lebo na jednej strane nám stále pribúdajú
žiaci, ktorí majú problémy v oblasti výchovy a vzdelania a na druhej
strane na klesá počet rodičov, ktorí majú záujem tento stav v spolupráci so školou riešiť. Je pre nás nepochopiteľné, prečo neustále klesá záujem o rodičovské združenia.
Tie navštevujú prevažne stále tí istí
rodičia, ktorých detí nemajú problémy v oblasti výchovy a vzdelania.
Problémy nemajú možno aj preto, že spolupráca so školou je pra-

videlná a aktívna. A čo vy ostatní?
Skutočne vám nezáleží na tom, aké
výsledky dosahujú vaše deti v škole? Skúsme sa zamyslieť na tým, či
svojou pasivitou neubližujete svojim deťom. Možno, že by boli rady, keby ste o ich problémoch vedeli a spoločne s nami sa zapojili do ich riešenia. Pretože sa môže
stať, že problémy vašich detí budú
neskoršie riešiť možno iné inštitúcie, ako je škola a rodina. A to predsa nechceme ani my, ani vy.
Vážení rodičia. Týmto článkom
vás chcem vyzvať na aktívnejšiu
spoluprácu. Dvere v škole sú pre
vás vždy otvorené a pedagógovia
sú vždy ochotní vás vypočuť, oboznámiť sa so skutočnosťami, poradiť
a navrhnúť ďalšiu spoluprácu. Sme
ochotní vám umožniť sledovať prácu vášho dieťaťa priamo vo vyučovacom procese, ako aj akúkoľvek
poradenskú službu od vyučujúcich, triednych učiteľov, výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga. Je len na vás, ako tieto služby využijete. Škola a rodina si musí
uvedomiť, že len vzájomnou infor-

STOLÁRSTVO

minimarket – ELEKTRO

Dušan Smolka

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

PRÁČKY, CHLADNIČKY, SPORÁKY,
MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE

aj na objednávku
029 56 Zákamenné
120038

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

movanosťou o práci dieťaťa v škole a v rodine zabezpečí jeho kvalitnú výchovu a tým prispeje k výchove jeho osobnosti. Ide nám o to, aby
výchovno-vzdelávacia činnosť bola zameraná na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa, jeho sociálnoemociálny, fyzický a intelektuálny
rozvoj v súlade s individuálnymi
a vekovými osobitosťami.
Mgr. Emil Revaj, riad. školy

V obci vyčíňal
oheň!
V noci zo 6. na 7. mája 2005
vznikol v našej obci požiar, a to
na hospodárskych budovách
pani Rozálie Čičovej. Po rýchlom zásahu požiarnikov obce Zákamenné a Požiarnej jednotky z Námestova sa podarilo
zachrániť rodinný dom menovanej, no hospodárske budovy
ľahli popolom. Príčiny požiaru
V. S.
sa zatiaľ vyšetrujú.

Videopožičovňa
Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
Zákamenné 103
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Mama je láska

e-FOTO M. Iglár

Sviatosť birmovania udelil Mons. Štefan Sečka
V nedeľu 8. mája 2005 prijalo 105 birmovancov sviatosť birmovania
z rúk pomocného spišského biskupa Mons. Štefana Sečku.
MODLITBA SV. OTCA JÁNA PAVLA II.
Duchu Svätý, najsladší hosť sŕdc,
odhaľ nám hlboký zmysel Veľkého jubilea
a uschopni nášho ducha, aby sme ho slávili s vierou,
v nádeji ktorá nesklame
a v nezištnej láske.
Duchu pravdy. Ty skúmaš Božie hlbiny,
Ty si pamäť a proroctvo Cirkvi,
veď ľudstvo k poznaniu, že Ježiš z Nazareta
je Pán slávy, Spasiteľ sveta
a najvyššie naplnenie dejín.
Príď, duchu lásky a pokoja!
Duchu Stvoriteľ, tajomný stvárňovateľ
Božieho Kráľovstva,
mocou Tvojich svätých darov veď Cirkev
k odvážnemu prekročeniu prahu nového tisícročia,
aby budúcim generáciám priniesla
svetlo Božieho Posolstva spásy.
Duchu svätosti, Boží dych, ktorý hýbe vesmírom,
príď a obnov tvár zeme.
Vzbuď kresťanoch túžbu po jednote,
aby boli vo svete účinným znakom a nástrojom
tajomnej jednoty s Bohom a jednoty celého ľudstva.
Príď, Duchu lásky a pokoja!
ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ
IM, PANE …
Justína Srogoňová, nar. 29. 10.
1933 † 10. 3. 2005;
Lucia Klimčíková, nar. 27. 4.
1922 † 12. 3. 2005;
Viliam Koleň, nar. 6. 4. 1911 †
17. 3. 2005;
Milan Kurňavka, nar. 25. 7.
1955 † 8. 3. 2005;
Jozef Šulc, nar. 29. 4. 1953 †
20. 3. 2005;
Dávid Padušňák, nar. 28. 1.
1989 † 5. 4. 2005;
Kamila Večerková, nar. 17. 1.
1935 † 22. 4. 2005

VITAJTE MEDZI NAMI
Kristián Kurňavka, Aneta Sivčáková, Simona Zvonárová, Samuel
Florek, Laura Straková, Tatiana
Sochuľáková, Timotej Briš, Erik
Bukna, Laura Kojdiaková, Adriána Sivčáková, Dominika Kovaľová, Timotej Bodorík, Mário
Balún, Dominik Bednarek, Michaela Sivčáková, Lucia Iglárová
POĎAKOVANIE
Rodina Mariana Koleňa Zákamenné č. d. 675 ďakuje obecnému zastupiteľstvu za finančnú výpomoc pri oprave bytu
na bezbariérový a pri zakúpení stropného zdvíhacieho systému.

„...lebo aj Boh je láska“.
Týmito veršami M. Rúfusa začalo 15. 5. 2005 nedeľné popoludnie
v Kultúrnom dome v Zákamennom.
Tento čas už tradične patrí mamám,
mamkám, mamičkám, babkám, starým mamám..., ktorých pohladenie,
úsmev i vráska sú ako modlitba, čo do
nich vložil Boh. A práve týmto krásnym ženám patrili dve hodiny piesní,
veršov, tancov, ktoré si pripravili pod
vedením svojich „učiteliek“ (mimochodom – tiež mamičiek) – p. Vrábľovej, p. Naništovej, p. Kormaňákovej,
p. D. Florkovej, p. Čičovej, p. Kľačanskej, p. Ľ. Florkovej a učiteľov p. Bernaťáka a p. Vajáka žiaci ZŠ J. Vojtaššáka.
Dôstojnú atmosféru pripravil podujatiu starosta obce p. Vrábeľ svojím
slávnostným príhovorom. Jeho slová
úcty a vďaky sa zhmotnili v kvietku,
ktorý dostala každá mama. A každej mame sa objavila v kútiku oka slza pri modlitbičkách a prosbičkách
malých recitátorov, ktorí ďakovali Bohu i mame za všetko, čo majú, za všet-

Deň učiteľov...

„Čo v sebe krásne máš, to rozmnožuj, pýr vytrhaj a kypri pôdu
hlasom”.
Pedagogický zbor, ako aj ostatní zamestnanci ZŠ Jána Vojtaššáka s MŠ v Zákamennom, oslávili
13. mája 2005 Deň učiteľov a zároveň Deň matiek. Oslava sa uskutočnila v kultúrnom dome, kde pre
nich bol pripravený pekný kultúrny
program, dobrá večera a diskotéka.
Pri tejto príležitosti im predsedníčka Rodičovského združenia pri
ZŠ v Zákamennom v mene rodičov
poďakovala za všetku vynaloženú
prácu, ktorú venujú žiakom pri získavaní vedomostí. Veď duša mladé-

ko, čo môžu žiť. Malé i veľké „Muchotrávky“ sa predstavili novým choreografiách, country tancoch. Aj známe
„Večernice“ zatancovali a roztlieskali maminy dvoma modernými tanečnými zostavami. Úsmev a potlesk si
vyslúžili a prvýkrát na javisku vystupovali detskí členovia folklórneho súboru Kamienok. Prezentovali sa aj
talentované deti našej školy – recitátorka Barbora, nádejná gymnazistka – Veronika, speváčky – Veronika,
Slávka, Tánička. Na pódiu sme videli
„tanečníčky za milión“, celú hviezdnu
„superstarovskú“ zostavu, ktorá rozospievala sálu známou piesňou Kým
vieš snívať a dala záveru tú správnu bodku.
Možno toto podujatie nebolo dokonalé a už vôbec nie profesionálne.
Ale každé dieťa – syn, dcérka – nechalo na pódiu kúsok seba. Úsmev,
gesto, slovo pohľad – niečo, čím sa
chcelo dotknúť, čím chcelo osloviť
práve tú svoju mamu.
Lebo...
...mama je láska. Z. Demková

ho človeka je ako notová osnova, do
ktorej melódiu vpisuje pedagóg svojou obetavosťou, láskou a námahou, aj keď nie vždy sa mu za to dostane uznania. Dobrý pedagóg robí všetko v znamení bohatej žatvy.
Najprv preskúma oči svojich žiakov,
aby sa mohol rozhodnúť, kde pridať
odvahu, kde lásku, kde treba rozozvučať struny citu, lebo múdrosť
bez spomínaných ľudských vlastností by nebola tou pravou. Do ďalšej práce im popriala veľa zdravia,
pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.
V. Sekerášová, predseda Rodičovského združenia pri ZŠ

Volejbalový turnaj
V piatok 30. apríla 2005 sa v telocvični základnej školy odohral volejbalový turnaj medzi lesníkmi, na
ktorom sa zúčastnilo 5 družstiev,
domácich zastupoval OZ Námestovo, ďalej to boli OZ Levice, ŠL Tanap, generálne riaditeľstvo Banská
Bystrica a poľských lesníkov zastupovalo nadlesníctvo Jelešňa.
Uvedený turnaj bol už 28. ročníkom, ktorý sa hrá vždy v apríli pri
príležitosti Mesiaca lesov.
Po úpornom zápolení, ktoré trvalo do neskorších večerných hodín sa nakoniec víťazom stal OZ
Levice, pred ŠL Tanapu a generálnym riaditeľstvom Banská Bystrica. Odovzdanie putovného pohá-

ra a spomienkových cien prebehlo
v agrohoteli v Novoti, po ktorom
nasledovala neformálna debata, pri
ktorej všetci zúčastnení konštatovali, že aj v týchto pre slovenské
lesníctvo možno osudných dňoch
všetci zúčastnení potvrdili, že vedia na svoje každodenné pracovné povinnosti a problémy na chvíľu
zabudnúť a udržať túto peknú tradíciu, ktorá svojím „vekom“ je určite ojedinelá v rámci športového
stretávania sa.
Vedenie OZ Námestovo aj touto
cestou ďakuje starostovi obce a riaditeľovi ZŠ sa poskytnutie telocvične a teší sa na ďalšiu spoluprácu.
Pavol Dendys

šport /futbal
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Zákamenné stále prvé
Mužstvo dospelých sa po dobre odohranej jesennej časti ocitlo na
prvom mieste tabuľky a razom sa začalo po dlhom čase hlasnejšie hovoriť o prípadnom možnom postupe
do vyššej súťaže. Pocit z dobrej jesene však trochu pokazil výsledok z posledného zápasu v Hruštíne, keď sme
zásluhou jednoznačne proti nám zaujatého rozhodcu prišli po červenej karte na 2 jarné zápasy o jedného z najlepších hráčov, stopéra Štefana Floreka. Navyše sme po tomto
vylúčení absolútne takticky nezvládli záver stretnutia a v posledných 20
minútach sme prišli o 3-gólové vedenie, ktoré sme si aj napriek výkonu rozhodcu dokázali v priebehu zápasu vypracovať. Napokon sme boli
ešte radi, že zápas skončil remízou
4:4 a získali sme aspoň bod. A práve
o tento 1 bod sme jesennú časť súťaže
vyhrali pred druhou Or. Lesnou.
Už po ukončení jesennej časti sme vedeli, že jarná sezóna bude
veľmi ťažká. Na čele tabuľky sa usadili hneď 4 kandidáti na postup – Zákamenné, Or. Lesná, Breza a Novoť
– s minimálnymi bodovými rozostupmi. A to sme mali v jarnej časti
odohrať iba 3 zápasy doma a 6 na súperových ihriskách. Aj preto sme sa
snažili vytvoriť podmienky pre dobrú zimnú prípravu a presvedčiť hráčov, aby ju absolvovali v čo najväčšej
miere. Zimu sme chceli zamerať najmä na kondičnú prípravu, a tak sme
zabezpečili pre hráčov v piatok podvečer telocvičňu a v nedeľu poobede
možnosť trénovať v okolí základnej
školy pod vedením bývalého hráča
Ľuba Martauza, ktorý má s kondičnými tréningami skúsenosti. Bohužiaľ, hráči až na 2 – 3 výnimky tieto
možnosti nevyužili. Nechcem teraz
podrobne rozoberať príčiny tohoto stavu – či si chceli oddýchnuť od
futbalu a venovať sa rodine, či nemali
kedy, resp. chodili do práce, alebo sa
spoľahli iba na Zákamenskú futbalovú miniligu. Podľa mňa je správna
posledná možnosť – miniliga v telocvični, v ktorej hrali prakticky všetci
hráči mužstva – a tá sa napokon aj
stala jedinou formou zimnej prípravy. Tento stav ma samozrejme netešil, ale jednoducho bol to fakt, a ten
sme napokon museli rešpektovať.
Pred jarnou časťou súťaže sme
tiež chceli odohrať niekoľko prípravných zápasov. Bohužiaľ, počasie
nám to nedovolilo, pretože na tej hromade snehu, ktorá sa tento rok nazbierala, sa jednoducho futbal hrať
nedá. A tak sme napokon odohrali na poslednú chvíľu, keď to počasie
konečne umožnilo, iba dva zápasy –
v Námestove na škvare s námestovskými dorastencami a v Or. Jasenici na tráve s mužstvom Novote, ktoré však napokon prišlo na zápas tiež

väčšinou iba s dorastencami. Aj tak si
však myslím, že tieto zápasy hráčom
pomohli aspoň trochu sa „rozkývať“
na veľkom ihrisku po tom, ako zimu
strávili hrou v telocvični.
Prvé 3 zápasy jarnej časti sme mali odohrať vonku. Pre nepriaznivé počasie sa však museli odložiť na záver
sezóny, a tak sme začínali štvrtým
jarným kolom doma v derby proti silnému súperovi a prenasledovateľovi
– Or. Lesnej. Pretože sme u nich na
jeseň po zbabranom zápase utŕžili
jedinú jesennú prehru, chceli sme im
to vrátiť aj s úrokmi. Do značnej miery nás trápila neúčasť Štefana Floreka, piliera našej obrany práve kvôli červenej karte z jesene. Napokon
však zostavu výborne doplnil Peter
Večerek, ktorý pred odchodom za dlhodobou prácou posilnil mužstvo na
3 prvé zápasy. Hráči podali dobrý výkon a už v prvých 15 minútach zápasu prakticky rozhodli o zápase 1 gólom Róberta Floreka a 2 gólmi Vladimíra Klimčíka. Neskôr sa síce Lesná
trochu spamätala a my sme odohrali nejaké „hluché“ minúty, ale súpera sme k ničomu vážnejšiemu nepustili a zápas sme vyhrali 3:0. Výsledok
potešil o to viac, že aj v prípade rovnosti bodov máme s Lesňanmi lepší
vzájomný zápas, keďže na ich ihrisku sme prehrali 3:1.
Na druhý zápas sme cestovali do
Zázrivej. V tejto dedine sa futbal ocitol v poslednom čase na dne, mužstvo sa prakticky rozpadlo a dokonca uvažovali o ukončení súťaže. Napokon však v priebehu zimy predsa
len dali dohromady niekoľko hráčov, doplnili ich dorastencami a jarnú časť začali hrať. Mladé mužstvo
súpera bolo veľmi snaživé a nám sa
dlho nedarilo streliť im gól. Napokon sa však po sérii chýb v zázrivskej
obrane dostal k lopte Ján Godiš ml.
a nechytateľnou strelou pod brvno
z hranice šestnástky otvoril skóre zápasu. V ďalšom priebehu zápasu sme
mali množstvo šancí, ale stále sa nám
nedarilo poistiť naše vedenie. Domáci nám dokonca pohrozili, keď nastrelili brvno našej brány. V druhom
polčase sme trochu pomenili posty
hráčov našom útoku, a to napokon
pomohlo. Výborný zápas odohral
najmä Vladimír Klimčík, ktorý síce
gól nedal, ale najmä v druhom polčase robil po krídle „vetry“ súperovej
obrane, a tak Zázrivčania nemohli
ani v najmenšom pomýšľať na nejaký
zvrat v hre. Poisťovací gól napokon
strelil tiež dobre hrajúci Jozef Chmeľ,
ktorý si po prihrávke Jána Godiša ml.
v šestnástke pekne spracoval loptu
a presnou strelou prekonal po druhýkrát domáceho brankára. Zápas
sa potom už len dohrával v našej réžii, a tak sme si na konto pripísali ďalšie 3 body za víťazstvo 2:0.

V 3. kole sme hrali opäť doma a čakal nás ďalší silný súper a kandidát na
postup – mužstvo z Brezy. Mali sme
z tohoto zápasu trochu obavy, no na
druhej strane sme viac-menej očakávali víťazstvo – už aj preto, že v Breze sme na jeseň uhrali remízu 1:1.
Do zápasu sme išli s tým, že ak budeme hrať zodpovedne a dáme góly, vyhráme. Prvá časť nášho zámeru nám
vyšla dobre, spočiatku do istej miery
odovzdaného súpera sme držali na
dištanc a vypracovali sme si viacero
šancí, gól sme však dať nedokázali
– aspoň nie uznaný. Po jednej dobre
zahranej štandardnej situácii totiž síce lopta spadla za bránkovú čiaru súpera, okamžite sa však odrazila von
a rozhodca jednoducho nezareagoval. Postupne, ako Brezňania videli,
že im „nechceme dať poriadny gól“,
začali sa osmeľovať a čoraz viac útočiť. Pár minút pred koncom prvého
polčasu napokon prišla pohroma –
po chybe v našej obrane sa k lopte dostal v našej šestnástke útočník súpera, prehodil aj vybiehajúceho brankára a prehrávali sme 0:1. V druhom
polčase sme chceli zvrátiť tento stav,
boli sme lepším mužstvom, útočili
sme a vypracovali si množstvo sľubne vyzerajúcich príležitostí. Bohužiaľ, neustále chýbala presná finálna
nahrávka či presná strela na bránku.
Súper naopak zahral druhý polčas
takticky na úrovni, odkopával loptu,
zdržoval hru. A keď tesne pred koncom zápasu nestihol ani striedajúci
Emil Mundier dobrú loptu usmerniť do siete. To, čomu sme najmä po
priebehu celého zápasu neverili, sa
stalo skutočnosťou – prehrali sme
doma 0:1. Razom sme prišli o možnosť výrazne zvýšiť náš bodový náskok na čele tabuľky, ale aj o psychickú výhodu pred ostatnými súpermi, ktorí už predpokladali, že ak
vyhráme tento zápas, bude zbytočné snažiť sa ďalej nás prenasledovať.
Naopak, Brezňania zaskočení víťazstvom sa mohli s úsmevom pustiť do
oslavovania.
Na ďalší zápas sme cestovali do
Mutného – síce mužstva z opačného
konca tabuľky, ale zároveň mužstva,

kde napríklad Breza iba remizovala 1:1. Už trochu spamätaní z prehry
práve s Brezou sme vedeli, že musíme jednoducho hrať a vyhrať. Hráči boli pripravení a „nažhavení“ aj
v zimnom a daždivom počasí s nepríjemným vetrom. Napokon však pre
víťazstvo stačilo nastúpiť na ihrisko, pozdraviť sa s rozhodcom a vrátiť
sa do šatne. Mútňania totiž na zápas
nenastúpili, a tak sme vyhrali kontumačne 3:0. Predpokladám, že mali na to tri dôvody – bola veľká zima,
mali prvé sväté prijímanie a v televízii dávali hokej.
Zatiaľ posledný zápas jarnej časti sme odohrali 15. mája na ihrisku
jedného z najhorúcejších kandidátov na postup – v Novoti. Novoť je
na tom po víťazstve v Breze bodovo
veľmi dobre a vedeli sme, že ak prehráme tento zápas, naše vyhliadky na postup sa scvrknú do maličkej bodky. Najlepšie bolo samozrejme vyhrať, ale aj remíza nám dávala
dobré šance. Hráči Novote však boli veľmi dobre motivovaní a hovorili
len o jednej veci: o svojom víťazstve
v tomto zápase. Zápas sa začal vcelku vyrovnane, naši hráči hrali veľmi
dobre a nepustili súpera do očakávaného tlaku. Naopak, mali sme trochu
viac z hry a už v úvode sme mali veľkú šancu, ale prihrávku na dvoch našich úplne voľných útočníkov domáci obranca vykopol. Po niekoľkých
minútach sme sa predsa len dočkali – po dobre zahranom útoku a výbornej prihrávke sa na hranici päťky ocitol sám pred brankárom Róbert Florek. Nezaváhal a technickou
strelou obhodil domáceho brankára.
Vyhrávali sme 1:0 a boli sme domácim viac ako vyrovnaným súperom.
Museli sme si však neustále dávať
pozor na rýchlych domácich útočníkov a na chyby na našej polovici.
V ďalšom priebehu sa striedali útoky
na obidvoch stranách a šance na gól
mali obe mužstvá. Napokon sa predsa radovali domáci – pár minút pred
koncom prvého polčasu zahrávali rohový kop, naši hráči ani brankár
loptu nezachytili a domáci hráč po
Pokračovanie – s. 8
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zemi vystrelil. Aj keď lopta podľa našich hráčov aj mnohých divákov jednoznačne nebola celým objemom za
čiarou a aj napriek protestom našich
hráčov, rozhodca doslova daroval
domácim vyrovnávajúci gól. Ten istý rozhodca, ktorý nám s Brezou doma na podobnú situáciu ani nezareagoval. Aj o tom je futbal. V druhom
polčase sme sa spočiatku opäť dostávali do príležitostí, potom sa však
prestal hrať dobrý futbal. Opäť sme si
vybrali hluché minúty a tie skončili
tak, ako to na súperových ihriskách
končí – zmätok v obrane, odpískaná
ruka nášho obrancu a penalta. Domáci hráč nedal nášmu brankárovi
šancu, prehrávali sme 2:1 a boli sme
na pokraji katastrofy. Gól, ktorý sme
dostali, však napokon našich hráčov
opäť prebral, zapli na vyššie obrátky
a znova pritlačili súpera. Svoj tlak napokon korunovali vyrovnávajúcim
gólom pár minút pred koncom zápasu, keď Ján Godiš ml. z priameho kopu veľmi dobre vystrelil, brankár domácich loptu neudržal, tá sa dostala
k Pavlovi Klimčíkovi a ten poslal loptu do siete domácich iba niekoľko minút po tom, ako vystriedal na ihrisku
Kamila Kostolňáka. Domáci sa ešte
snažili dostať do príležitostí, ale gól
už streliť nedokázali. My sme mohli
dokonca v posledných sekundách ešte streliť víťazný gól, ale domáci brankár loptu, ktorá mu opäť vypadla po
tvrdej strele, stihol predsa len prikryť
pred našimi dobiehajúcimi hráčmi.
Aká je teda momentálna situácia?
V jarnej časti sme odohrali zatiaľ 5
zápasov, z toho sme 3 vyhrali (1 kontumačne), 1 remizovali a 1 prehrali.
Získali sme teda 10 bodov pri skóre
10:3. Keďže zaváhali aj ostatné mužstvá z čela tabuľky, resp. si rozdelili
body medzi sebou, sme stále na čele o jeden bod pred Lesnou (za predpokladu, že Lesná vyhrá dva zápa-

sy, ktoré má odložené navyše oproti
ostatným mužstvám). Horšou správou je, že reálnu šancu na postup majú ešte stále Novoť a najmä Or. Lesná. Lepšou správou je, že máme momentálne postup vo svojich rukách.
Novoť ešte stále má pred sebou zápas v Oravskej Lesnej a Lesná okrem
Novote ešte nehrala s Brezou. Pred
nami sú ešte domáci zápas s Hruštínom a posledné tri zápasy vonku
– v Lomnej, vo Vasiľove a v Beňadove. Ak v týchto zápasoch s papierovo slabšími súpermi nestratíme ani
bod, postupujeme bez ohľadu na
ostatné výsledky. Ak zaváhame, musíme čakať, ako zahrajú ostatní kandidáti na postup. Teoreticky by sme
to mali dotiahnuť do dobrého konca.
Musíme si však neustále byť vedomí
toho, že na ihriskách, najmä v Lomnej či vo Vasiľove, nám nikto nič nedaruje. Veď napríklad v Lomnej prehrala na jeseň Or. Lesná, v tomto
poslednom jarnom kole remizovala
Lesná vo Vasiľove a Breza v Hruštíne. Preto musíme byť neustále koncentrovaní na hru, ukázať vždy od
začiatku zápasu, že sme lepším mužstvom a hlavne strieľať góly, najmä
u tých súperov, kde sa predpokladá,
že s domácimi bude vo veľkej miere
hrať aj rozhodca. A samozrejme spoliehať sa aj podporu fanúšikov, vedenia TJ či obce.
Keď som už pri tej podpore, neodpustím si malú kritiku. V poslednom čase mám pocit, že sa hráme
na vlastnom piesočku a robíme niečo, čo v podstate nikoho nezaujíma.
Okrem skalných fanúšikov necítime
žiadny vietor do chrbta či už od vedenia obce, alebo od ďalších obyvateľov
Zákamenného, ktorí majú v obci nejaké to slovo. Ak pôjdem do extrému,
futbal v našej dedine sa stáva niečím,
o čom sa hovorí v nedeľu na ihrisku
a cez týždeň v krčme. Neviem o tom,
že by sa o ňom hovorilo niekde na ofi-
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Volejbalový turnaj o majstra Euroregiónu Beskydy
Začiatkom mája sa v poľskom
Žiwci skončil turnaj o majstra
Euroregiónu Beskydy. Poľskoslovenský turnaj zastupovali za
Oravu tri družstvá, Zákamenné, Or. Lesná a Novoť. Najlepšie
umiestnenie spomedzi slovenských družstiev obsadili kadeti

KINO ZÁKAMENNÉ
5. 6.
12. 6.
3. 7.
10. 7.

Príliš dlhé zásnuby
Snowborďáci
Cesta okolo sveta
za 80 dní
Krásna a nebezpečná

ciálnych miestach (okrem toho, že
„futbalisti zasa chcú peniaze“). Myslím si že ani tých netreba momentálne pre mužstvo dospelých až tak veľa. Chápem, že títo ľudia majú určite
dosť svojich starostí, aj to, že nemusia práve futbal milovať. Inak povedané, chápal som to vtedy, keď sa naše mužstvo pohybovalo kdesi v druhej polovici tabuľky. Ale teraz, keď
je naozaj reálna šanca na postup, by
som očakával, že aspoň v takom zápase, ako sa hral v Novoti, niekto
oficiálne príde do šatne a povie hráčom, aby sa snažili, aby konečne postúpili do vyššej súťaže, že majú na to
jednoznačnú podporu vedenia obce.
Netvrdím, že sme už postúpili a netvrdím že na 100% postúpime. Lopta je guľatá a pokojne sa môže stať, že
zostaneme v tejto triede (samozrejme, že verím, že sa to nestane). Hráči však riskujú zranenia, ktoré ich
môžu vyradiť zo zamestnania, ženatí
sa (väčšinou) hádajú doma s manželkami, ale predsa na futbal chodia. Isteže, hrajú hlavne preto, že chcú, ale
môj názor je, že by chceli vidieť a ve-

z Novote. V poslednom kole síce
družstvo Zákamenného jednoznačne zvíťazilo nad Skalitým,
no v konečnom poradí obsadilo
predposledné 10. miesto.
Umiestnenie mužstiev zo Slovenska: 5. Novoť; 8. Oravská Lesná; 9. Zákamenné; 10. Skalité.
dieť aj to, že hrajú za ZÁKAMENNÉ, pretože potom sa o postup určite lepšie bojuje.
Keď som už spomenul tie manželky, chcem sa im poďakovať, že aj keď
poriadne naštvané, predsa len stále
podpisujú hráčom – manželom priepustky na nedeľu poobede a verím,
že ich budú podpisovať aj naďalej.
Čo sa týka výkonov hráčov, chcem im za doterajšie zápasy všetkým
poďakovať. Nechcem tu uvádzať nejaké konkrétne mená, pretože si myslím, že aj keď sa raz darí lepšie jednému a inokedy druhému, všetci hráči
sa snažia odohrať v každom zápase
maximum ako kolektív a nebolo by
celkom fér voči ostatným napísať tu
dve-tri mená. Napriek tomu by som
chcel poďakovať tým, ktorí v tomto ročníku pomáhajú tak trochu
v ústraní – najmä Ľubovi Martauzovi, Vladimírovi Beňušovi či Jánovi Ferenčíkovi.
Ing. František Murín, tréner
AKCIE v kultúrnom dome
28. 5. Diskozábava
4. 6. Diskozábava
11. 6. Svadba
18. 6. Rodinná oslava
25. 6. Svadba
15. 7. Výročie vzniku obce
– oslava
16. 7. Výročie vzniku obce
17. 7. Výročie vzniku obce
30. 7. Svadba
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