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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Sľub ich zaväzuje
Ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
obce Zákamenné (OZ) sa
uskutočnilo 20. decembra
2010. Zúčastnili sa ho
všetci novozvolení poslanci
okrem Floriána Subjaka,
ktorý sa pre vážne dôvody
ospravedlnil.
Po oznámení výsledkov volieb
predsedom miestnej volebnej komisie Mgr. Emilom Revajom zložil
Ing. Milan Vrábeľ predpísaný sľub
starostu obce a potvrdil ho svojím
podpisom. Následne zložili sľub   aj
všetci prítomní poslanci.
Starosta pogratuloval novozvoleným poslancom, požiadal ich, aby
pred straníckymi záujmami dávali prednosť verejným záujmom. Informoval ich, že rozpočet na rok
2011 schválilo ešte staré zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí a to hlavne preto, aby obec nemusela hospodáriť podľa rozpočtového
provizória. Spôsobilo by to brzdenie
rozbehnutých akcií. Zmeny v rozpočte sú aj tak nevyhnutné a budú
sa schvaľovať počas celého roka. Starosta ďalej požiadal poslancov, aby sa
zoznámili s rokovacím poriadkom,
štatútom obce, ako aj ostatnými vnútornými predpismi obce a samozrejme so Zákonom 369/90 o obecnom
zriadení v platnom znení. Požiadal
ich o podporu a spoluprácu.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje poveriť jedného z poslancov zvolať a viesť OZ, ak si túto povinnosť nesplní starosta, resp. zástupca starostu podľa § 12, ods. 1. OZ po spoločnej dohode jednomyseľne poverilo
touto úlohou najstaršieho z poslancov Mgr. Albína Bernaťáka.
Pri návrhu na zloženie komisií
OZ vychádzalo z predchádzajúceho
zloženia, boli navrhnutí a zvolení aj
noví členovia a zvolili sa noví predsedovia komisií.
Komisia finančná, škodová a sprá
vy obecného majetku
Bc. Emília Strýčková, predseda,
č.d. 1278, predseda; Ing. Marta Florková, č.d. 206; Mgr. Blažena Durčáková, č.d. 1276; Ing. Peter Klimčík 1053.
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

Komisia výstavby, ÚP, ŽP a och
rany verejného poriadku
Ing. Peter Durčák, č.d. 1157,
predseda; Ing. Vladimír Florek, č.d.
141; Florián Subjak, č. d. 82; Alojz
Filipčík, č.d. 1327; Dušan Kovaľ, č.d.
1109; Katarína Sivčáková, č.d. 142;
Peter Grofčík, č. d. 485.
Komisia kultúry, vzdelávania
a športu
Mgr. Albín Bernaťák, č.d. 977,
predseda; Marek Beňuš, č.d. 601;
Peter Grofčík, č.d. 485; Vladimír Beňuš, č.d. 167; Karol Kurňavka, č.d.
56; Vladimír Vojtaššák, č.d. 416;

20. 12. 2010 Ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiteľstva
obce Zákamenné. Pavol Florek zložil sľub poslanca
slancami sa zvolí alebo nezvolí
Rada OZ.
OZ schválilo sobášiaceho, sobášnu miestnosť a sobášny deň.
Za sobášiaceho bol jednomyseľne
schválený Mgr. Albín Bernaťák,
poslanec obecného zastupiteľstva;
starostovi obce funkcia sobášiaceho vyplýva zo zákona, sobášnu
miestnosť – veľká zasadačka OcÚ
a sobášny deň – sobota.
Plat starostu obce poslanci jednomyseľne schválili v takej výške,
ako bol doteraz.

20. 12. 2010 Starosta obce Milan Vrábeľ za obetavú prácu v sociálnej oblasti a kultúre udelil Viktórii Sekerášovej „Cenu starostu obce Zákamenné“
Mariana Florková, č.d. 141; Ing. Peter Klimčík, č.d. 52.
Sociálna a bytová komisia
Mária Mlichová, č.d. 217, predseda; Vitkória Večerková, č.d. 463;
Mgr. Emil Revaj, č.d. 975; Mária
Gonšorová, č.d. 764; Marta Janoťáková, č.d. 327; Pavol Florek, č.d. 859;
Veronika Polťáková, č.d. 506; Viktória Sekerášová, č.d. 9.

Svojho zástupcu bude menovať starosta v zmysle zákona č.
369/90 do 60 dní od ustanovujúceho OZ na najbližšom zasadnutí OZ a po vzájomnej dohode s po-

Na toto zasadnutie bola pozvaná Viktória Sekerášová, sociálna a kultúrna pracovníčka OcÚ,
ktorá odišla k 31. 12. 2010 do starobného dôchodku. V samospráve
pracovala od roku 1985 a starosta
jej za obetavú prácu v sociálnej oblasti a kultúre udelil „Cenu starostu obce Zákamenné“.
Mariana Florková

Komisia obchodu, cestovného ru
chu, služieb a VP
Karol Čič, č.d. 390, predseda;
Jozef Florek, č.d. 1068; Veronika
Polťáková; Ing. Eduard Kakus, 267.
Komisia ochrany verejného
záujmu
Marek Beňuš, č.d. 601, predseda;
Karol Čič, č.d. 390; Mgr. Albín Bernaťák, 977; Mária Mlichová, č.d. 217.

Pekne upravený cintorín

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

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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Rekonštrukcia školy sa skončila,
no pracuje sa ďalej
• Aj my dostaneme peniaze na protipovodňové opatrenia
• Konečne začneme stavať námestie a zberný dvor
• Priaznivci fitness nebudú musieť cestovať do Námestova
• Bola vyhlásená platnosť operátu ROEP
• Mesačný prehľad o odobratom počte obedov stravníkov ŠJ
nájdete na webovej stránke školy
• Na futbalovom ihrisku bude stáť kryté pódium
Druhé zasadnutie
novozvoleného OZ sa konalo
25. marca 2011 a už malo
pracovný charakter.
Neprítomní boli dvaja poslanci,
ktorí sa z vážnych dôvodov ospravedlnili a to Bc. Emília Strýčková a Peter Grofčík. OZ bolo aj tak
uznášania schopné. Prítomní boli
ešte Mgr. Emil Revaj, riaditeľ školy,
Mgr. Monika Sivčáková, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ, Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ, Viera Verníčková, hlavná
kontrolórka obce a Jozef Sivčák.
Na úvod zložil sľub poslanca
OZ Florián Subjak, ktorý sa nemohol zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí OZ.
Poslanci schválili aj zmenu
v programe zasadnutia, vzhľadom
na požiadavku prítomných hostí Mgr. Revaja a Mgr. Sivčákovej,
ktorí chceli vystúpiť pred ostatnými prejednávanými bodmi.
Mgr. Revaj, riaditeľ ZŠ, informoval, že sa konečne ukončila rekonštrukcia školy, na ktorú bola poskytnutá dotácia zo štrukturálnych fondov, ale v škole sa neprestáva pracovať. Pokiaľ to dovolia financie, ktoré dostáva zo
štátneho rozpočtu, pokračuje sa
v modernizácii naďalej.
Prekrýva sa pergola, aby mali žiaci zjednodušený prechod pri
presúvaní sa do iných učební. Bude treba vymaľovať chodby a učebne v novej školskej budove, ktoré to po výmene okien veľmi potrebujú. Plánujú sa zakúpiť skrinky na   chodby, kde si budú môcť
uložiť žiaci prezuvky, bundy, úbory na telesnú výchovu. Prebieha
výmena svietidiel na chodbách.
Do tried sa zakúpili dataprojektory a interaktívne tabule, ktoré slúžia na skvalitnenie vyučovacieho procesu. Tento rok sa plánuje aj úprava vstupu do starej školVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

skej budovy a to dlažba, nová brána a lavičky.
Starosta ešte upresnil, že rekonštrukcia základnej školy z fondov EÚ je ukončená fyzicky, ale ešte nie účtovne, pretože obci ešte
stále neboli Ministerstvom financií preúčtované prostriedky za posledné faktúry.
Mgr. Sivčáková, zástupkyňa
riaditeľa školy pre materské školy žiadala o úpravu rozpočtu pre
materskú školu, pretože priestory
si vyžadujú údržbu, zamokajú steny a napáda ich plieseň, je potrebné vymaľovať. Škôlka si vyžaduje
aj vnútorné vybavenie. Veľmi by sa
zišli žalúzie do celej budovy, doplniť stoličky a aj iný nábytok.
Mgr. Sivčáková žiadala aj o prehodnotenie kapacity MŠ. Od roku 2008 sa neustále žiada o navýšenie počtu detí a vytvárajú sa len
provizórne triedy, ktoré podľa nej
nezodpovedajú priestorovým a hygienickým požiadavkám. Na budúci rok je prihlásených už 96 detí. Bolo by potrebné prehodnotiť aj
stav kuchyne, t.j. výdajne a jedálne
pre deti v MŠ a to aj dovoz stravy
a vytvorenie kuchyne na prípravu
pokrmov pre deti. Podmienky sú
veľmi sťažené, pretože sa desiata
a obed podávajú na 3-krát a tým trpí aj kvalita podávaného jedla.
V MŠ by sa veľmi zišla farebná
tlačiareň, notebook.
Obec nemôže garantovať v rozpočte výdavky na údržbu, pretože všetko sa odvíja od prísunu podielových daní. Zareagoval starosta. Jediné, čo zatiaľ garantuje, sú
mzdy. Podľa situácie, aká momentálne je, na mesiac máj a jún hrozí
prepad podielových daní. Príspevky na žiakov meškajú. Bude dobre,
ak sa uskutoční stretnutie riaditeľa školy a zástupkýň RŠ pre MŠ
na OcÚ s ekonómkou a starostom,
a tieto veci sa vysvetlia. Vyjadril sa

ešte ku kuchyni. Ak má pani Sivčáková na mysli využitie kuchyne
v polyfunkčnom dome kultúry, táto nezodpovedá hygienickým normám pre prípravu jedál pre deti.
Ing. Florková, ekonómka
uviedla, že tvorba rozpočtu školy
je školská záležitosť a obec nezasahuje do položiek, na ktoré sú peniaze rozdelené.
Mgr. Revaj, riaditeľ školy, sa
k danej veci vyjadril, že možno sa
zdá, že MŠ v Ústredí je ukrátená
o finančné prostriedky, ale nemôže sa naraz dávať obidvom škôlkam rovnako. Keďže škôlka v Oraviciach potrebovala väčšie výdavky na údržbu, peniaze sa investovali tam. Uvidí sa v priebehu roka a možno sa nájdu peniaze aj
na údržbu MŠ Ústredie. Podľa jeho názoru obidve predškolské zariadenia sú vybavené na úrovni a v žiadnej z nich nie je nijaký
havarijný stav, ktorý by sa musel
urýchlene riešiť.
Prehľad plnenia rozpočtu
za rok 20l0 dostali poslanci s pozvánkou. Poslanci Ing. Peter Klimčík a Pavol Florek žiadali o vysvetlenie niektorých položiek.
Ing. Florková, ekonómka podala
odborný výklad. OZ vzalo plnenie
rozpočtu za rok 20l0 na vedomie.

Na projekt pre čistiacu techniku ešte stále nie je ukončené verejné obstarávanie. Je podaná žiadosť
na projekt rekonštrukcie pre verejné osvetlenie už druhý rok, no nič
nové zatiaľ nevieme.
Tento mesiac prebehla na obci kontrola z Ministerstva vnútra
na využitie prostriedkov poskytnutých na rekonštrukciu hasičskej
stanice. Výsledok kontroly znel
– bez závad.
Výstavba zberného dvora by
mala začať, zákazku získala firma
ORCO, termín ukončenia je mesiac september – október 2011.
V týchto dňoch vyšla výzva  
v rámci projektu Revitalizácia
krajiny, ktorá umožňuje poskytnúť prostriedky na preventívnu
Pokračovanie na str. 4

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

Starosta informoval poslancov o stave v čerpaní prostriedkov
z fondov EÚ.
Konečne sa ľady pohli v rámci projektu Regenerácia sídel.  
Po prešetrení našej verejnej súťaže na Revitalizáciu verejného
priestranstva, resp. námestia nám
bolo doručené rozhodnutie o zrušení predbežného opatrenia z Úradu pre verejné obstarávanie a konečne môžeme podpísať zmluvu  
s výhercom súťaže.

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

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

Dom smútku po rekonštrukcii

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov výroba
okien a dverí
výroba atypických drevených krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Rekonštrukcia školy sa skončila,
no pracuje sa ďalej
Dokončenie zo str. 3
činnosť proti povodniam. Zareagovali sme na ňu a boli sme jednou  z 200 obcí, ktoré boli vybraté. Dnes bolo jednanie s projektantom a zahrnuli sme do projektu potok z Kalvárie, ktorý pri prívalových dažďoch zatápa okolie
materskej školy a 14 b.j. a ešte časť
Poriečia. Tieto dve lokality by sa
dali pokryť z poskytnutých prostriedkov.
Médiá informujú verejnosť, že
obce nie sú pripravené na čerpanie prostriedkov z európskych
fondov. Takéto informácie sú zavádzajúce. Obce predkladajú kvalitne vypracované projekty, problém je niekde inde, konštatoval
starosta.
Od 1. januára 2011 vošiel
do platnosti zákon č. 546/2010,
ktorý mení a dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
V praxi to znamená, že obec je
povinná zverejňovať na webovej
stránke všetky objednávky, faktúry a zmluvy. Nabehli sme na tento
systém aj my, z technickým príčin
s niekoľkodňovým oneskorením.  
Nepostačovala kapacita našej webovej stránky a firma, ktorá nám
spravuje účtovný program tiež
ešte nemá všetko doriešené. Momentálne to robíme tak, že všetky doklady sa skenujú a posielajú
na web.
V bode nakladanie s majetkom
obce poslanci prejednali žiadosti
o stavebné pozemky, ktoré žiadatelia žiadali na konkrétnych parcelách. Tieto boli zamietnuté, pretože obec eviduje cca 30 žiadostí
o stavebné pozemky a poslanci nevideli dôvod, prečo by mal byť niekto zvýhodnený. Odporučili žiadosti zaradiť k ostatným a posudzovať ich podľa rovnakých kritérií.
Už asi rok sa hromadia žiadosti
o vysporiadanie pozemkov občanov, ktorí ešte v minulom režime
postavili na nich rodinné domy,
zadné stavy, alebo ich užívajú ako
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

záhrady a pozemky sú vo vlastníctve obce. Žiadosti sa odkladali
na riešenie po skočení ROEP.
Dňom 4. 3. 2011 Správa katastra
Námestovo vyhlasuje platnosť operátu ROEP v k.ú Zákamenné v katastri nehnuteľností. Od uvedeného dátumu platí v k. ú. Zákamenné povinnosť vyhotovovať notárske
zápisnice a ostatné právne listiny
na stav určeného operátu ROEP.
Taktiež od uvedeného dátumu platí
povinnosť v obvode ROEP k. ú. Zákamenné vyhotovovať geometrické
plány na určený operát ROEP v digitálnej forme vo výmennom formáte  na pamäťovom médiu. Údaje potrebné k vyhotovovaniu geometrických plánov a právnych listín poskytne Správa katastra v Námestove.
Občania, ktorí zistia, že im
neboli urobené zmeny, tak ako
ich predložili v návrhoch a boli schválené komisiou ROEP, môžu do troch rokov podať námietku
na správu katastra.
OZ uložilo komisii výstavby
prešetriť v teréne všetky žiadosti
o vysporiadanie pozemkov a návrhy na riešenie predložiť na najbližšom zasadnutí OZ v mesiaci jún.
V 8 b.j. sa uvoľnili dva byty.
Obec oslovila piatich potencionálnych záujemcov. Zareagovali dvaja a keďže splnili podmienky, obec
doporučila OZ pridelenie bytov
schváliť. Poslanci jednomyseľne
schválili pridelenie bytov Jurajovi Kokoľovi a Karolovi Zvonárovi.
OZ schválilo prenájom priestorov suterénu polyfunkčného domu kultúry na prevádzkovanie
fitnes p. Ťasnochovi a priestory
v starom KD a prevádzkovanie autoškoly p. Prisežňákovi.
Starosta dal do pozornosti informáciu, že sú voľné priestory
v požiarnej zbrojnici po skočení
prevádzky VZaO.
TJ Tatran bola schválená dotácia pre bedmintonový klub Zákamenské levy na činnosť v roku
2011 vo výške 2 442 €.
OZ ďalej schválilo cenu jedného vývozu PDO na rok 2011 vo

Úprava vstupnej brány do školy
výške 2.52 €, pretože doteraz sa
používala cena z minulého roka.
Ing. Florková predložila prítomným návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2011, a to z dôvodu
navýšenia príjmov štátnymi dotáciami na školstvo, matriku a register obyvateľov.
Starosta vystúpil ešte s návrhom ďalšej zmeny rozpočtu. Ide
o možnosť zakúpenia prekrytého
pódia, ktoré by bolo umiestnené
v areáli futbalového ihriska a malo
by viacúčelové využitie. Prenájom
pódia na dni obce nás dosť finančne zaťažuje. Sám si takéto pódium
osobne pozrel v Moldave nad Bodvou, poskytol aj fotografie. Zaujímavá je hlavne cena. Za oceľovú konštrukciu, drevenú podlahu
rozmer 11,8 x 7,5 m, strechu z farebného trapézového plechu, dopravu a montáž chcú bez DPH
11 662 €.
Starosta požiadal poslancov,
aby sa vyjadrili. Poslanci Florián Subjak a Ing. Peter Durčák sa
vyjadrili v tom zmysle, že estetickejšie by pôsobilo drevené pódium, no v tom prípade by sa jednalo o inú cenu. Pódium sa dá dotvoriť uviedol starosta. Viacerí poslanci sa však zhodli, že pódium by
sa mohlo využívať aj pre iné vystúpenia, napr. Kamenčan by ho mohol využívať v letnom období. Starosta ešte skonštatoval, že o túto čiastku sa bude musieť upraviť
rozpočet, ale len presunom z kapitoly zdravotníctvo, pretože tam sa
počítalo s rekonštrukciou kotolne,
ale tento rok sa projekt z ktorého
sme chceli prostriedky získať, nezrealizuje. Budeme sa musieť pokúsiť rekonštrukciu kotolne riešiť
z vlastných zdrojov na budúci rok.

Starosta informoval poslancov
o tom, že uplatnil svoje právo vyplývajúce z § 13b, ods. 1 a 2 zákona 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a poveril  Ing. Petra Durčáka, poslanca obecného zastupiteľstva obce
Zákamenné zastupovaním starostu obce.
Kontrolórka obce Viera Verníčková predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Činnosť hlavnej kontrolórky
bola zameraná na
• výkon kontrolnej činnosti
• vedenie centrálnej evidencie sťažností a vypracovanie správ
o kontrole vybavovania sťažností a petícií
• výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Marián Iglár v žiadostiach adresovaných na Obec Zákamené žiadal o zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce
a o poskytovanie mesačného výpisu stravníkom v školskej jedálni
o množstve odobratej obedov. Jeho žiadostiam bolo vyhovené. OZ
uložilo zodpovedným osobám zabezpečovať zverejňovanie týchto informácií na webových stránkach obce a školy.
Starosta dal do pozornosti OZ
ďakovné listy, ktoré obec dostala od Miestneho spolku Červeného kríža Zákamenné, ktorý ďakuje za všestrannú pomoc a podporu aktivít SČK a za podporu myšlienky a propagáciu dobrovoľného darcovstva krvi. Pri poslednom

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70
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odbere bolo 147 darcov, pri organizovaní sa aktívne podieľa naša
pracovníčka Bc. Veronika Polťáková.

je opäť dočasne zastavený. Vodárenská spoločnosť poslala list
do Bruselu a čaká na odpoveď.
Na budúci týždeň starosta odchádza na radu ZMOSu a chce o tejto
veci jednať s premiérkou.

Mgr. Alena Žabková z Kysuckého Nového Mesta ďakuje v mene rodičov Jožka Zemaníka, chorého chlapca, pre ktorého naša tanečná skupina Street Dance Rebells pod vedením Renáty Beňušovej usporiadala benefičný koncert a výťažok cca 400 € poslala
jeho rodičom…

Poslankyňa Mária Mlichová sa
informovala, kedy sa presťahuje
pošta do nových priestorov. Starosta odpovedal, že je to ešte stále v štádiu riešenia a zo strany riaditeľstva pošty je momentálne ticho.

Turistický klub Tvrdošín Medvedzie ďakuje organizátorom akcie Zimný prechod Zákamenským
grúňom 2011 za skvelú, dokonca
ojedinelú atmosféru, kde by sa organizátori podobných akcií mali
z čoho učiť, citoval z listu starosta.

Ľudia sa sťažujú na otváracie hodiny na pošte, výhodnejšie
by bolo, keby bola otvorená od 700
alebo od 730 h   uviedol poslanec
Ing. Peter Durčák. Starosta v tejto veci jednal zo zástupcami pošty,
ale zatiaľ bezvýsledne.

Mária Mlichová, predsedníčka
sociálnej a bytovej komisie informovala OZ o jej zasadnutí dňa 18.
2. 2011. Komisia sa zaoberala rodinami, kde zlyháva schopnosť rodičov vychovávať a starať sa o deti, kde sa vyskytuje záškoláctvo,
riešila prípad umiestnenia občana do domova dôchodcov, požívanie alkoholu matky aj otca, sociálne problémy rodín.

Poslanec Mgr. Albín Bernaťák  
uviedol, že do budúcna treba rátať s vybudovaním domu smútku
a treba nechať miesto na cintoríne. Starosta odpovedal, že na cintoríne niet miesta na dom smútku, pretože už onedlho nebudeme mať miesto na pochovávanie.
Bude sa musieť prehodnotiť, ako
hospodáriť s miestami na cintoríne. Uvažovalo sa už aj o tom, že
by sa budovali hrobky s hrobmi
nad sebou, ale to sa musí prejednať aj s občanmi. Pravdepodobne sa za týmto účelom zvolá verejný hovor. Dom smútku, ktorý máme teraz, je po rekonštrukcii dôstojným miestom a určitý čas musí vystačiť.

Mgr. Albín Bernaťák sa obrátil na riaditeľa školy s požiadavkou
od viacerých občanov, že by mali byť označené jednotlivé budovy školy, čo v ktorej je a mal by byť
pred vchodom nejaký orientačný
plán celého areálu školy.
Ďalšiu pripomienku mal ku terénu, v ktorom je osadená informačná tabuľa školy. Terén je nerovný a keď prší,  je tam blato. Navrhuje urobiť niekoľko schodíkov.
Jozef Sivčák uviedol, že vstup
do novej budovy školy je nedôstojný a bolo by treba pouvažovať
o tom, ako ho skultúrniť.
Riaditeľ školy odpovedal, že
vstup do školy je chránený od severo-západu doštenou stenou proti vetru, snehu a dažďu a vie si
predstaviť iný materiál, ale to by
sa muselo pohybovať v iných cenových reláciách.
Záleží na uhle pohľadu, uviedol starosta, on sa stretol s názormi, ktoré práve celý vstup do areálu hodnotili s obdivom.
Poslanec Dušan Kovaľ sa informoval, v akom štádiu je kanalizácia.
Starosta odpovedal, že projekt

Starosta informoval, že sa plánujú zakúpiť zrkadlá na tri najnepriehľadnejšie križovatky a to
na Michalicovom moste, v Ústredí
pri starom KD a na Vyšnom konci
pri Vrábľoch.
Poslanec Pavol Florek pripomenul, aby sa nezabudlo na dopravné značenie v obci.
Ďalej Pavol Florek chcel vedieť,
kde je strojový park obecného úradu a či priestory, kde je KLIBOS,
sú obecné.
Starosta odpovedal, že všetky
nové autá majú zabezpečené garáže v priestoroch bývalej prevádzky, novej hasičskej stanice aj starej
hasičskej stanice. Priestory, ktoré
má prenajaté KLIBOS sú prerobená na umývačku a dielňu, priestory, kde je pekáreň má KLIBOS odkúpené.

Vyseparovali
sme najviac

Obec Zákamenné sa podieľa na separácii odpadu v rámci Združenia Biela Orava. V roku 2010 obec Zákamenné vyseparovala
119 420 kg odpadu. V prepočte na obyvateľa máme najviac vyseparovaného odpadu, t.j. každý jeden z nás vyseparoval 22,90 kg skla,
plastov a tetrapakov.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým
k ochrane životného prostredia.
L. Plaskúrová

Separovaný zber za rok 2010 v kg
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU:

• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

Sklo

Plast

4 900
5 000
5 300
12 300
7 300
6 600
6 300
7 300
7 700
7 200
8 000
7 300
85 200

1 830
1 680
2 100
2 988
3 190
2 980
3 360
3 290
3 100
3 200
1 800
2 750
32 268

Poslanec Marek Beňuš  upozornil na dieru na ceste na Vyšnom
konci pri Šimjakoch a Koleňoch
a na starý dom, ktorý je na spadnutie, po Klimčíkoch, majiteľka
je pravdepodobne Marta Boškajová. Dom už ohrozuje okolie. Cestou od Janetou na Maršalkovom
Grúni tečie voda.
Starosta odpovedal, že sa pozve
zástupca správy ciest, s ktorým sa
prejde tento úsek cesty. Na Maršálkovom Grúni sa musí najprv
doriešiť rozšírenie NN.
Poslanec Vladimír Vojtaššák
uviedol, že družstevné autá vozia

STOLÁRSTVO

Gazdovská s. r. o.
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samospráva obce

aj na objednávku

Tetrapak
380
–
390
–
341
350
–
–
–
386
–
–
1 847

Kov. obaly
20
–
15
–
30
20
–
–
–
20
–
–
105

hnoj cestou okolo Materskej školy v Oraviciach a nechávajú ju znečistenú. Starosta upozorní predsedu RD.
Mgr. Bernaťák konštatoval, že
Viktória Večerková, bývalá poslankyňa, zastupovala OZ v školskej rade a keďže skončil jej mandát, treba zvoliť nového zástupcu
do školskej rady.
Po prejednaní bol navrhnutý
poslanec Vladimír Vojtaššák a poslanci ho schválili jednomyseľne
za člena školskej rady.
Mariana Florková
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ľudové zvyky
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Tradície a zvyky nezostávajú len v knihách
Dňa 4. februára o 9 40 hod.
zastavil pred starou izbou
na Vyšnom konci autobus,
z ktorého vystupuje húfa detí
a pani učiteľky.
V chalupe ich už čakajú „zákamenské tetušky“ v krojoch, ktoré párajú perie (J. Rusnáková, K.

Teľuchová, J. Večerková, O. Svajčíková, J. Lučivňáková). Páračky
v minulosti boli veľkou domácou
hostinou, kedy gazdiná upiekla
bieleho chleba a urobila kávu. Tety
deťom vysvetľujú, kedy a aké perie
sa páralo, na aký účel slúžilo. Popritom sa rozprávali rôzne príbehy, zážitky, klebety.

Jarné zvyky – MORENA
Vynášanie „Moreny“
patrí k jarným ľudovým
zvykom, ktoré sú
bohužiaľ v našej obci už
zabudnuté.
Tento rok sme si ju spolu so
škôlkarmi vyrobili a mali sme
z nej radosť, pretože nám zdobila pár dní triedu.
No dňa 22. marca 2011 sme
sa s ňou museli rozlúčiť a tak
sme ju za spevu a recitovania hodili do rieky s prosbou, aby ju voda odniesla čo najďalej a s ňou

aj odohnala zimu a privolala teplé slnko a jar.
Ej Morena, Morena
už nám mrznú kolená.
Po krk zimy my už máme,
teplé slnko my už chceme.
Budeme sa vonku hrať
a veselo zabávať.
Kolektív detí
a učiteliek MŠ Ústredie

Páranie sprevádzalo hranie
na harmonike (J. Sivčák) spolu
so spevom. „V rámci edukačného
programu, ktorý okrem iného obsahuje aj tradícia a zvyky v našej
dedine, sme sa rozhodli naším deťom aspoň z časti priblížiť a vysvetliť ich,“ hovorí Mgr. M. Sivčáková,
zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ.

Po pestrom programe nás opäť
čakal autobus a v ňom pán P. Vaják, ktorý zahral na vlastnoručne
vyrobenej fujare.
Sme radi, že tradície a zvyky
neostávajú len v knihách, ale sa
sprítomňujú generácii už v predškolskom veku.
Bc. Martina Beňušová
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oznam / úvaha

Doba je zlá a …
Zástup nezamestnaných rastie
každým dňom a pracovné miesta
nepribúdajú. Chlapi, ženy aj čerství
absolventi škôl berú batohy na plecia
a cestujú za prácou. Niektorí na týždeň, iní na niekoľko týždňov, ba dokonca na niekoľko mesiacov či viac.
Vzdialenosť od rodiska je tiež rozdielna. Niekto sa stratí na Slovensku, iný v niektorom európskom štáte či na inom kontinente alebo niektorí ostanú visieť niekde na mori.

komunizmu. Nehovoriac o tom, že
voliči poslancov, ktorí ich zastupujú, majú neodškriepiteľné právo vedieť, ako vykonávajú toto ich poverenie. Pre tých, ktorých práca oberá
o možnosť žiť normálny život je ťažké nájsť si čas, či aspoň myšlienkou
sa zaujímať, čo sa vlastne deje. No
začať by sa dalo jednoducho. Prísť,
otvoriť dvere a spýtať sa: ,,Čo robíš?“ Neskôr by mohli ostať len veľké oči a ovisnutá sánka. A z druhej
strany stačí tiež málo. Vyjsť medzi
ľudí, mať uši na hlave a počúvať,
čo spoluobčania potrebujú pre zlepšenie života a podľa možnosti to aj
zrealizovať.
Marián Iglár, šéfredaktor

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Strana 1

Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2011 bude prebiehať
na celom území Slovenskej
republiky, a to k 21. máju
2011.
Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka   20. mája na sobotu
21. mája. Táto akcia štatistického úradu patrí medzi najstaršie,
najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie zisťovanie. Vykonáva sa pravidelne každých 10 rokov, pri ktorom sa zisťujú údaje o počte obyvateľov, demografickej, kultúrnej,
vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre obyvateľstva,
taktiež údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového
a bytového fondu. Sčítanie upra-

vuje zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011. Podľa tohto zákona
poskytnúť údaje na účely sčítania
je povinný:
• každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu; cudzinec,
ktorý má pobyt na území Slovenskej republiky kratší ako 90 dní,
poskytne údaje v obmedzenom
rozsahu,
• vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu
za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je
obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
• vlastník bytu alebo správca bytu alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní
bytov.

Postup pri sčítaní
Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorým môže byť
každý štátny občan SR starší ako
18 rokov, bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacích komisárov vymenúva starosta obce
po ich predchádzajúcom súhlase, sú  povinní preukazovať sa pri
styku s občanmi osobitným poverením.
Sčítací komisár vám doručí
do 20. mája sčítacie tlačivá:
a) A. Údaje o obyvateľovi pre
každého člena domácnosti
b) B. Údaje o byt vyplní jedna
osoba za celú bytovú domácnosť
c) C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu
za každý dom jedno tlačivo
• poučí Vás o spôsobe vyplnenia a odpovie na Vaše otázky. Ak

ste rozhodnutí vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, nahláste to komisárovi.
Po rozhodujúcom dátume sčí
tací komisár opäť navštívi domác
nosť s cieľom prevziať vyplnené sčí
tacie tlačivá, prípadne ich pomôže
vyplniť, ale len tým osobám, kto
ré ho o to požiadajú. Skontroluje
a prevezme vyplnené tlačivá a odovzdá obci. Je viazaný povinnosťou
zachovávať mlčanlivosť o údajoch
zistených pri sčítaní podľa zákona
o ochrane osobných údajoch.
Obec Zákamenné je rozdele
ná na:
• 3 sídelné jednotky, ktoré boli
určené štatistickým úradom
• 14 obvodov, ktoré vytvorila
obec na základe usmernenia štatistického úradu.
Katarína Sivčáková

ŠÚSR GIS SODB 2011 - Sumárny prehľad sčítacích obvodov, Vytvorené:24.3.2011,Okres:Námestovo,Obec:Zákamenné,Používateľ:3119

Copyright (c) 2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky

Nelenia – cestujú za prácou.
Zodpovedný človek si na živoby-

tie zarába poctivou prácou, a to ho
núti opustiť rodinu, deti, priateľov
aj domovinu. Dôvod je jednoduchý
– všetci nemôžu pracovať v rodnej
obci. Zamestnanec či živnostník dostane výplatu len za dobre vykonanú prácu. Nie za to, že je. Dôchodca dostane dôchodok za odpracované roky. Nie za to, že je. Rovnakým
metrom by mal dostať aj štát. Za to,
aký je. Politici, špekulanti pred voľbami sľubujú ušetriť chýbajúce peniaze v pokladnici hlavne vo výdavkoch vo verejnej správe. No vždy, tak
to bude naveky – ostane iba pri sľu-

boch. Veď ktorý úradník by si dobrovoľne znížil svoj pekný plat. Chlapi aj ženy, mladí aj starí teda musia vycestovať za prácou, aby si zarobili na slušný život, no zároveň,
aby prispeli do spoločnej pokladnice. Štátnej či obecnej. Štát teda dáva odpočet za spôsob gazdovania s majetkom občana. Predseda vlády, minister, primátor či starosta teda dáva odpočet a odpovedá na otázku občana: ,,Čo robíš,
ako nakladáš s našimi peniazmi?“
Nikdy nie opačne, lebo socializmus, v ktorom vládnuca trieda určovala, čo sa má robiť pre občanov,
sa skončil a demokracia nie je ďalším krokom na ceste k budovaniu
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spoznávajme / červený kríž / pomoc

Zázrak čítania
Pamätáš sa ešte na svoju prvú knihu? Na tú ktorú
si ako prváčik preslabikoval
a bol si nesmierne hrdý, že
ťa konečne začali písmenká
poslúchať?

Bolo to tak dávno. Ja som vyrástol a svet okolo mňa sa zmenil. Už nepotrebuje ľudí, ktorí
si ticho sadnú ku knihe a ponoria sa do ríše fantázie. Vedia si

z riadkov poskladať svoj vlastný
svet, zobrať si z neho ponaučenie,
zamyslieť sa, stíšiť. Knihu nahradili televízne seriály, bezduché nič
nehovoriace dialógy, násilie. Deti,
ale už aj my dospelí sme si zvykli,
že je lepšie a pohodlnejšie z kresla pozorovať obrázky a zvuky, ktoré nám predkladá telka a internet.
Vnucuje nám svoje príbehy, svoje
obrazy. Neuvedomujeme si, že sa
tým ochudobňujeme o našu fan-

táziu a predstavivosť. Vziať si
do ruky dobrú knihu znamená
ponoriť sa do sveta fantázie, vytvoriť si svoj vlastný svet, vlastný
názor na život. S dobrou knihou
v rukách možno spoznať mnoho
svetov, ľudských duší a pováh,
ktoré by nám inak ostali skryté. Neupierajme si tento krásny pocit a skúsme znova objaviť
zázrak čítania, verte mi: stojí to
za to…
–P.V.

Január – Apríl 2011
Novootvorený pneuservis
pri Roľníckom družstve
pozýva všetkých motoristov na nákup a prezutie
pneumatík
Pri zakúpení 4 ks pneumatík, výmena pneumatík so
zľavou 50 %
Pri zakúpení 2 ks pneu, výmena pneumatík so zľavou
25 %
Ďalej ponúkame na predaj
štrk rôznych frakcií s vlastnou
dopravou alebo aj s dovozom

Výročné zhromaždenie MS SČK
Ocenenia za bezpríspevkové
darcovstvo krvi
Plakety prof. MUDr. Jána Janského:
bronzová plaketa – za 10 bezpríspevkových odberov
strieborná plaketa – za 20 bezpríspevkových odberov
zlatá plaketa – za 30 bezpríspevkových odberov – ženy
– za 40 bezpríspevkových odberov – muži
diamantová plaketa – za 60
bezpríspevkových odberov – ženy
– za 80 bezpríspevkových odberov – muži

Zhromaždenie členov prebiehalo podľa schváleného programu, kde bola vyhodnotená činnosť a hospodárenie MS SČK
za rok 2010. Zhromaždenie
schválilo plán úloh na rok 2011,
Jedným z princípov ČK a ČP a to:
1) prijať 5 nových členov
je dobrovoľnosť – hnutie je zalo2) získať v roku 2011 aspoň
žené na dobrovoľnosti a pomoci.
Už aj tým, že si člen zaplatí člen- 360 bezpríspevkových odberov
skú známku, podporí hnutie ČK.   krvi (v roku 2010 bolo 344)
3) získať 60 prvodarcov
V našej obci sa nájde veľa členov
4) podľa záujmu zabezpečiť
aj nečlenov Červeného kríža, ktorí hnutie podporujú aj morálne, vyškolenie dobrovoľných opatrovateliek pre dobrovoľnícku prácu
a to:
• šírením myšlienky vzájom- a susedskú výpomoc
5) zorganizovať v obci športonej úcty a porozumenia medzi
ľuďmi, čo je v dnešnej dobe tak vý deň spojený s odborným školením o prvej pomoci a meraním
veľmi potrebné
• poskytnutie prvej pomoci – tlaku a tuku
6) upresniť evidenciu darcov
ošetrenie poraneného
• pomoc starším ľuďom, opus- krvi – kto je darca, krvná skupiteným, zdravotne odkázaným – na, počet odberov podľa záznaniekedy stačí návšteva a milé slo- mov v preukaze (každá transfúzna stanica si vedie svoju eviva
• pomoc rodinám v núdzi, či denciu a tak potom vznikajú
problémy pri odmeňovaní daruž morálne alebo finančne
• pomoc spoluobčanom pri ži- cov)
Preto touto cestou vyzývame
velných pohromách – veľakrát pri
všetkých darcov aj nečlenov SČK,
požiaroch
V mene členov MSSČK tou- aby si vo svojom vlastnom záujto cestou ďakujeme všetkým čle- me počet odberov nahlásili u pani  
nom aj nečlenom ČK, ktorí pod- Polťákovej (na OcÚ č.t. 5505627)
porujú hnutie ČK.
Dňa 11. 3. 2011 sa konalo
výročné zhromaždenie
MS SČK, na ktorom sa
zúčastnilo 27 členov
zo 125 registrovaných.

Medaila MUDr. Jána Kňazovického:
• za 80 a viac odberov – ženy
• za 100 a viac odberov – muži
Harmonogram odberov krvi
v Zákamennom transfúznou
stanicou Martin:
15 .2. 2011
23. 5. 2011
3. 10. 2011
Nakoniec boli členovia SČK
oboznámení s možnosťou zúčastniť
sa rekondičného pobytu pre rodiny
s deťmi v Taliansku.
Marta Godišová

Deň srdca
Dňa 31. marca 2011 sa
uskutočnil v našej obci
DEŇ SRDCA.
Tejto akcie ste sa mohli
zúčastniť od 1700 hod.
v priestoroch Kultúrneho
domu za poplatok 3 €.
Konzultácie a merania prebiehali pod lekárskym dohľadom
a mohli ste si zmerať a skontrolovať tlak krvi, svoju fyzickú kon-

díciu, celkový tuk v tele a na jednotlivých častiach tela, váhu kostí, pomer vody v tele a na jednotlivých miestach.
Lekár vám poradil, čo vám
chýba, koľko vody a vitamínov
by ste mali prijať za deň a zodpovedal vám na vaše otázky ohľadom zdravého životného štýlu,
rôznych chorôb.
I. Holubčíková
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MDŽ a Deň matiek / zdravie

Mama je len jedna…
Na jar keď sa všetko prebúdza, slávime dva krásne
dni: MDŽ a deň matiek. Sú
to sviatky, ktoré patria všetkým ženám a mamám.
Silu jarnej prírody môžeme prirovnať k materinskej láske. Je tiež
taká silná a nezlomná, nič ju nezastaví. Dokáže zdolať všetok mráz
neochoty, prebiť sa cez ľady smútku, vždy znova ožíva a miluje.
Skúsili ste sa niekedy zahľadieť
do očí matky? Vidno v nich kúsok
neba. Zračí sa v nich nesmierna
láska, obetavosť, radosť, ale i žiaľ.
Len matka vie, koľko nocí strávila pri svojom dieťati, koľko litrov čaju s citrónom uvarila, koľko
buchiet napiekla. Len matka vie,
koľko trápení a žiaľu jej priniesol

osud a koľko šťastných chvíľ jej nadelil život.
Matka je jediná, ktorá neochvejne stojí pri svojom dieťati, keď zablúdi; jediná ktorá mu verí, keď ho
všetci odsudzujú a jediná, ktorá miluje, keď ho všetci nenávidia.
„Všetko pekné, čo vidím okolo
seba, ma naučila vidieť moja mama;
to že sa dokážem usmiať, aj to ma
naučila moja mama. Dokázať počúvať srdcom: aj to ma naučila mama. Ďakujem ti, mama, za dar života, za lásku, ktorou si ma zahŕňala,
za starostlivosť a opateru, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť.“
Zastavme sa na chvíľu, odložme
všetky povinnosti a chyťme do dlaní
matkinu ruku. Pohladkajme ju tak,
ako nás hladievala len ona, milujme
ju tak, ako nás ona celý život milova-

la. Aj malým gestom lásky jej dokážme, že ju máme radi a pokladáme ju
za najväčší dar v našom živote. Nerobme to len na sviatky žien a ma-

tiek, ale aj v obyčajný všedný deň.
Nezabúdajme: MAMA JE LEN
JEDNA…
P.V.

Valentínska kvapka
krvi
Dňa 15. 2. 2011 sa už
po trinásty krát v našej obci
uskutočnila kvapka krvi.

Trinástka je vraj nešťastné
číslo, ale v Zákamennom to veru neplatí. Priniesla skôr veľké

prekvapenie. Počet ľudí, ktorí si
v tento deň našli čas a prišli urobiť niečo pre druhých, bol naozaj výnimočný. Martinská transfúzna stanica urobila v tento deň
v našej obci rekordných 147 odberov.

Rozdelenie podľa
krvných skupín
Krvná skup.
A+
A–
B+
B–
AB +

Počet darcov
32
4
17
3
7

AB –
0+
0–
Prvodarcovia
Spolu

4
36
6
38
147

Celkový počet darcov 147
z toho žien 86, z toho mužov 61
Veronika Polťáková
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V materskej škole Ústredie sa stále niečo deje…
…a opäť sa po roku blíži
čas Vianoc. Aj naši malí
škôlkári veľmi radi pomáhajú
pri prípravách týchto
čarokrásnych sviatkov.
V prvom adventnom týždni
sa šírila chodbami i triedami
materskej školy sladká
vôňa medovníčkov, ktoré
usilovne vykrajovali deti
a mamičky ich piekli a balili
do minidarčekov pre starých
rodičov.
V druhom adventnom týždni nás navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi a tiež dedkovia a babičky, pre ktorých kolektív učiteliek s deťmi pripravil veselý program.
V treťom adventnom týždni deti zhotovovali rôzne ozdoby, ktorými skrášlili vianočný stromček.
Vo štvrtom adventnom týždni sme pozvali rodičov na vianočnú besiedku, kde deti zaspievali, zatancovali a zavinšovali „Veselé Vianoce a šťastný Nový rok“
všetkým, ktorí prišli do materskej
školy.
Vám patrí vďaka a naše uznanie:
Touto cestou vyslovujeme veľké ďakujem:
• pani Emílii Večerkovej –
za sponzorovanie medovníčkov,
výborný recept na medovníčky
a pomoc pri pečení medovníčkov
• pani Ľudmile Sochuľákovej –
za pomoc pri pečení a balení medovníčkov
• pani Kataríne Hujčákovej –
za pomoc pri pečení a balení medovníčkov
• pani Zuzane Zlatošovej –
za pomoc pri pečení a balení medovníčkov
• pani Monike Kondelovej –
za pomoc pri pečení a balení medovníčkov
• pani Márii Florekovej – za po-

moc pri pečení a balení medovníčkov
• pani Magdaléne Melušovej –
za pomoc pri pečení a balení medovníčkov
Zároveň ďakujeme rodičom,
školskej jedálni Zákamenné a firme K.L.I.B.O.S. za balíčky pre deti v MŠ na Mikuláša.
Za krásne vianočné stromčeky
patrí vďaka pánovi Petrovi Durčákovi.
Oddýchnutí po vianočných
prázdninách sme sa plní elánu vrhli do plnenia novoročných
predsavzatí a organizovania nových akcií pre deti a rodičov.

Hneď v úvode nového kalendárneho roka sa naši predškoláci zúčastnili zápisu do prvého ročníka ZŠ.
27. 1. nás navštívili poľovníci, ktorí nám porozprávali rôzne
zaujímavosti o zvieratkách a tiež
o svojej práci. Priniesli niekoľko pekných obrázkov a vypchávok zvierat. Deti mali veľa otázok, na ktoré im radi odpoveda-

li. Za návštevu ďakujeme: Štefanovi Laššákovi, Štefanovi Durčákovi, Jozefovi Zlatošovi, Karolovi
Florekovi a Tomášovi Brišovi.
Mesiac február sa nesie v znamení fašiangov, pripomíname si
rôzne tradície a zvyky, o ktorých
nám vedia porozprávať už len naše babičky. Chceli sme, aby aj naši škôlkári mali na túto tému príjemné zážitky, preto bol zorgani-

zovaný výlet 4. 2. 2011 na Vyšný
Koniec do drevenice. Touto cestou ďakujeme: pánovi Marekovi
Beňušovi za poskytnutie priestorov goralskej drevenice. Privítali nás tam členky jednoty dôchodcov – Jozefína Rusnáková, Jozefína Lučivňáková, Justína Večerková, Kristína Teľuchová a Oľga
Svajčíková. Zaspievali nám goralské piesne, pričom ich sprevádzal
hrou na harmonike Jozef Sivčák.
Deti mali možnosť vidieť starodávne predmety, kroje a aj ukážku
párania peria, čo si niektoré deti aj
vyskúšali. Ochutnávali syrové výrobky a pri speve a hre na harmoniku si veselo zatancovali a zaspievali. Na tento výlet nás odviezol
autobusom pán Kamil Revaj, autobus nám zasponzorovala firma
K.L.I.B.O.S. V autobuse pred odchodom do MŠ nám zahral na rozlúčku pán Pavol Vajak na fujare,
o ktorej nám aj porozprával zaujímavé veci. Deti odchádzali plné zážitkov a pekných spomienok
na túto akciu.
10. 2. sa uskutočnil karneval.
Deti úspešne našli štyri ukryté
rozprávkové postavičky – Červe-
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Detský karneval
očami rodiča
Po tom, čo sme my dospelí
oslávili fašiangy plesom,
obec nezabudla ani na naše
ratolesti.
Dňa 20. februára 2011
usporiadala v spolupráci
s ERKOm v starom
kultúrnom dome detský
karneval.

a Mat sľuboval nevšedný zážitok.
Deti na odomknutie truhlice museli získať päť kľúčov. A tak sa začalo súťaženie, do ktorého sa naše deti veľmi intenzívne zapájali. My dospelí sediaci na stoličkách sme zas boli radi, že počítače v našich domácnostiach dostali na toto poobedie voľno.

Samotný pohľad na zamknutú truhlicu na javisku, pirátov
a rozprávkové postavičky Pat

nú Čiapočku, vílu Amálku, vodníka a ježibabu, rozveselili ich splnením danej úlohy a za odmenu
sa konala veľká tancovačka. Pri
veselej muzike sa deti zabávali
so svojimi pani učiteľkami veľmi
dobre a pridali sa k nim aj niektorí rodičia.
Na príprave masiek si dali rodičia záležať, boli nápadité, veselé a čo je najdôležitejšie, deti mali
z celej tejto akcie dobrý pocit, ktorý dali prejavili svojím úsmevom
na tvári a radosťou z tanca.

Súťažné kolá sa striedali s tanečnými kolami, postarané bolo
aj o občerstvenie v podobe dob-

rého čajíku. Po odomknutí truhlice deti dostali sladkú odmenu  a jagavé ohníčky v ich očiach
prezrádzali, že išlo naozaj o vydarenú akciu.

A tak za nás rodičov a aj za naše deti ďakujem obecnému úradu a tiež mladým z ERKa za ich
námahu a dobrý nápad robiť veci spoločne.
P. Boškajová

Začal sa prvý jarný mesiac –
marec. Marec je mesiacom knihy a  preto v tomto mesiaci v našej materskej škole organizujeme „Týždeň hlasného čítania“ –
rodičia, starí rodičia a žiaci základnej školy čítajú deťom príbehy
a rozprávky. Deti s napätím počúvajú každé ich slovo. Okrem tejto
aktivity sme už navštívili obecnú knižnicu. Deti sa do knižnice
veľmi tešili, pretože mnohé tam
išli prvýkrát, takže boli nedočkavé a nesmierne zvedavé. V kniž-

nici nás privítali jej pracovníci, ktorí nám pútavou a zaujímavou formou porozprávali o tom,
ako vznikne kniha, ako sa dostane medzi deti a hlavne vysvetlili
deťom, čo je to vlastne knižnica.
Deti vnímavo počúvali rozprávanie, prezreli si pripravené knihy,
poobzerali si priestory knižnice
a rozlúčili sa so sľubom, že knižnicu navštívia buď so svojimi rodičmi alebo keď budú žiaci v základnej škole a budú vedieť už čítať.
Z knižnice sme si požičali knihy,

z ktorých si budeme v materskej
škole čítať. Ak chceme, aby sa
z detí stali čitatelia na celý život,
mali by sme im dopriať dostatok
radostných skúseností s čítaním
a ukázať im na vlastnom príklade, že čítanie môže byť potešením
a zábavou. Ďakujeme všetkým,
ktorí prispeli akoukoľvek pomocou na uskutočnenie týchto zaujímavých podujatí.
Kolektív materskej školy
Ústredie č. 1000 Mgr. Monika
Sivčáková, riaditeľka MŠ
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Mamičky na vyšnom konci ožili
Stará izba na Vyšnom
konci je miesto, z ktorého sa
takmer každý víkend ozýva
spev, hudba, smiech.
Dňa 29. januára sa
táto drevenica zmenila
na rozprávkový svet,

do ktorého zavítal
detský fašiangový karneval.
Víly, princezné, čert, pirát, šašo, batman, Hannah Montana, Indiánka, motýľ, Pat a Mat, havajská tanečnica, sob, vojak, Cigánka

(23 masiek) sa veselo zabávali, súťažili, tancovali. Na návštevu prišla tetka Božena, ktorá deťom porozprávala rozprávku Laktibrada
od Milana Rúfusa a doktor Jajbolí,
ktorý všetkým urobil preventívnu
prehliadku. Po súťažiach a pútavom programe nasledovalo sladké
pohostenie, ktoré pripravili rodičia detí. Každá maska dostala od-

menu za svoju originálnosť a kreativitu. Krásne žiarivé očká, úsmevy od ucha k uchu, vycerené zúbky
sú dôvodom, aby sa tento karneval  
zopakoval. Organizátorky Martina Beňušová a Zuzana Franeková sľubujú, že pokiaľ budú žiť a dýchať, karneval bude bývať.
Dovidenia o rok!
Bc. Martina Beňušová

s deťmi naozaj podelili o svoj poklad. Čakala ich sladká odmena.
Po každej dobrej zábave je správny čas na rozlúčku.  Ďakujeme, že
sme mohli na krátku chvíľu vstúpiť do sveta fantázie. A ďakujeme
pracovníkom obecného úradu,

animátorom eRka, diskdžokejovi, že sa postarali o pekné karnevalové popoludnie.

Opäť tu bol karneval...
Vo februári sa stretol
v našom kultúrnom dome
takmer celý rozprávkový
svet. Že to nie je možné?
Ale je.
Na karnevale možno stretnúť
zvieratká, rozprávkové bytosti, všetko na čo si detské tvorivé hlávky len spomenú. Poviem
vám, že tu bolo čo obzerať. Tancovali tu malé nezbedné ježibabky
a koľko tu bolo len udatných rytierov. Niektorí boli síce malí, ale
zato statoční a odvážni. A keby
ste videli tie krásne motýle a lienočky, mali by ste pocit, že ste sa
ocitli na zlatými lúčmi popretkávanej lúke. A na takej sa veľmi dobre prechádza princezničkám. Tie sa teda poriadne ďaleko

zatúlali od svojho hradu, na ktorý si pri toľkej zábave ani len nespomenuli. Okolo sa obšmietalo
akosi priveľa pirátov, ale nevzbudzovali strach, na karneval prišli iba tí, ktorí sa už vedia pekne
správať. Dokonca sa rozhodli podeliť o svoj poklad so zabávajúcimi sa deťmi. Kto by to bol na nich
povedal. Tak ako som už spomenula, na karnevale je to skutočne možné. Ale priznajme si, trocha námahy nezaškodí nikomu.
Tak aj poklad si deti museli zaslúžiť. Zapájali sa do rôznych súťaží. Splnením každej úlohy získali súťažiaci jeden z piatich kľúčov
od truhlice s pokladom. Po námahe si treba oddýchnuť. Kde sa
oddychuje najlepšie? No predsa v lese. Ten sme si pri pohľade
na zatúlané zvieratká veľmi ľahko domysleli. Dnes vôbec neboli
plaché, alebo možno iba trošku,
keď sa zvedavé pohľady dospelákov s úsmevom zapozerali na ich
šantenie v rytme detských piesní.
Kto by nevysmädol od toľkej tancovačky. Žiadne obavy, aj s tým
sa rátalo, o občerstvenie bolo postarané. Ešte na spestrenie deti zladili svoje pohyby v erko tancoch, ktoré im šli veľmi dobre.
Bolo na čo pozerať. Toľko zaujímavých masiek, že by sa dalo
o nich veľmi dlho písať. Tak si môžeme pospomínať v našich predstavách. A niečo chutné na sám
koniec. Predstavte si, že sa piráti

Kto vie, možno zas o rok?…
Viera Balúnová
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Každé dieťa je milé, krásne a šikovné

Mohli sa o tom presvedčiť rodičia našich predškolákov na „Dni otvorených dverí“ v MŠ-ORAVICE.
    
Počas dňa mohli  rodičia sledovať, ako sa ich deti vedia zapájať
do činnosti, komunikovať a správať sa v kolektíve. V triede vládla
príjemná atmosféra. Deti spočiatku nesmelé… z toľkých divákov, ukázali, čo všetko sa v materskej škole naučili. Na záver deti vyriešili pracovné listy, kde rodičia mohli vidieť, ako dokážu deti
pracovať samostatne a ako sú pripravené na zápis do školy.
Prioritou všetkých nás je, aby
sa naše deti dobre cítili v prostredí, v ktorom prežijú podstatnú časť dňa. Aj preto Vás prosíme
o darovanie 2 % z dane… Pre nás
sú vaše peniaze krôčikom k novým hračkám a pomôckam.
Aspoň niekoľko viet o vzniku nášho občianskeho združenia,
ktorý nám spolu s pomocou všetkých vás pomôže zlepšiť prostredie MŠ  a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Z výbornej spolupráce materskej školy a rodičov vzniklo naše

Občianskeho združenia pri materskej škole Oravice č. 331, ktoré  
združuje rodičov detí navštevujúcich MŠ, ich zamestnancov a ďalšie osoby ktoré sa zaujímajú o výchovu detí v materskej škole.
ČINNOSŤ ZDRUŽENIA:
a) Podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
b) Ochraňuje deti pred negatívnymi metódami vo výchove
a vzdelávacom procese, stresový-

mi situáciami a pre ich nadmerným zaťažovaním.
c) Podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin.
d) Usiluje sa o zabezpečovanie
racionálneho stravovania detí.
e) Zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov
týkajúce sa výchovy a vzdelávania
v materskej škole a spolupracuje
pri ich riešení.
f) Pomáha pri zlepšovaní prostredia detí.

g) Spolupracuje s vedením
školy pri organizovaní akcií a podujatí.
Ako postupovať pri da
rovaní 2 % z vašich daní?
Požiadajte účtovníčku, aby pri
ročnom účtovaní Vašej dane:
• vyplnila tlačivo na darovanie
dane
• tlačivo nájdete v našej MŠ
(údaje sú predtlačené, alebo na    
web-stránke školy
• prázdne tlačivo doplniť týmito údajmi:
Obchodné meno:
Rodičovské združenie
pri Materskej škole
Oravice č. 331, Zákamenné
Právna forma:
občianske združenie
Sídlo: Oravice č. 331,
029 56 Zákamenné
IČO: 42214505
• Vyplnené tlačivo prineste
do 30. 4. do MŠ,
my ho zanesieme na daňový
úrad, alebo ho priamo pošlite
na adresu:
Daňový úrad, Ružová ulica
535/1, 029 56 Námestovo
Kontakt: zástupkyňa MŠ
Ľudmila Buckulčíková
Mobil: 0908 945 260
Email: msoravice@zoznam.sk
Kolektív MŠ
Zákamenné – Oravice

Osobná asistentka v materskej škole

Tento druh povolania bol
niekedy veľmi zriedkavý,
no v poslednom čase sú
asistenti potrební čoraz viac
v školských zariadeniach.

Je to spôsobené práve tým, že
sú deti príliš vyspelé a hyperaktívne na svoj vek. Je dôležité, aby

osobná asistentka bola empatická
a musí si získať náklonnosť svojho zverenca. Mala by vycítiť potreby dieťaťa a individuálnym prístupom posilňovať jeho slabé stránky.
Dieťa, ktoré má v sebe veľa nadbytočnej energie, potrebuje neustále meniť program, aby sa nezačalo nudiť, čím potom narúša aktivi-

ty a činnosti pripravené učiteľkou.
Preto v kolektíve, kde sa nachádza
hyperaktívne dieťa, je osobná asistentka veľmi potrebná.
Aj do našej materskej školy boli v tomto školskom roku prijaté dve
osobné asistentky. Venujú sa deťom
s výchovno-vzdelávacím znevýhodnením. „Táto práca ma veľmi baví,

mám možnosť získavať skúsenosti
potrebné pri práci v materskej škole, a tým, že pracujem najmä s dieťaťom so špeciálnymi potrebami,
uvedomujem si dôležitosť individuálneho prístupu k dieťaťu,“ komentuje svoju prácu asistentka Lenka.
Mgr. Monika Sivčáková,
riaditeľka MŠ
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Týždeň hlasného čítania
v Materskej škole – Oravice
Pri príležitosti Marec – mesiac
knihy sme ani my nezabudli na naše
kamarátky – knihy.

Kniha putuje s nami už od detstva. Aj my v škôlke sme neustále obklopení knihami, či už sú to encyklopédie, rozprávkové knihy alebo knihy
o zvieratkách. Jeden týždeň v marci
sme venovali „Týždňu hlasného čítania“. Do škôlky prišli rodičia, starí rodičia, súrodenci, aby sa zapojili
a vstúpili spolu s deťmi do sveta plného múdrosti, zábavy i poučenia. Deti
si k vypočutým rozprávkam nakreslili vlastné ilustrácie, vytvorili si vlast-

Exkurzia

V dňoch 10., 11. a 12.
marca sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili v rámci predmetu Vlastiveda exkurzie na Obecnom úrade
v Zákamennom.

Pred vchodom nás privítala kultúrna referentka p. Polťáková. Spolu sme nazreli do každej miestnosti obecného úradu
a dozvedeli sme sa, kto tu pracuje
a aká je jeho pracovná náplň. Vošli sme aj do miestnosti, kde je ostatným občanom vstup zakázaný, do „hlásateľne“. Druháci zisti-

né knihy a obohatili si tak rozprávkový kútik.
Deti mali tiež za úlohu doniesť si
do škôlky svoju najobľúbenejšiu knihu, ktorú potom predstavili svojim
kamarátom, vzájomne si knihy poprezerali a urobili si výstavu kníh.
Podľa počtu kníh bolo naozaj vidno, že deti knihy obľubujú. V tomto
týždni nás navštívili aj prváčikovia
s pani učiteľkou D. Florkovou, ktorý
predniesli deťom básničky a hádanky. Týmto nám ukázali, ako krásne
sa naučili čítať v priebehu necelého
roka. A naozaj mali byť na čo pyšní.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám svo-

jou účasťou spestrili týždeň čítania
a prehĺbili tak vzťah ku knihám.

Kolektív MŠ
Zákamenné – Oravice

li, že pre chod obce je potrebné vykonať množstvo odbornej a kvalitnej práce, ktorú tety na obecnom
úrade robia. Videli a zistili, čo robí sekretárka, matrikárka, mzdová účtovníčka, ekonómka, hlavná kontrolórka, kultúrna referentka… Dokonca sa mohli zahrať
na pána starostu, posedieť si v jeho kresle a vysloviť, čo by zmenili
v našej obci. Zazneli rôzne názory
– postaviť kúpalisko, verejné WC,
vybudovať chodníky v obci, chceli zrušiť školu… Nad niektorými sa
pán starosta zamyslel, nad inými
pousmial. Posedeli sme si aj na poslaneckých stoličkách, kde poslanci zasadajú spolu so starostom.

Chceli by sme poďakovať všet
kým, ktorí nám porozprávali
o svojej dôležitej práci a hlavne pa

ni Polťákovej, ktorá nás celou ex
kurziou sprevádzala.
Žiaci II. A, B, C
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„Ako sme pomáhali
prírode“
V jeden krásny, slnečný, jarný deň sme sa vybrali na vychádzku
do lesa. Po ceste sme zbadali v tráve pod kríkmi a pod stromami
smeti.
Povedali sme si, že ich pozbierame do vriec. A dali sme sa
do práce. Vtáčiky nám pri práci čvirikali a spievali. Najviac odpadkov bolo v Babinci.
Všetko sme vyzbierali a odniesli do koša (kontajnera). Prí-

roda ostala za nami čistá, krásna
a usmiata. My sme sa cítili šťastní, lebo sme pomohli prírode
a zvieratkám.
Napísali: deti zo Šmolkovej
triedy MŠ Ústredie a p. uč.
Milena Bendíková

Zápis do školy – dôležitá udalosť v živote
dieťaťa a rodiča
Druhá polovica januára
a začiatok februára je každoročne obdobím,
keď deti predškolského veku
navštívia v sprievode svojich
rodičov základné školy,
aby sa zúčastnili zápisu do prvých ročníkov. Ináč to nebolo
ani v našej ZŠ.
Na prízemí starej školskej budovy ZŠ bola v utorok 25. 1. 2011

čulá spoločnosť. S očami doširoka otvorenými prichádzali malí predškoláci zabalení do šálov,
s rukavicami v rodičovských rukaviciach. V jednej z tried rodičia poctivo podpisovali rozhodnutia o prijatí do školy, preberali si zoznam potrebných školských potrieb a v ďalších dvoch
sa „skúškovalo“.
Deti museli zvládnuť jednoduché úlohy. Museli sa vedieť orien-

tovať, poznať geometrické tvary,
farby, čísla do 6, museli vedieť
spolupracovať s pani učiteľkou,
komunikovať. Takmer všetci učiteľkám dokázali, že z nich môžu
byť školáci. Pri odchode dostali všetky deti darčeky a podpísali sa do školskej kroniky.
V tomto školskom roku rodičia zapísali do školy 82 detí,
o odklad požiadali rodičia 8 detí.

Naša škola bude robiť všetko
pre to, aby deti dostali  to, čo budú v živote najviac potrebovať.
Nielen dôležité vedomosti, ale aj
hodnoty pre život.
Prváčikovia, už sa na vás tešíme a veríme, že sa s vami všetkými v prvý školský deň stretneme.
Mgr. Dana Kaukičová
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Tanec je pohyb a pohyb je život
ril španielskemu tancu, ktorý noblesne ukončil nedeľňajšie tančenie.
Bodku za programom urobili speváčky Anika a Miška piesňou Keby bolo keby, cez ktorú sa s divákmi
všetci rozlúčili.
Tanec je spôsob, ktorým sa dajú
vyjadriť emócie. Huslista potrebuje
husle, maliar paletu a tanečník telo a dušu… Každý tanečník chcel
svojím pohybom urobiť hudbu viditeľnou, prežiť terajšiu realitu svojV nedeľu 6. marca sa
v kultúrnom dome
stretli rodičia, priatelia
a známi detí, ktoré
navštevujú SZUŠ
v Zákamennom.
Od septembra, na hodinách tanečnej sa žiaci postupne venovali tanečnej príprave, zdokonaľovali si realizáciu pohybu v priestore, zväčšovali svoj
pohybový register, tanečnosť ako aj
zmysel pre dôsledné vnímanie hudby.
Popri tom nacvičovali rôzne choreografie a pripravovali sa na vystúpenie.

Nie je jednoduché tanečné kroky
skĺbiť v potrebnom rytme. Napriek
tomu na javisku každý odovzdával
kúsok zo seba. Menšie deti sa našli
v rozprávke ako princezné, či ježibaby v začarovanom lese. Malé nezbednice a veselé Pippi roztlieskali divákov.
Tínedžeri jednoznačne rozprávky odhodili a moderným tancom,
či hip-hopom ukázali životný štýl
dnešnej mládeže. Neostali sme však
dlžní ani osvedčeným klasikám, ako
je rock-n-roll a country. Záver pat-

Street Dance Rebels
Sme tanečná skupina,
ktorá nielen tancuje, ale tanec
žije. Sme mladé zákamenské
deti, ktoré nebaví vysedávať
za počítačom a televízorom
ale rozvíjame svoj talent,
pracujeme na sebe a snažíme
sa pomáhať tým, čo nám ide,
najlepšie TANCOVANÍM.
A preto sme sa rozhodli pomôcť
aj Jožkovi Zemaníkovi, ktorý je rovnaký ako my, ktorý ma rovnaké sny
a túžby. Má to však chybičku: on trpí chorobou tzv. Dawnovým syndrómom, ktorá mu nedovolí rozprávať. Keďže sme len deti, ktoré nemajú peniaze, nemohli sme mu pomôcť
sami, preto sme sa rozhodli usku-

ho života a prostredníctvom tanca
odovzdať obrovskú energiu a životnú silu.
A či sa nám to podarilo, musia
posúdiť diváci.
Pocity tanečníka, ktorý miluje
tanec, výstižne vyjadruje citát Hansa Bosa: „Keď tancujem nesúdim,
nemôžem nenávidieť, nemôžem seba oddeliť od života, môžem byť
šťastný a plný života. To je dôvod,
prečo tancujem.“
Mgr. Zdenka Klačanská

točniť Benefičný koncert s názvom
Ukážme svetu, že sme ľudia. Počas
neho mohli ľudia prispieť dobrovoľným vstupným. Peniaze, ktoré sme
vyzbierali, sme všetky darovali Jožkovi, aby si mohol kúpiť komunikačnú tabuľku, ktorá bude za neho
rozprávať. A tak môže viesť plnohodnotný život. Určite sa pýtate, či
nie sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc
viac, ako on. Áno, sú a je ich veľmi
veľa. Ale na to len naše sily a dobrá
vôľa nestačia. Preto sme týmto naším gestom chceli ukázať, ako málo
treba na to, aby sme urobili šťastnými tých druhých.
Koncert sa uskutočnil 9. 1. 2011
o 1400 hod. v starom kultúrnom dome. Bol to pre nás veľký deň. Úžas-

ná skúsenosť a vynikajúci pocit, že
sme pomohli pomôcť niekomu úplne cudziemu. Bol to čas, kedy sa
naše obecenstvo nemalo pozerať
na to, ako sme tancovali. Nechceli
sme byť ani prví ani najlepší, chceli sme len ukázať, čo dokážeme a že
sa nezaujímame len o seba, ale že
nás trápia aj osudy iných detí. Nám
osud doprial zdravé nohy a ruky,
preto chceme pomáhať iným. Aj
keď sme niektorí len maličké deti,
vieme dokázať veľké veci, a tak sme
to mohli dokázať celej obci a všetkým, ktorí nás prišli podporiť.
Ďakujem nášmu pánovi starostovi Ing. Milanovi Vrábľovi za dôveru a nádeje, ktoré do nás vložil,
za šancu, ktorej sme sa mohli chopiť, aby sme mohli robiť to, čo nás
robí šťastnými.

Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí nás prišli podporiť na Benefičný koncert a ktorí nás stále podporujú. Poďakovanie patrí aj pani
učiteľke Fafejtovej a deťom z našej
Základnej školy, ktoré nám pripravili prekrásnu výzdobu.
Ďakujeme za pochvaly a pekné slová, pretože práve vďaka nim
vieme, že robíme dobrú a správnu
vec a nemárnime čas na nezmyselné veci.
Pokiaľ sa Vaše deti alebo vy rozhodnete prihlásiť k nám, určite Vás
privítame s otvorenou náručou.
Stačí len chuť a radosť z tancovania.
PS: Rebelkovia, sme na Vás hr
dí, za to, čo dokážete a aj za Vaše
veľké srdiečka. Sme tu vždy pre
Vás. Vaši tréneri Renáta a Vlado.
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Prvosienky v novej divadelnej sezóne
Obdobie po prázdninách
je u väčšiny divadelníkov
– profesionálov i amatérov
začiatkom novej divadelnej
sezóny. Inak to nie je ani
u našich Prvosienok.
Už v septembri sme dostali pozvanie a následne sme vystúpili s hrou Domov na festivale inšpiratívnych divadiel
v Brezne. Strávili sme príjemné
dva dni na Horehroní a potom
sme začali s nácvikom nových
predstavení. Tento školský rok
nacvičili svoje predstavenia Prvosienky a Prvosienčatá.
Staršie a skúsenejšie Prvosienky ďalej skúmajú taje pohybového divadla a aby to nemali také jednoduché, pridali sme
im prvky tieňového divadla. Inšpiráciou a dodaním odvahy vydať sa touto cestou bolo pre nás
aj vystúpenie arménskeho diva-

delného súboru v Lingene na 11.
Svetovom festivale detského divadla.
Výsledkom viacmesačného
nacvičovania je inscenácia s názvom Za plotom. Námetom bola kniha Chlapec v pásikavom
pyžame od J. Boyna. Rozpráva príbeh chlapca – syna veliteľa koncentračného tábora, ktorý
si nájde medzi uväznenými deťmi jediného priateľa…
Ako sa nám podarilo tlmočiť bez slov tento príbeh, mohli
obyvatelia našej obce vidieť
na premiére 13. marca.
O pár dní neskôr sme sa zúčastnili regionálnej prehliadky detských divadiel v Dolnom
Kubíne a podľa slov predsedníčky poroty sme jednoznačne vyhrali a postúpili na krajskú prehliadku Detský divadelný medveď do Žiliny začiatkom apríla.

Zahanbiť sa nedali ani Prvosienčatá – začínajúci alebo
mladší členovia súboru. Skúsenosti naberali naštudovaním inscenácie s názvom O panne zakliatej. Vznikla na motívy balady
Janka Kráľa Zakliata panna vo
Váhu a divný Janko. Do originálnej podoby voicebandu (rytmizovaná a spievaná podoba prednesu) ju spracovali pod vedením
A. Štítovej a Z. Demkovej.
Aj Prvosienčatá mali premiéru 13. marca a tiež vystupovali v Dolnom Kubíne na regionálnej prehliadke Hviezdoslavov
Kubín.
Aj ony postúpili na krajskú
prehliadku, ale do Martina.
Obom súborom budeme držať
palce, aby dobre reprezentovali Zákamenné a Oravu vo svete.
Vo svete ďalekom – až v Kanade, zaujali naše dievčatá. Ešte koncom roka sme posielali prihlášku organizátorom di-

vadelného festivalu v provincii Quebec a skoro obratom
nám po zhliadnutí fotografií
a DVD‑čka prišla odpoveď: „Berieme vás!“
Je to ďalší pekný úspech našich divadelníkov a dôkaz toho,
že naše deti dokážu svojou prácou zaujať a preraziť aj v zahraničí.
Úspech je o to väčší, že zo
Slovenska sme tam neboli sami
a organizátori nás uprednostnili pred „dospeláckym“ súborom
z Popradu, ktorý tam už raz bol.
Samozrejme – bez podpory
veľa ľudí by to išlo ťažšie. Preto si veľmi vážime a ďakujeme
vedeniu obce, školy, rodičom
a všetkým, ktorí nám pomohli
akoukoľvek formou alebo nám
držia palce. Veľmi si to vážime
– pomáha nám to ísť ďalej a šíriť dobré meno Zákamenného
na Slovensku a vo svete.
Mgr. Pavol Demko

Umelecká škola bude otvorená
Súkromná základná umelecká škola Námestovo od
1. 9. 2006 otvorila pobočku
školy aj v Zákamennom.
Po vzájomnej dohode so starostom ing. Milanom Vrábľom
a obecným zastupiteľstvom dostala do prenájmu priestor v Kultúrnom dome. Práve tu sa vyučuje hudobný a tanečný odbor.
V hudobnom odbore sa vyučuje
klavír, akordeón, klávesy, husle
a gitara.
Žiaci z pobočky v Zákamennom sa zúčastňujú na rôznych
akciách a koncertoch, ktoré sú
nielen v Zákamennom ale aj
v Námestove.
Každý rok sa prezentuje aj ta-

nečný odbor, napríklad na Finále speváckej súťaže v Námestove, na Bambiriáde v Námestove,
na kultúrnych podujatiach organizovaných inými školami z námestovského okresu ako hosť
programu.
Už tradíciou sa stali aj návštevy divadelných predstavení
v Banskej Bystrici.
Poslednou akciou našej školy bolo tanečné vystúpenie všetkých detí od materskej škôlky až
po stredoškoláčky.
Toto vystúpenie sa konalo
6. marca 2011 v kultúrnom dome v Zákamennom. Vystúpenie
pripravila Mgr. Zdenka Kľačanská spolu s mamičkami a žiakmi. O tom že sa páčilo, svedčila

aj sála plná mamičiek, ockov, babičiek, dedkov a ostatných, kto-

rí sa radi pozreli na šikovných tanečníkov.
Zuzana Fernezová
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Aby puto k našej rodnej
obci bolo silnejšie

My, Zákamenčania, by sme mali poznať miesta v našej obci, ku kto
rým sa viažu určité legendy. Pri vstupe do našej obce pri hlavnej
ceste po pravej strane stojí kríž. Poznáme jeho históriu?
Ústnym podaním od našich pra-prastarých rodičov sa zachovala
táto legenda.
Kedysi dávno v časoch dávno
minulých, keď ľudia obchodovali s našimi poľskými susedmi, sa
po okolitých horách pohybovali
a ukrývali zbojníci. Tí potom predávali vozy s tovarom a lúpili. Taktiež okrádali miestnych obyvateľov a vyskytovali sa aj vraždy.
Z toho dôvodu bola postavená
na  začiatku našej obce ale po ľavej
strane, ako je hôrka, šibenica, kde
vešali dolapených zbojníkov. Ako
dlho tam stála šibenica, sa už nevie, ale po jej zbúraní tam ľudia postavili a posvätili kríž ako pamiatku na zosnulých a posvätenie tohto miesta. Týchto obesencov nepochovali na miestnom cintoríne,
ale príbuzní si ich na vozoch odviezli tam, odkiaľ pochádzali. Prípadne ich chovali mimo cintorína
a už sa nevie, kde.

Vraj po určitej dobe na tomto mieste bývalo niekoľko cigánskych rodín. Všetko to bolo veľmi
dávno. Je to asi tá časť územia, ako
sa nachádza teraz „kuvajt“. Pretože kríž v hôrke po určitej dobe nebolo vidno, naši predkovia ho premiestnili na viditeľnejšie miesto,
a to bližšie k obci na druhú stranu potoka. Pri kríži rástli po obidvoch stranách pekné lipky. Keď
bola postavená čerpacia stanica
Benzinolu, opäť bol kríž v ústraní a neviditeľný. Občania z nižného konca sa rozhodli premiestniť
kríž už po tretí krát, a to pod hlavnú cestu.
Teraz stojí na viditeľnom mieste. Keď budeme okolo neho prechádzať, spomeňme si na jeho históriu.
Viktória Sekerášová

Námestovský Anjel
Motto: Ak si bohatý, daruj zo svojho nadbytku, ak si chudobný, daruj zo srdca.
Asi hneď na začiatku treba odpovedať na otázku, prečo sme založili charitatívny projekt finančnej pomoci Námes
tovský anjel. Všetkých nás skoro denne oslovujú tváre z obrazovky, letáčiky v poštovej schránke alebo dobrovoľníci
s pokladničkou v rukách, aby sme prispeli na projekty pomoci na Slovensku i vo svete. Odpoveď je až detsky jednodu
chá. Chceme pomáhať doma! Chceme, aby ľudia v Námestove a blízkom regióne mali možnosť pomôcť rodine zo susednej ulice, alebo nie
komu, koho len stretávajú na ulici. Preto budujeme systém občianskej pomoci, ktorý sprostredkúva pravidelnú finančnú pomoc rodinám
i jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby alebo inej nepriazne osudu ocitli vo vážnej finančnej tiesni. Sme presvedčení o tom, že ľu
dia v našom regióne chcú pomáhať. Dôkazom je aj fakt, že hoci pracujeme len od marca 2010, podarilo sa nám zozbierať a rozdeliť už viac
ako 5 500 eur (166 000 Sk) pre 17 rodín.
Ako to funguje?
1. Naším cieľom je spojiť úsilie
viacerých darcov, aby sme rodinám mohli každý mesiac pomôcť
čiastkou 50 až 100 eur.
2. Príspevky darcov budú poskytnuté rodinám vždy v plnej
výške. Všetky režijné náklady sú
hradené z peňazí zakladateľov
fondu.

3. Príjemcov pomoci vyberáme na základe informácií z obecných úradov, od lekárov, ale veľmi radi uvítame aj vaše návrhy.
Je ale potrebné vedieť si ich obhájiť a tiež získať súhlas samotného
príjemcu.
4. Každý darca si môže zvoliť,
ktorému príjemcovi a koľko chce
prispievať. Ak sa nevie rozhodnúť

Ak si bohatý, daruj zo svojho nadbytku, ak si chudobný, daruj zo srdca

pre konkrétneho príjemcu, potom
výber ostáva na nás.
5. Darca si zvolí, akým spôsobom chce byť informovaný o dosahu svojej pomoci a celkovom
hospodárení fondu.
6. Výška príspevku by mala
byť odrazom nielen morálnej, ale
aj ekonomickej sily darcu. V každom prípade si výšku príspevku
môžete kedykoľvek zmeniť. Ako
minimálny príspevok sme stanovili čiastku 3 eurá. Ak s nami
sympatizujete, veľmi pomôžete aj
tým, že budete o myšlienke pomoci rozprávať so svojimi blízkymi
a priateľmi.
Ako môžete začať?
Jednoducho kliknite na www.
namestovskyanjel.sk, kde sa cez
položky Vyberte si rodinu a Registrácia môžete zaregistrovať
ako nový darca. Následne vám

pridelíme darcovské číslo, ktoré
bude zároveň aj variabilným symbolom pri zadaní trvalého príkazu
alebo pri akejkoľvek platbe z účtu
či poštovou peňažnou poukážkou na účet námestovského anjela
č. 4010053921/7500. Ak si s internetom veľmi nerozumiete, tak
nám jednoducho zavolajte a vybavíme to telefonicky alebo osobne.
Tu sú naše mená a kontakty:
Jarmila Janidžárová, Slnečná 164/16, Námestovo, tel:
0904 274 606
Mudr. Alena Matušáková,
Kvetná 1633/2, Námestovo, tel:
0903 483 055
Pavol Šelian, Slnečná 163/10,
Námestovo, tel: 0948 038 867
Ing. Jaroslav Genšor, Štefánikova 1063/94, Námestovo, tel:
0905 798 650
–red
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verše zo života našich predkov / nezabúdajme

Dňa 13. 2. 2011 sme si pripomenuli
90. výročie biskupskej konsekrácie nášho rodáka Jána Vojtaššáka za spišského
biskupa. Biskupom bol celých 44 rokov až
do svojej smrti.

Tak si žili a tak si spievali naši predkovia…
Či naši předkôvie tak si skromne zili,
cepami mlučili, cepami mlučili
a na mlynku mleli.
Na mlynku namleli
moskôľa napiekli,
a tak si spôkôjne
a tak si spôkôjne spôlu naz yvali.
Z vôvšanej kuľasy nic ik nebôľalo,
mušeli še pucyč, mušeli še pucyč
bô jik naduvalô.
Spôkôjne si zili a Bôga vz yvali
a jik představionyk a jik představionyk
ľepi ucčivali.
Teros nadavajo, nic im ni pô vuli
vôd vieľkiej dobrôty, vôd vieľkiej dobrôty
kazdy je nervôzny.
Teros si zijeme jakô vieľci páni
ľen tegô pôkôja malô miendzi nami.
zivôta si vózme do karcmi nechôdžme
raci si rôdzine dô pôřondku dajme.
kieby naši předkôvie mieli co my mome,
byli by myšleli, byli by myšleli,
ze so už aj v nebi.

Pri kosení…
Sel Tumecek ráno kunicyne kôšič,Hanka zabocila šňodane mu duniš.
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Rozlúčka s Mons.
Michalom Klučarom
„Kňaz má byť charakterný muž,
aby u neho ľudia videli vernosť
Kristovi.
Kňaz má konať službu, ktorá sa
stane pre ľudí mostom a nie prekážkou k Bohu.“
(Mons. Michal Klučár 21. 5.
2006 Katedrále svätého Martina
v Spišskej Kapitule)
Michal Klučar sa narodil 20.
mája 1921 v Markušovciach.
Kňazské svätenie prijal v roku
1946. Do Zákamenného prišiel
v máji 1955, a v našej obci pôsobil deväť rokov. Za jeho pôsobenia vo farnosti Zákamenné bolo
zavedených veľmi veľa „novôt“.
V roku 1956 napríklad elektrifikácia kostola a fary. V júni 1957
zaviedli na faru telefón a v marci 1959 inštalovali v kostole prvé
ozvučenie. V lete v roku 1960 sa
začala oprava strechy kostola,
veží a taktiež kaplniek na Kalvárii. V roku 1961 dal vdp. Klučár
zakúpiť nový betlehem.
Dňa 25. 10. 1964 odchádza
Michal Klučar do Spišskej Kapituly, kde bol vymenovaný za tajomníka biskupského úradu.
Veriaci sa s ním lúčili len s ťažkým srdcom, pretože bol pre
nich naozajstným duchovným
otcom.
Od roku 1972 pôsobil ako
riaditeľ biskupského úradu
a v roku 1992 bol vymenovaný za kaplána Jeho Svätosti.
Od roku 1996 pôsobil ako fa-

rár v Spišskej Kapitule a v roku 2004 odchádza na zaslúžený
dôchodok do CHD sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule.
Srdce Michala Klučara dotĺklo 18. marca. 2011 vo veku
nedožitých 90 rokov a v 65. roku kňazstva. Poslednýkrát sa
s ním Zákamenčania mohli rozlúčiť 22. marca 2011 o 15.00 hodine v jeho rodisku v Markušovciach, kde bola slúžená pohrebná svätá omša. Zákamenčania
majú za čo vďačiť tomuto obetavému duchovnému otcovi, lebo
nebyť príhovoru u biskupa, neboli by prevezené čiastky pozostatkov biskupa Jána Vojtaššáka späť do našej farnosti.
Spomienky na jeho láskavé
srdce a veľkého ducha si ucho
vávajú dodnes všetci, čo ho po
znali.
Helena Balúnová (Zdroj: Pa
mätnica farnosti Zákamenné)

Kôši vun, kôši vun a pôt z cola sčyro,
Džeje je ta Hanka, za ňom še vôbžiro.
Šadnul si na miedzo jak hudře, tak hundře
Kedy mi ta baba s tym šňodanim přidže.
Už jek konsek skôľul a drugy nevlodzem,
Dže ta staro tlipa kie esce neidže.
Nek lin vuna přidže vyč jo ji ukozom,
Kôpnem jo dô zadku s tom starom butom.
Bôze či pômogoj coze ješ tu rôbiul,
Vcas ráno ješ stanul a malo ješ skôšul.
Málo jek pôkôšul? Pôkôš vjinci sama,
aby siš tak dlugô rano nespovala.
Šadni si, pôjdz si Tumecku zlôty
a pôte še my dva dome do rôbôty.
Negnivoj še stary zeg neskôrô přisla,
Krôvy še zmazali, dlugô jek ich myla.
Kieš prišla neskôro už nic to nevadži,
Gôřolecka dôbro to sičkô zagladži.
Zapísala Viktória Sekerášová

oslobodenie obce
Dňa 4. apríla sme si pripomenuli 66 rokov od oslobodenia našej
obce. V dnešnej dobe si nevieme predstaviť koľko utrpenia, koľko
ľudských životov sa skrýva za touto spomienkou. V druhej svetovej
vojne padlo za obeť aj veľa našich rodákov – Zákamenčanov. Nejedna rodina ostala bez manžela, otca, nedajú sa spočítať slzy, ktoré preplakali vdovy a siroty za svojimi najbližšími. Aspoň malou spomienkou si v tichu uctime tých, ktorí položili život v druhej svetovej vojne.
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Pochovanie basy
V utorok 8. marca sa končil
fašiang. V kultúrnom dome
sa konala tradičná fašiangová zábava s neodmysliteľným
pochovávaním basy.
Výborná hudba v podaní DJ
Dávida rozveseľovala všetkých
prítomných. Čo malo ruky a nohy, to tancovalo. Každý si uvedomoval, že má poslednú možnosť
si poriadne zatancovať a zaspievať pred nasledujúcim 40-dňovým
pôstom. Zabávala sa nielen mla-

dá, ale aj stredná generácia, ba
nechýbali ani tí skôr narodení.
FS Kamenčan začal pred polnocou ceremoniál, na ktorý čakali všetci prítomní – pochovanie basy. Bujará hudba stíchla. Za zvukov smútočného pochodu plačúci sprievod doniesol na márach basu – symbol fašiangovej zábavy.
Plačky ju náležite oplakali, členovia FS prezlečení za kňaza a organistu ju poriadne pokropili. Po tradičnom speve – Olores Dolores naučia ťa v pekle móres, basa doko-

nala a mohla si po ňu prísť smrtka.
Samotný akt pochovávania bol plný humoru, dobrá nálada sa odzr-

kadľovala v tvárach „trúchliacich.“
Basa bude odpočívať v pokoji až
do prvej veľkonočnej zábavy.

mohol vybrať naozaj každý. Sálou
sa niesla polka, valčík, repeťácke
hity, na svoje si prišli   aj mladšie
ročníky. Na tanečnom parkete sa
veselo zvŕtali páni a dámy v nádherných róbach.   Hudba Kamenčan sa starala o dobrú náladu medzi tanečnými kolami.
Pravú atmosféru plesu dotvárala aj bohatá tombola od štedrých sponzorov. V priebehu prestávok bola možnosť zakúpiť si
tombolové lístky. Bol o ne mimoriadny záujem, len sa tak po nich
zaprášilo. Šťastena je vrtkavá
a poriadne to dala pocítiť pri losovaní tomboly – okolo niekoho sa

motala neprestajne iného zďaleka
obchádzala. Náladu zabávajúcim
sa párom prišla zdvihnúť okolo
polnoci nestarnúca mladica Eva
Máziková. Životného elánu mala na rozdávanie, a tak nám ho
plným priehrštím nadelila aj tu
v Zákamennom. Dáma v rokoch,
s nohami, aké jej môžu závidieť aj
dvadsiatničky, sa veselo zvŕtala
po parkete a spievala ako o dušu.
Energia z nej len tak sršala a nakazila ňou aj plesajúcich. Po takomto živle v podobe pani Mázikovej sa všetci bavili až do bieleho rána.
V. Polťáková

Takto sme plesali…
Začiatok roku 2011
sa niesol v znamení plesov.
Inak tomu nebolo ani u nás
v Zákamennom.
Dňa 5. 2. 2011 sa konal už tradičný XVII. Obecný ples, so všetkým, čo k tomu patrí. O hudbu,
program, tombolu a občerstvenie
bolo postarané. Na   plesajúcich
ostávalo, aby si doniesli dobrú náladu a  chuť sa zabaviť. Mali možnosť aspoň na chvíľu zabudnúť
na všedné problémy, ktoré nám

prináša život, posedieť si s priateľmi, zatancovať si.
Okolo 1800 sa začal nový kultúrny dom postupne zapĺňať. Každá dáma dostala pri vchode na privítanie žltú ružičku. Ples otvorili
mladí tanečníci zo skupiny STREET DANCE REBELS, ich tanečné
kreácie miestami vyrážali dych.
Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ
svojim príhovorom zahájil už v poradí XVII obecný ples. Do tanca
a do skoku hrala hudobná skupina
LÚČE. V pestrej palete  melódií si
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zamyslenie / kultúra

Oblečme sa do šiat pokánia

Zamyslenie sa nad udalosťami Veľkej noci
Naše narodenie,
život a smrť: to je ľudské
dobrodružstvo na tomto
svete. Narodenie je náš
začiatok, ktorý ešte ani
nevnímame, ale už plynie.
Životné cesty do určitej
miery môžeme ovplyvniť.
Smrť – to je koniec
života; nevieme, kedy
príde a preto na každého
pôsobí desivo. Preto, aj
keď sme niekoľkoroční,
majme detskú dušu,
kamarátske srdce a odvahu
na celoživotné
priateľstvo s Otcom.
Veď stál pri našom zrode. Niekoľkodňoví sme prijali jeho tep-

lo sviečky ako zapálenie pre tento život. Obliekli nám košieľku čistoty. Už tu sa začalo naše priateľstvo s Otcom. Jeho radosť z našej existencie bola taká
veľká, že nám dal celodennú duchovnú opateru – anjela strážcu.
Cez našich rodičov sa zasa postaral o pozemské bytie. Aby sme sa
mohli navzájom stotožniť a navštevovať, prijali sme ho v Eucharistii na prvom svätom prijímaní. Vtedy si v nás získal príbytok na časté návštevy. Bol nám
živým svedkom pri uzatváraní
manželstva. Toľkokrát nás vnútorne navštívi, koľkokrát ho pozveme. Ponúka sa nám každý deň
a čaká. Prečo sa ho máme báť?
Sme to práve my, ktorí uzatvá-

rame dvere pred jeho návštevou.
Veď náš Otec nám pripravil nekonečné dobro, ale pre ľudskú slabosť sme to hneď na prvopočiatku v raji stratili. Otcovská starostlivosť o nás sa týmto neskončila. Poslal na svet svojho jednorodeného syna Ježiša, ktorý nám
svojou Krvou zachránil to, čo bolo pre nás pripravené v raji – nebeskú vlasť. Stále je nám preukazovaná jeho nekonečná láska. Čo
všetko vytrpel cez „Veľkonočné
trojdnie“.
Prenasledovanie, ohováranie,
ponižovanie a potupenie. Chytili
ho ako zločinca, vyzliekli do naha a bili do posledných síl.
Či to nebola potupa nevinnej mladej ľudskosti, keď sa oci-

tol nahý pred zrakmi chlípnych
a oplzlých vojakov? To boli jeho skutky obetovania sa za naše nečistoty. Už tu trpel za zhýralý svet. Preto ak sme vyzlečení, oblečme sa do šiat pokánia,
veď cez toto hanebné poníženie
nás vykúpil. Cez tieto a každé
veľkonočné sviatky si pripomeňme túto nekonečnú lásku a starostlivosť nášho Otca. Pozývajme ho do svojho vnútra cez svätú Eucharistiu a bude nám daná
odmena.
Nepremárnime Otcom nám
darovaný čas na tejto zemi.
„Očisťme sa a poďme do neba“
– je to výzva pre každého a dá
sa uskutočniť.
Viktória Sekerášová

Každý víkend zosúladenie
nácviku s prácou alebo štúdiom, obetovanie voľného
času, nahrávanie, pevné
nervy, získanie financií…
to všetko a ešte oveľa viac
si vyžaduje nahrávanie
cédečka.
Ľudová hudba Kamenčan to
dokázala a dnes jej priaznivci
a fanúšikovia sa tešia už z tretieho CD pod názvom „Piesne spod
Oravských Beskýd 2,“ ktoré obsahujú 20 piesní.
Krstným otcom sa stal Karol
Kurňavka, ktorý zároveň spísal

KAMENČAN MÁ TRETIE CD

notový materiál k jednotlivým piesňam.
„Krstilo
sa
mliekom, ktoré obsahuje veľa tukov a vitamínu D – to aby
sme mali pevné zdravé kosti
a svojím spevom
a hraním dvíhali do tanca každého a svojimi
piesňami rozve-

seľovali zachmúrené tváre,“ hovorí M. Beňuš ml. – vedúci ľudovej
hudby.
Ľudove piesne sa prenášali z pokolenia na pokolenie a je
obdivuhodné, že sa zachovali
do dnešných časov, ktoré sú poznačené prudkým rozvojom vedy a masmediálnej komunikácie.
Všetkým tvorcom cédečka
prajeme veľa trpezlivosti, mnoho
nápadov a predovšetkým veľa elánu pri sprítomňovaní minulosti
v prítomnosti.
Bc. Martina Beňušová
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Ešte stále vieme žiť…
Seniori vedia, že mladá
krása a elán je génmi daná
a Bohom požehnaná.
Seniorská krása – to je
prajný úsmev na vráskavej
tvári, pomocná ruka
tomu, koho bolesť,
smútok, choroba
a trápenie morí.
V našej obci je veľa dôchodcov
a celé roky nemali možnosť sa
stretávať a tráviť aspoň časť voľného času spolu. Preto sa tlačila myšlienka vytvoriť organizáciu. Od myšlienky k činu nebolo ďaleko a dňa 2. decembra 2010

sa stretlo 10 dôchodcov a založili
Jednotu dôchodcov.
Zakladajúci členovia: Jozefína Lučivňáková (predseda)
Anna Kuchťáková, Agneša
Kalamárová, Jozefína Rusnáková, Ružena Ramačová, Marta Smolková, Oľga   Svajčíková,
Kristína Teľúchová, Justína Večerková, Tomáš Večerek
Takto sme sa začlenili do veľkej členskej základne na Slovensku. Zatiaľ nemáme svoje
priestory na pravidelné stretávanie. Postupne sa rozširovala
členská základňa a k dnešnému

dňu máme 63 členov. Aktivita
našich dôchodcov je veľmi chvályhodná. Hneď v jarných dňoch
sa čistili priestory v okolí kostola. Nezabudlo sa ani na hrob vdp.
Kasana a otca biskupa Vojtaššáka. Pri pohľade na ukončenú
prácu nás napĺňal dobrý pocit.
V letných mesiacoch sme sa
stretávali v prírode a v altánku
pri škole pri opekačkách. Dobrá
nálada nám nechýbala. Pri príležitosti dni obce sme varili kapustnicu. Takto sa začínali zbierať skúsenosti, k čomu prispeli i stretnutia s členmi iných organizácií.
Pri príležitosti mesiaca úcty
k starším sme si pripravili veľmi vydarené podujatie. Nechýbala vynikajúca kapustnica,
hudba a spev. Pri pekných pesničkách sa nám všetkým aspoň
v mysli vracali naše mladé časy. Navštívili sme susedné obce Novoť a Oravskú Lesnú. Pekný program, spev a hudba – ženy v krojoch vytvorili neopakovateľnú atmosféru. A to, že sa zabávali obyvatelia domovov bolo veľké poďakovanie, že sme im
obohatili predvianočné obdobie.
Prvý rok svojho trvania sme
oslávili opäť pri dobre hudbe,
šiškách a vynikajúcej atmosfére.
Spokojnosť celej našej rodiny –
dôchodcovskej bola najlepšou

odmenou za vynaložené úsilie.
V novom roku sme prijali pozvanie z obce Novoť na páračky.
Opäť sme sa zišli pri páraní peria, šiškách a harmonike. Ženy
v krojoch vytvárali veľmi originálnu atmosféru. Takto podobne
to bolo i v dreveničke na Vyšnom
konci, kde nás pozvala p. zástupkyňa Sivčáková. Pri páraní peria a pesničkách deti z MŠ získali nové vedomosti. Atmosféra v domčeku bola veľmi pekným
balzamom na dušu. Verím, že
sympatie boli na obidvoch stranách. Je veľkým povzbudením,
že i my starší sa vieme podeliť, potešiť a vylúdiť úsmev a pochvalu detí.
Blížilo sa obdobie fašiangov,
a to nemohol chýbať chutný guláš, šišky, hudba a tanec. Pri veľmi vydarenej akcii sme sa spoločne zabávali do neskorých
nočných hodín. Napriek nášmu
veku sa niekomu nechcelo spať,
nič nás nebolelo (aspoň sme to
nedali poznať) a najmä sme cítili pokoj a radosť zo spoločného
stretnutia.
Toto je iba začiatok. Ak nám
zdravie dovolí, máme plány
do budúcnosti, ktoré spoločnými silami chceme uskutočňovať.
Jozefína Lučivňáková,
predsedníčka Jednoty
dôchodcov
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Kaplnka Lurdskej Panny Márie
na Nižnom konci obce
Mnohí okolo nej prechádzame každý deň. Napadlo
nás, prečo tam táto kaplnka stojí?

Keď vypukla 1. svetová vojna
mnohí naši občania museli narukovať. Bojovať musel ísť aj Anton
Marek z Nižného konca. Počas tejto vojny sa dostal do ruského zajatia. V zajatí pracoval na Ukrajine
v „Urijeci“ na gazdovstve u jedného dobrého gazdu. Spolu s ním tam
pracovalo ešte 11 slovenských zajatcov. Pracovali tam dlhšiu dobu, až
jedného rána prišli za gazdom dvaja Rusi, ktorí mu nariadili, aby všetkých zajatcov zhromaždil do jednej
izby. Keď tak stáli v rade, vojak ukázal na prvého zajatca a opýtal sa
gazdu: „Zajatec?“ po kladnej odpovedi ho zastrelil. Všetci dostali obrovský strach, zajatci aj gazda. Medzi nimi bol aj Anton Marek. Bol
veľmi zručný a pracovitý, gazda ho
mal veľmi rád. Od veľkej hrôzy počas strieľania zajatcov Anton zúfalo
prosil Pannu Máriu, aby ho zachránila. Sľúbil jej, že ak bude žiť, postaví jej v rodnej obci kaplnku. Mal veľké šťastie, že bol posledný v rade.

Keď prišiel na neho rad, gazda zúfalý od hrôzy, čo sa v jeho dome deje s ľuďmi, ktorí mu pomáhali, povedal: „ toto je môj syn“. Takto bol Anton Marek zachránený od smrti, ktorá mu pozerala už do očí. Po skončení vojny sa dostal domov a postavil
dom, teraz v ňom býva a žije rodina
Miterková.
Jednej noci mal zvláštny sen. Prisnila sa mu Panna Mária. Opýtala
sa ho: „ Anton, čo si mi sľúbil v Rusku?“ Po prebudení až do rána nezaspal a hneď ráno keď sa ho manželka pýtala, čo tak zavčasu ide robiť,
povedal, že ide kopať základy pod
kaplnku. Kaplnku postavil pri dome
pod cestou. Po určitej dobe, keď syn
Štefan Marek postavil dom, kaplnku
premiestnili na druhú stranu cesty,
kde je dodnes. Kaplnka Lurdskej
Panny Márie bola postavená približne v roku 1920.
Cez druhú svetovú vojnu, keď išiel
cez našu obec front, sa ku Panenke Márii v kaplnke chodili modliť ľudia za šťastlivé ukončenie vojny. Je
to história, osud človeka a pamiatka pre nás, ktorí budeme okolo tejto
kaplnky prechádzať. Či veríme alebo nie, je to jedna z neuveriteľných

pomocí Panny Márie. Túto pravdivú udalosť mi porozprávala Emília

Rusnáková rodená Marková, dcéra
V. Sekerášová
Antona Marka.

Čítaním kníh sa formuje osobnosť človeka
Ten, kto nevie čítať, ani
písať, je negramotný.
Aj v dnešnej vyspelej dobe
sú ľudia, ktorí napr.
nevedia písať.

tredníctvom požičiavania kníh.
Nachádza sa v nej okolo 15 500
kníh. Tento knižničný fond tvorí beletria pre deti, ako aj pre dospelých.

Vedieť čítať považujeme za samozrejmosť. Je to jedna z našich
predností. V pretechnizovanej
dobe sa akosi vytráca obyčajné čítanie – či to už pre zábavu, alebo
pre poučenie.

Z množstva náučnej literatúry si môže vybrať každý to, čo ho
zaujíma. Pre študujúcu mládež je
možnosť vypožičať aj takú knihu,
ktorá sa v našej knižnici nenachádza. Je to formou MVS – medziknižničnou výpožičnou službou
z niektorých vedeckých knižníc
alebo z Matice slovenskej.

Naša obecná knižnica dlhé
roky ponúka svoje služby pros-

Obecná knižnica je otvorená
Pondelok – štvrtok 700 – 1500 hod.
Piatok od 900 – 1700 hod.
Ročné zápisné: pre deti 0,66 €.
Pre dospelých 1,16 €
V knižnici je internet a kopírka, ktoré slúžia pre potreby čitateľov.
Knižnicu navštívili aj deti
z MŠ, aby sa už v predškolskom
veku oboznámili s knihami a ich
vypožičaním. Taktiež prváci ZŠ
a deti zo školského klubu.
V blízkej budúcnosti sa plánuje v knižnici vytvoriť menšie oddelenie kníh s náboženskou tematikou. Zriadením tohto odde-

lenia je poverená členka farskej
pastoračnej rady Lucia Plaskúrová. Niektoré knihy už boli zakúpené od farských dobrodincov. Aj
náš pán farár Vdp. Andrej Dulák
poskytne na tento účel niekoľko
kníh zo svojej knižnice. Niekoľko kníh je ešte v pláne zakúpiť. Ak
by niekto chcel knihu s náboženskou tematikou na poučenie a posilnenie poskytnúť, tak ju treba
priniesť do knižnice.
Je ozaj dobré si raz za čas prečítať dobrú knihu, ktorú si nemusíme kúpiť, môžeme si ju len vypožičať a v určitej dobe vrátiť.
Mgr. Jaroslav Pidík
Prac. obecnej knižnice
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v. ročník prechodu zákamenským grúňom
Už po piaty raz sa u nás
konal prechod
Zákamenským grúňom.
Ráno 19. februára
sa aj napriek nie celkom
stopercentným
snehovým podmienkam
zišlo viac ako dve stovky
nadšencov.
Po registrácii v kultúrnom dome a poriadnom premazaní lyží, bol čas vydať sa  na bežky. Začiatok trate bolo treba ísť pešo,
ale potom už dostali poriadne zabrať aj lyže. Návštevníkov čakali dve rozdielne dlhé trasy.   Približne v polovici ich vítala občerstvovacia stanica, kde si bežkári
mohli na chvíľu oddýchnuť. Dalo
sa tu zohriať teplým čajom a posilniť domácou klobáskou. Záchranári kontrolovali strmé a nebezpečné úseky trate, našťastie nemuseli vôbec zasahovať. V cieli čakal na každého účastníka vynikajúci guláš, pravá oravská kapustnica a niečo na zahriatie. Bežkári
obdivovali vystavenú údenú tortu
zo syra a bochník  chleba s emblé-

mom V. ročníka prechodu. Komu
nestačilo mať v nohách 24 prejdených kilometrov, mohol si ešte za-

tancovať pri rezkej muzike. Na počudovanie tanečníkov pribúdalo,
nechýbal ani spev a výborná ná-

lada. Uvidíme, či nám zima nadelí dostatok snehu aj o rok.
V. Polťáková
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Bedmintonový turnaj v Trenčíne
Dňa 8. 1 – 9. 1. 2011 sa
uskutočnil v Trenčíne
26. ročník Memoriálu Jána
Klačanského v štvorhrách.
Pre náš bedmintonový klub –
Zákamenské levy
to bol prvý turnaj v roku
2011.
Dňa 8. 1. 2011 sa odohrali
štvorhry mužov a žien a to za rekordnej účasti 110 hráčov (78
mužov, 32 žien). Vo štvorhre mužov získal titul Martin Klčo a To-

máš Lobotka, ktorí si obhájili titul
z minulého roka. Naši hráči z BK
Zákamennské levy sa umiestnili
následovne:
muži: 8. miesto Juraj Rončák, Miloš Vonšák; 17. miesto Dušan Kurňavka, Tomáš Vonšák; 31.
miesto Pavol Hrčkuľák, Karol Vrábeľ; 37. miesto Ján Kurňavka, Peter Škunta.
ženy: 14. miesto Magda
Hrčkuľáková, Marta Majchráková; 16. miesto Barbora Kuhejdová, Klaudia Koleňová
V strede víťazi zmiešanej štvorhry: Lenka Knappová a Jakub Klačanský

Vľavo hore: Marta Majchráková, Peter Škunta, Barbora Kuhejdová,
Klaudia Koleňová, Karol Vrábeľ, Magda Hrčkuľáková,
Vľavo dole: Ján Kurňavka, Tomáš Vonšák + Lenka, Dušan Kurňavka,
Miloš Vonšák, Juraj Rončák, Pavol Hrčkuľák

Dňa 9. 1. 2011 – v nedeľu sa
uskutočnili zmiešané štvorhry
(mužov, žien) za účasti 60 hráčov. Víťazmi zmiešanej štvorhry
sa stali: Jakub Klačanský a Lenka
Knappová. J. Klačanský venoval
toto ocenenie pamiatke zosnulého
otca Jána Klačanského. BK Zákamennské levy zabojovali a umiest
nili sa nasledovne: 14. miesto Magda Hrčkuľáková, Pavol Hrčkuľák;
27. miesto Klaudia Koleňová, Miloš
Vonšák; 28. miesto Barbora Kuhejdová, Juraj Rončák; 31. miesto Marta Majchráková, Peter Škunta.
Aj keď naši hráči neskončili na prvých troch miestach, za svoj výkon
sa nemusia vôbec hanbiť. 26 ročník bol najsilnejším a to nielen počtom hráčov (170), ale aj kvalitou

a umiestnením hráčov v rebríčku.
Je pozitívne, že aj v Trenčíne vedia,
že v Zákamennom sú dobrí hráči,
s ktorými musia do budúcnosti rátať. Bedminton je krásny šport, ktorý je náročný nielen fyzicky (kondične), ale aj finančne. To vám potvrdí
každý hráč bedmintonu v Zákamennom, pretože oblečenie, rakety, halovú obuv a telocvičňu si musia hradiť v plnej výške, hoci reprezentujú
(mg.)
obec Zákamenné.

mi boli Lucia Serdeľová, Natália Polťáková, Frederika Kuchťáková, Anna Pavelková, Lucia Šuhajová a Lucia Líšková. V mladšej vekovej kategórii sa na piatom
mieste umiestnila Kamila Rypáková a o 0,3 boda za ňou  skončila   Anna Durčáková. V tejto kategórii ešte súťažili Nicola Grofčíková, Patrícia Brisudová, Andrea
Dibdiaková a všetky sa umiestnili do 25. miesta. Zastúpenie sme

mali aj v staršej kategórii zásluhou
Veroniky Serdeľovej. Napriek sankárskej nehode tvrdo bojoval aj jediný chlapec v našom tíme Benjamín Belicaj.
Touto cestou ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí nám umožnili zúčastniť sa tejto súťaže. V tomto roku
nás ešte čakajú Gymnosúťaž v Spišskej Novej Vsi a Vrútocký pohár. Dúfame, že aj v týchto súťažiach budeme pozitívne zviditeľňovať našu obec.

Športový bedmintonový klub
Zákamenské levy
a TJ TATRAN Zákamenné
Vás pozýva 24. 4. 2011 na
Veľkonočný turnaj
v bedmintone

Po prvýkrát za
TJ TATRAN…
Dňa 28. 1. 2011 sa
v Ružomberku uskutočnil
Memoriál Júliusa Ondečku
v gymnastickom štvorboji
jednotlivcov.
Naše dievčatá po prvý krát súťažili za TJ TATRAN – GK ZÁKA-

MENNÉ v troch vekových kategóriách. Z tvrdej konkurencie 205
gymnastiek a gymnastov sme si
odniesli jednu zlatú medailu, ktorú vybojovala Klaudia Belicajová. Medzi jednotlivými miestami
rozhodovali stotiny bodov. Ďalšími úspešnými reprezentantka-
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Štatistika obyvateľstva
za rok 2010
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2010 ....... 5162
z toho 2579 mužov a 2583 žien
rozvedení 48: 22 mužov a 26 žien
vdovci 241: 35 mužov a 206 žien
manželia 2120: 1050 mu
žov a 1070 žien
slobodní 2753
slobodní nad 18 r. 1186:
689 mužov a 497 žien
dospelí nad 18 r.: 3593
deti do 18 r. 1569
Za rok 2010
Narodení 96: 49 chlap
cov a 47 dievčat
Zosnulí 45: 30 mužov a 15 žien
Priemerný vek úmrtia 66,80
Odsťahovaní 54: 26 mu
žov a 28 žien
Prisťahovaní 37: 18 mu
žov a 19 žien
Sobášov 35
Prírastok obyvateľov za rok
2010 bol 34 obyvateľov
Priemerný vek občanov
obce Zákamenné je 30 rokov
Polosirôt do 18 rokov
k 31. 12. 2010 je 27
Na prechodný pobyt je v ob
ci prihlásených 68 ľudí

Január – Apríl 2011

spoločenská rubrika / oznam / inzercia
nový KULTÚRNY
DOM
7. 5. ......................Svadba
14. 5. ......................Svadba
21. 5. ..................... Svadba
28. 5. ..................... Svadba
4. 6. .............. DSS – akcia
11. 6. ......................Svadba
25. 6. ......................Svadba
2. 7. ......................Svadba
5. 7. . Jednota dôchodcov
9. 7. ......................Svadba
23. 7. ......................Svadba
30. 7. ......................Svadba
6. 8...................... Svadba
20. 8. ......................Svadba
27. 8. ......................Svadba
starý KD
24. 4. ................ Kamenčan
– veľkonočná zábava
15. 5. ............... Deň matiek
3. 6. ...................... Deň detí
25. 6. ......... Výročie oslava
9. 7. ......... Výročie oslava

PrenAjmEM
2-izbový byt
v Zákamennom
Info cez víkend
na tel. 0918 617 508

VItajte medzi nami

§

•

Jozef Gruchala, Simona Sochuliaková, Eliáš Sumihora, Veronika Rončáková, Timea Mária Grofčíková,
Marek Polťák, Maroš Polťák, Daniela
Kubíznová, Radovan Polťák, Marek
Kovaľ, Karolína Konkoľová, Tobias
Tököly, Lukáš Murín, Soňa Kondelová, Kristina Zavoďan, Matej Viktor, Timotej Janeta, Nela Večerková,
Sára Buknová, Samuel Sochuľák,
Eman Sivčáková, Matúš Večerek,
Jozef Kondela, Amália Kľusková

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Pavlína Rončáková, nar. 16.
11. 1932 † 5. 12. 2010
Lucia Murínová, nar. 20. 5.
2009 † 20. 12. 2010
Milan Kovaľ, nar. 3. 12. 1954
† 31. 12. 2010
Viktória Garajová, nar. 10.
12. 1938 † 2. 1. 2011
Ľudovít Sochuľák, nar. 31. 3.
1928 † 1. 2. 2011
Pavlína Garajová, 20. 2. 1942
† 2. 3. 2011
Cyprián Serdel, nar. 14. 9.
1934 † 30. 3. 2011

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
12 / 2010 – 3 / 2011
85 rokov života
 Margita Kovaľová č. d. 1144
 Helena Olexová
č. d.–
 Irena Lučivňáková 1374
80 rokov
 Justína Marková
943
 Margita Michalicová 219
 Mária Mrekajová 1250
 Viktória Makúchová 1253
 Mária Florková
834
 Štefan Cingel
559
 Ľudmila Večerková 656
 Helena Smolejová
758
 Mária Večerková
951
75 rokov
 Kristína Glejtková 1066
 Viktória Florková
816
 Filoména Majchráková 1398
 Jozef Chmeľ
328
 Jozefína Kostolňáková 389
 Justína Buckulčíková 725
 Apolónia Škuligová 1135
 Jozef Večerek
793
 Kristína Florková 1069
 Helena Knapčíková 1096
 Jozef Sivčák
266
70 rokov
 Margita Šimjaková 1183
 Jozef Vojtaššák
105
 Jozef Mrekaj
446
 Justína Janetová
686
 Edita Vrábľová
23
 Jozef Boškaj
266

Súpisné čísla: 1444
obývané domy 1052
neobývané domy 315
pozemky 77
10 bytových domov – 88 bytov

65 rokov
 Emília Gonšorová
12
 Martin Buckulčík
564
 Margita Žatkuľáková 1116
 Mgr. Ján Ramač
963
 Elena Kozáková
530
 Emil Magdiak
733
 Jozef Belicaj
1163
 Viktor Florek
598
 Mária Sivčáková
1355

Počet ľudí v obci, ktorí osla
vujú narodeniny v jednot
livých mesiacoch:
január .................................. 438
február ................................ 391
marec .................................. 433
apríl ..................................... 452
máj . ..................................... 458
jún ....................................... 422
júl . ....................................... 481
august . ................................ 409
september............................ 454
október ................................ 413
november ............................ 398
december . ........................... 413

60 rokov
 Terézia Sekerášová 550
 Ján Durčák
1302
 Anton Mundier
1194
 Helena Subjaková 1117
 Helena Zmorayová 325
 Serafín Balún
1095
 Milan Mrekaj
67
 Justína Laššáková
51
 Jozefína Lučivňáková 1013
 Elena Srogoňová
568
 Elena Mikolajčíková 861
 Božena Sivčáková 1213
985
 Dušan Smolka

Najstarší občania
Justína Zvonárová 98 rokov
Anton Laššák 92 rokov
Štefan Vojtaššák 92 rokov

Zákamenčan č. 1/ 2011 • Príležitostné noviny obce Zákamenné vydáva Obecný úrad v Zákamennom • Šéfredaktor: Marián Iglár • Redakčná rada:

Viktória Sekerášová, Marta Šalátová • Sídlo redakcie: Obecný úrad Zákamenné • Adresa redakcie: Zákamenčan, 029 56 Zákamenné, zakamencan@post.sk
• Rozširuje OcÚ Zákamenné • Grafický návrh, sadzba: Justína BRIŠOVÁ •   Tlač: TLAČIAREŇ KUBÍK • Registrované MK SR pod reg. č. EV 3316/09

