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Starosta obce odovzdal Mgr. Bernaťákovi Cenu obce Zákamenné

ROZLÚČILI SME SA S ALBÍNOM
BERNAŤÁKOM
Tesne pred Veľkou nocou na Zelený štvrtok dotĺklo srdce osobnosti Zákamenského života – Albínovi Bernaťákovi.
Mgr. Albín Bernaťák, učiteľ, tréner, politický činiteľ sa narodil 2. júla 1944 v Oravskej Lesnej. Vyštudoval Gymnázium v Námestove a Pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach. Vysokú školu ukončil v Banskej Bystrici. Od roku 1967 pôsobil ako učiteľ na Základnej škole v Zákamennom. V roku 1982 – 1983 absolvoval prípravu lektorov na nové poňatie telesnej výchovy a podľa vyhlášky MŠ SSR vykonával lektora
pre školenie učiteľov telesnej výchovy na Orave. Pričinil sa o zriadenie Školského športového strediska v bežeckom lyžovaní pri Základnej
škole v Zákamennom. Získal kvalifikáciu trénera III. a II. triedy v bežeckom lyžovaní (Telovýchovná škola SÚV ČSZTV).
Za aktívnu činnosť v telovýchove bol ocenený „Čestným odznakom“ od Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy v Prahe a Verejným uznaním III. stupňa za zásluhy o rozvoj
Československej telesnej výchovy
udelené ÚV ČSZTV v Prahe.
Pod jeho vedením dosahovali žiaci školského športového stre-

diska viaceré športové úspechy,
bol prvým trénerom úspešného
Martina Bajčičáka, Milady Polťákovej, Mariána Večerka.
V roku 1989 bol za dlhoročnú a úspešnú reprezentáciu okresu Dolný Kubín vyhlásený za „najlepšieho trénera Oravy“.
V novembrových udalostiach
v roku 1989 sa angažoval v politic-

kom živote. V rokoch 1992 – 1994
bol poslancom Slovenskej národnej rady (od 1. 1. 1993 NR Slovenskej republiky.). Ako poslanec
NR SR a člen výboru pre petície,
právnu ochranu a bezpečnosť sa
podieľal na demokratizácii života
na Slovensku.
Ako dlhoročný člen, hráč
a funkcionár Telovýchovnej jed-

noty v Zákamennom sa zaslúžil
o rozvoj športu v obci.
Dlhé roky pôsobil ako poslanec
obecného zastupiteľstva.
Aktívne sa zapájal do života obce
a nezmazateľne sa zapísal do našich
sŕdc. Vážili sme si ho ako učiteľa,
trénera, športovca, verejného činiteľa ale hlavne ako veľkého človeka.
Zdroj: Zákamenné, Oravalive
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USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zľava: Ing. Milan Vrábeľ – starosta obce Zákamenné: zakamenne@stonline.sk, tel.: 043/5592300, 043/5505612, mobil: 0905481016;
Ing. Peter Durčák: KDH, 0905515655, lesor@oranet.sk; Mgr. Emília Strýčková: ĽS-HZDS, 0911361818, miluska43@centrum.sk; Ing. Vladimír
Florek: nezávislý kandidát, 0908546141, vlado.florek@stonline.sk; Viktor Florek: SNS, 0903247952; Peter Grofčík: KDH, 0907832270,
peter.grofcik@dopazas.sk; Ing. Rudolf Traj: SNS, 0905481019, rudolf.traj@lesy.sk; Karol Glejtek: SIEŤ, 0905291577, glekalena@oranet.sk;
Mgr. Peter Klimčík: nezávislý kandidát, 0907242852, klimcik.peter@gmail.com; Miroslav Koleň, nezávislý kandidát, 0907656753, m.kolen@azet.
sk; Marek Beňuš: nezávislý kandidát, 0908961310, h.kamencan@azet.sk. Chýbajú: Mgr. Albín Bernaťák: SDS, 5592212 a Milan Grofčík: nezávislý
kandidát, ktorí zložili poslanecký sľub na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné 27. 3. 2015.
„Staronový“ starosta Ing. Milan Vrábeľ zvolal ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva na 15. decembra 2014. Dvaja zvolení kandidáti na poslancov
OZ Mgr. Albín Bernaťák a Milan
Grofčík sa ospravedlnili pre vážne dôvody.

Volebný obvod č. 4
Mgr. Peter Klimčík
Ing. Peter Durčák
Mgr. Emília Strýčková

Predseda miestnej komisie
odovzdal starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení a vyzval Ing. Milana Vrábľa, aby prePredseda miestnej volebnej ko- čítal sľub starostu a následne ho
misie Jozef Peňák oboznámil s vý- podpísal.
sledkami komunálnych volieb
Ing. Milan Vrábeľ po prečítav obci Zákamenné:
ní sľub starostu podpísal, potom
• za starostu obce bol zvolený    prečítal sľub poslancov a všetci
Ing. Milan Vrábeľ,
prítomní zvolení kandidáti na po• za poslancov obecného za- slancov ho podpísali.
stupiteľstva boli zvolení:
Volebný obvod č. 1
Starosta v krátkom príhovore
Ing. Vladimír Florek
na úvod poprial novozvoleným poMgr. Albín Bernaťák
slancom veľa úspechov v ich práKarol Glejtek
ci. Požiadal ich, aby ich snaženie
smerovalo vždy pre dobro obce.
Volebný obvod č. 2
Peter Grofčík
Prítomní poslanci jednomyseľIng. Rudolf Traj
ne schválili komisie, predsedov
Viktor Florek
a členov, ktoré budú pracovať pri
obecnom zastupiteľstve.
Volebný obvod č. 3
Marek Beňuš
Komisia výstavby, ÚP, ŽP
Milan Grofčík
a ochrany verejného poriadku
Miroslav Koleň
Predseda: Ing. Peter Durčák

Členovia: Ing. Vladimír Florek,
Karol Glejtek, Miroslav Koleň,
Katarína Sivčáková
Komisia finančná, škodová
a správy obecného majetku
Predseda: Mgr. Emília Strýčková
Členovia: Ing. Rudolf Traj,
Ing. Marta Florková, Mgr. Blažena Durčáková
Komisia kultúry
Predseda: Marek Beňuš
Členovia: Mgr. Albín Bernaťák,
Miroslav Koleň, Mgr. Veronika
Polťáková, Viktor Florek,
Mariana Florková, Mgr. Zuzana
Brišáková
Komisia športu a vzdelávania
Predseda: Mgr. Peter Klimčík
Členovia: Ing. Rudolf Traj, Peter
Grofčík, Jana Laššáková, Karol
Glejtek, Mgr. Albín Bernaťák
Komisia sociálna a bytová
Predseda: Viktor Florek
Členovia: Mgr. Pavol Demko,
Mgr. Veronika Polťáková, Viktória
Sekerášová, Viktória Večerková,

Komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a verejno-prospešných prác
Predseda: Peter Grofčík
Členovia: Mgr. Mária Antušáková, Tomáš Večerek
Komisia ochrany verejného
záujmu
Členovia: Mgr. Albín Bernaťák,
Ing. Vladimír Florek, Ing. Peter
Durčák
Starosta uviedol, že komisie
sú otvorené a v prípade návrhov
a záujmu občanov sa môžu kedykoľvek doplniť. Ďalej informoval
poslancov, že za svojho zástupcu ustanovil poslanca Ing. Petra
Durčáka.
OZ schválilo jednomyseľne
Ing. Rudolfa Traja, ako poslanca
povereného zvolať OZ podľa § 12,
ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. .
Ďalej poslanci schválili druhého sobášiaceho po starostovi
Ing. Petra Durčáka. Sobášny deň
schválili sobotu, sobášnu miestnosť veľkú zasadačku OcÚ.
Rada OZ zatiaľ schválená nebola.
Mariana Florková
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Zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce
Zákamenné (OZ)
27. 3. 20105
Obecné zastupiteľstvo v novom zložení prvý raz pracovne
zasadalo 27. 3. 2015. Účasť poslancov bola 100 %. Na zasadnutí boli prítomní: starosta obce
Ing. Milan Vrábeľ, prednosta OcÚ
Jozef Peňák, hlavná kontrolórka
obce Viera Verníčková, ekonómka a účtovníčka OcÚ Ing. Marta Florková, riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Mgr. Pavol Demko, zástupkyne spoločenstva kresťanskej mládeže KaM a Erka Veronika Kudlová, Helena Serdelová a Bc. Martina Beňušová,
Ing.  arch. Marián Goč a Ing. arch.
Anna Gočová – architektonický ateliér GAM, Rastislav Kakus,
Miloš Kakus Janeta Jozef, Emil
Buľák, Ján Janeta, Jaroslav Janeta,
František Florek.
Zvolení kandidáti na poslancov OZ Milan Grofčík a Mgr. Albín Bernaťák neboli prítomní
na ustanovujúcom zasadnutí OZ
15. 12. 2014, preto sľub poslanca
zložili dnes.
Po kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, (nemalo ukladaciu časť) dostali priestor
na vystúpenie hostia a verejnosť.
Pán Miloš Kakus, zástupca firmy KT Company Žilina, ktorá sa
zaoberá verejným osvetlením od
zhotovenia projektovej dokumentácie po montáž, ponúkol obci tieto služby a vysvetlil aké by to malo
pre ňu výhody.
Starosta skonštatoval, že určite má toto osvetlenie výhody, ale
ponuka prišla trochu neskoro, le-

bo obec po tom, ako neuspela v roku 2007 v projektoch, ktoré boli vyhlásené na verené osvetlenie,
začala rekonštrukciu VO z vlastných zdrojov. Z 280 svietidiel, ktoré obec má, boli vymenené 2/3.
Od 1. 3. 2015 musí obec všetky investície nad 1000 € ročne
obstarávať cez elektronické trhovisko, takže si nemôže ľubovoľne vyberať dodávateľa.
Občania z časti Maršálkov
grúň vyjadrili svoju nespokojnosť
s riešením odkanalizovania tejto
časti. Projekt spred 10 rokov rieši
len odkanalizovanie domov z tohto
obdobia. Čo bude s domami, ktoré
za 10-12 rokov pribudli. František
Florek uviedol, že stretnutia, ktoré zvoláva OVS na prejednanie pre-

NÁVRAT KU KOMUNÁLNYM
VOĽBÁM

Komunálne voľby v novembri 2014 prilákali k volebným urnám oveľa viac voličov, ako akékoľvek iné voľby. V obci Zákamenné z celkového
počtu 3 845 voličov svoj hlas odovzdalo 2 046 občanov, čo predstavovalo 53,21 % účasť. Platný hlas na starostu obce odovzdalo 2 031 voličov. Najväčšia volebná účasť bola v prvom volebnom obvode a najmenšia v štvrtom volebnom obvode.
Staronovým starostom obce ostal Ing. Milan Vrábeľ, ktorému vyjadrilo podporu 81,74 % zúčastnených voličov.
Väčšie zmeny sa udiali v obecnom zastupiteľstve, kde z poslancov
ktorí boli v zastupiteľstve už minulé volebné obdobie ostali len štyria.
Do obecného zastupiteľstva pribudlo osem nových poslancov, ktorí si
OcÚ
zvykajú na fungovanie samosprávy.
Čo si pomyslieť o človekovi, ktorý má názor na určité okolnosti a nedokáže si ho podať pod svojím menom? To sa stalo aj v prípade komunálnych volieb, kde niekto poslal sťažnosť na Ústavný súd v mojom
mene, že voľby boli nezákonné. Aj keď ústavný súd tento návrh o nezákonnosti volieb odložil, predsa dotyčná osoba spôsobila nepríjemnosti
nielen mne, ale najmä starostovi obce.
Týmto čestne prehlasujem, že som žiadnu sťažnosť na ústavný súd
nepodal.
Anton Sumihora

nájmu pozemkov sú v nevyhovujúcich termínoch, kedy sú väčšinou
všetci v práci.
Uvažuje sa s preložením trasy C
11 do cesty tak, aby boli odkanalizované všetky domy s prepojením
na trasu C 10, uviedol starosta.
Animátorky kresťanského spo
ločenstva mládeže KaM a ERKO
oboznámili OZ s činnosťou za minulý rok a plánom na rok 2015. Vyjadrili spokojnosť s doterajším financovaním ich spoločenstva obcou . Mesačne na svoju činnosť dostávali 400 € .
Poslanci sa s uznaním vyjadrili o ich práci s mládežou a na rok
2015 im jednomyseľne odsúhlasili mesačný príspevok 400 €.
Zástupcovia architektonického ateliéru GAM, Ing. Anna Gočová a Ing. Marián Goč poskytli poslancom k nahliadnutiu vypracované alternatívy zmien
a doplnkov územného plánu obce podľa lokalít Farský briežok,
Kocandy, Oravice 1, Oravice 2,
Kviatkova raľa a Kalvária.
Poslanci po prehodnotení jednotlivých alternatív vybrali tie,
ktoré by boli najvhodnejšie, navrhli zapracovať aj iné riešenia ktoré by bolo možné zahrnúť
do územného plánu obce. OZ zatiaľ tieto zmeny a doplnky ÚP obce Zákamenné vzalo na vedomie.
OZ jednomyseľne schválilo
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Prehľad o plnení rozpočtu bol
poslancom zaslaný s pozvánkou.
Ing. Florková, ekonómka a účtov-

níčka OcÚ informovala, že príjmy tvoria 2 919 170 €, výdavky
2 538 750 €, výsledok hospodárenie je 380 420 € z toho 6 000 €
patrí Spoločnému OcÚ v Námestove. Ostatná časť sa presúva do rezervného fondu. Na účte
je momentálne 2 877 000 €, čo sú
peniaze aj z iných rokov.
Starosta ešte uviedol, že peniaze sa tento rok plánujú vo väčšej
miere použiť na opravu a odstraňovanie škôd po kanalizácii a výkup ciest.
OZ vzalo prehľad plnenia rozpočtu za rok 2014 na vedomie.
Ing. Marta Florková informovala o zmenách v rozpočte
k 28. 2. 2015 z dôvodu dotácií:
Prenesené kompetencie ZŠ
146 066 €
Dotácia na vzdelávacie poukazy -204 €
Dotácia MŠ – predškoláci
-153 €
Dotácia na asistenta učiteľa -516 €
Dotácia na deti SZP 716 €
Dotácia na školský úrad 674 €
Dotácia na cestnú dopravu
-46 €
Dotácia na matriku -3 €
Dotácia na register obyvateľstva 4 €
Dotácia na stravovanie detí
v hmotnej núdzi 7 000 €
Dotácia na učebné pomôcky
pre deti v HN 345 €
Spolu 153 892 €
Vo výške 153 892 € sa zvýšia
bežné príjmy schváleného rozpočtu v rámci príslušných kapitol. Bežné výdavky budú zvýšené
o sumu 153 416 € v rámci kapitoly školstvo.
Pokračovanie na str. 4
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ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Dokončenie – s. 3
OZ vzalo informáciu o zmene
rozpočtu na vedomie.
OZ prejednalo žiadosti:
– Marty Durčákovej o prenájom
priestorov v starej požiarnej zbrojnici na krajčírsku
dielňu – OZ prenájom schválilo,
– Pavlíny Peknej o finančný príspevok na odstránenie škôd spôsobených požiarom – OZ
– schválilo príspevok vo výške
1000 € na strešnú krytinu,
Štefana Briša a Jána Sivčáka o vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch – OZ
– odpredaj pozemkov schválilo,
Manželov Lokajovcov o vysporiadanie pozemku pri ich rodinnom
dome – OZ odpredaj pozemku
schválilo,
– Vysporiadanie pozemkov pod
cestou ku Kubiznom a spol. – OZ
schválilo výkup pozemkov,
– OZ súhlasilo s výkupom pozemkov k rozširujúcej sa bytovej výstavbe v častiach Kalvária

– Mikolajčík, Oravice pri RD, Poriečie Kovaľ.
Starosta informoval o postupe
prác na odkanalizovaní našej
obce. Práce prebiehajú na Trchovnici smerom do Oravíc a na Vrchnej Mrzáčke. Najbližšie sa začne
aj v Ústredí. Po výkopoch a nedostatočných zásypoch sa vytvárajú na komunikáciách výtlky, hlavne na Vrchnej Mrzáčke. Starosta sa zúčastňuje na kontrolných
dňoch, upozorňuje na tieto veci
a žiada ich riešenie.
Starosta informoval prítomných o pripravovaných oslavách
400. výročia 1. písomnej zmienky o obci Zákamenné. OSLAVY
SA PLÁNUJÚ NA DNI 17. – 19.
7. 2015.
Komisia kultúry sa stretne v najbližšom období. Starosta vyzval
aj ostatných poslancov, ktorí chcú
byť nápomocní, aby sa skontaktovali s komisiou kultúry.

Prednosta OcÚ informoval
OZ, že podľa zákona154/2011
o právnom postavení a platových
pomeroch starostov a primátorov, OZ musí raz ročne prehodnotiť a schváliť plat starostu. Ten
tvorí priemerná mzda v národnom hospodárstve – v roku 2015
je 858 €, vynásobí sa 2,34 (koeficient pre obce od 5000 – 10 000
obyvateľov) = 2 007,42 € zaokrúhlená na 2 008 €. Takto vypočítaná
základná mzda starostu môže byť
zvýšená maximálne o 70 %. Doteraz mal starosta mzdu zvýšenú
o 50 %.
Bol podaný návrh ponechať
zvýšenie o 50%. Keďže iný návrh
podaný nebol, poslanci hlasovali o tomto návrhu. Za hlasovalo 9
poslancov, 3 hlasovali proti. Zvýšenie mzdy starostu o 50 % bolo
schválené.
Bol daný návrh upraviť aj odmeny poslancom a členom komisií
za účasť na zasadnutí OZ, rady
OZ a komisií. Odmeny poslancov

a členov komisií sú upravené v Zásadách o odmeňovaní poslancov.
Poslanci po diskusii a rôznych
návrhoch schválili
– odmenu poslancom za účasť
na zasadnutí OZ vo výške 40 €,  
za hlasovali všetci 12 prítomní poslanci,
– odmenu poslancom – členom rady za účasť na zasadnutí rady OZ vo výške 35 €, za hlasovali
všetci 12 prítomní poslanci,
– odmenu členom komisií
za účasť na zasadnutí komisie vo
výške 20 € za hlasovali 11 prítomní poslanci, hlasovania 1 sa zdržal
hlasovania
– odmenu pri výkone poslaneckej funkcie, napr. komisie zriadené pre verejné obstarávanie 20 €
schválili jednomyseľne všetci prítomní 12 poslanci.
Do komisie výstavby, ÚP, ŽP
a ochrany verejného poriadku bol
schválený ďalší člen Milan Grofčík, do komisie športu a vzdelávania Mgr. Pavol Demko a za predse-
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nia KAPCE zorganizovali akciu,
ktorá nenecháva chladných Zákamenčanov.
Dokonca na naše vianočné trhy
sa chodia pozerať aj ľudia z iných
obcí, aby načerpali inšpiráciu, alebo využili poslednú možnosť nakúpiť netradičné darčeky svojim
blízkym.
Svoje umenie a výrobky tu
predstavilo viac ako 30 remeselníkov zo Zákamenného ale aj
okolitých dedín. Rôzne vianočné
výrobky dodávali tú pravú atmosféru.

VIANOČNÉ TRHY
V sobotu 20. decembra
2014 vianočných trhovníkov
vítalo počasie bez snehu.
Slniečko sa zubato usmievalo
du komisie o ochrane verejného
záujmu bol schválený Mgr. Albín
Bernaťák.
Starosta ďalej vyzval poslancov, aby navrhli zo svojich radov zástupcu do školskej rady
za bývalého poslanca Vladimíra
Vojtaššáka. OZ jednomyseľne
počtom 12 prítomných poslancov schválilo Viktora Florka.
S interpeláciami vystúpili poslanci:
Ing. Peter Durčák – OZ by sa
tiež mohlo zamerať na hľadanie pomoci pre sociálne odkázané rodiny. Žiadal, aby sociálna pracovníčka OZ informovala o najakútnejších problémoch
v obci.
Karol Glejtek – treba presvedčiť nejaký obchodný reťazec s výhodnými cenami, aby si v našej
obci zriadil svoju prevádzku. Aj
to by pomohlo sociálne slabším
občanom.
Starosta uviedol, že už prebehli jednania s Tescom a CBA
a nakoniec ani jeden z nich ponúknutú možnosť nevyužil.
Mariana Florková
UBYTOVACIE
SLUŽBY
PENZIÓN
ZÁKAMENNÉ 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258

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

a pofukoval studený vietor.
O to lepšie hrial teplý čaj
alebo punč. Už po tretíkrát
sa mohli Zákamenčania

stretnúť na námestí na VIA
NOČNÝCH TRHOCH.
Členovia občianskeho združe-

Námestie sa začalo napĺňať aj
so zvukmi sprievodného programu v ktorom vystúpili deti z MŠ
Zákamenné, deti z umeleckej školy Zákamenné, Jednota dôchodcov, FSk a ĽH Kamenčan, Ľudová
hudba Martinky Bobáňovej z Terchovej a Big Bí z Novote.
Úžasnú atmosféru prichádzajúcich Vianoc dotvárali krásne koledy a stretnutia s ľuďmi.
– red

Štatistika obce Zákamenné – rok 2014
Počet obyvateľov k 31. 12. 2014
5330 z toho mužov 2666 a žien 2664;
do 6 rokov 480, od 7 do 15 rokov 726,
od 15 – 18 rokov 268,
od 18 rokov 3856;

Na prechodný pobyt je v obci prihlásených 117 ľudí.
Najstarší občania: Anton Laššák – nar. 1919,
Mária Florková – nar. 1921, Margita Kuchťáková
– nar. 1922, Agneša Kovalčíková – nar. 1923.

manželia 2225: z toho ženy 1125 a muži 1100;
rozvedení 85: z toho ženy 46 a muži 39
ovdovelí 232: z toho ženy 205 a muži 27;
slobodní 2788: z toho ženy 1286 a muži 1502,
slobodní nad 30 rokov 395: z toho 143 žien
a 252 mužov
Za rok 2014
Narodení 96 – 48 chlapcov, 48 dievčat;
Najčastejšie mená narodených 2014: Tomáš– 5x,
Dávid, Lukáš – 3x Sára, Klára – 4x, Natália – 3x;
Nové mená v obci: Enriko, Teo, Teodor, Elizabeth,
Olívia, Dáša;
Zosnulí: 38: z toho 20 mužov a18 žien;
Priemerný vek úmrtia 72,42;
Odsťahovaní 43: z toho 20 mužov a 23 žien;
Prisťahovaní 43: z toho 19 mužov a 24 žien;
Sobášov 35 v Zákamennom, a15 sobašení inde;
Počet rozvodov v roku 2014: 6;
Cudzinci žijúci v obci s trvalým pobytom 14;
Prírastok obyvateľov za rok 2014: + 58 obyvateľov;
Priemerný vek občanov obce Zákamenné je
31 rokov;
Polosirôt do 18 rokov k 31. 12. 2014 je 28.
NÁTERY

LEŠENIE

Karol
GLEJTEK
majiteľ

STAVEBNÉ
PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

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

Počet súpisných čísliel v obci 1463
V roku 2015 slávia okrúhle životné jubileum: 30
rokov 97 občanov, 40 rokov 56 občanov, 50 rokov
91 občanov, 60 rokov 61 občanov, 70 rokov 24 občanov, 80 rokov 15 občanov, 85 rokov 7 občanov, 90
rokov 4 občania;
Najčastejšie mužské mená: Jozef – 202,
Peter – 141, Ján – 118, Milan – 117, Štefan – 111,
Martin – 105, Pavol – 98, Tomáš – 92,
Najčastejšie ženské mená: Mária – 164, Jana
– Janka – 112,
Elena – Helena–100,Marta – 94, Katarína – 92,
Margita – 88, Monika – 81, Lucia – 76;
Najpoužívanejšie priezviská: Florek – Florková,
Floreková, Večerek – Večerková, Sivčák – Sivčáková;
Najviac obyvateľov je narodených v mesiaci: júl,
apríl, máj
deň: 10. mája – 30, 28. júla – 27;
Najmenej obyvateľov je narodených v mesiaci:
február, november
deň: 24. mája – 5.

K. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné
VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú • dopravnú • potravinársku • pekárenskú
• sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043 55 92 237; Tel., fax: 043 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043 55 92 346

Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných
zariadení, stavebné a zamočníckoOffice:
zváračské práce
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Privát:
Tel.: 00421. 043. 55 92 321
Tel.: 043 55 92 207
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kultúra

DIVADELNÝ SÚBOR TOUCH HVIEZDIL
Koncom marca sa v MSKS
v Dolnom Kubíne uskutočnil
Oravský festival divadla
a umeleckého slova pod
názvom Kubínske divadelné
dni.

ako víťaz kategórie amatérskeho
divadla mladých a pôjdu nás reprezentovať na krajskú súťaž Belepotockého Mikuláš v dňoch 16.
– 19.apríla do Liptovského Mikuláša.

Diváci mali možnosť vidieť 9 divadelných inscenácií. Medzi nimi hviezdil divadelný súbor TOUCH zo Zákamenného pod vedením
Zuzany Demkovej.

Porota udelila aj individuálnu
cenu Zuzana Demkovej za choreo
grafiu inscenácie Váh a súboru
TOUCH zo Zákamenného za vysokú pohybovú kultúru v inscenácií Váh.
Prevzaté:
13. Kubínske
divadelné dni

Mladé divadelníčky sa predstavili s hrou Zuzany Demkovej – VÁH, s ktorou sa umiestnili

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
Motto tohto ročníka znelo: ON a ONA – JEDNOTA V ROZDIELNOSTI.
6. – 7. február v Zákamennom
Tento rok chceli organizátori upriamiť pozornosť na skutočnosť, že rozdielnosť muža a ženy, ich odlišné povahy, vlastnosti, či kultúrne a rodinné pozadie
sú obrovským prínosom pre spoločnosť, pretože sa môžu dopĺňať
a podporovať jeden druhého v jeho slabších stránkach.
Rozdielnosť je však aj rizikom,
že ju niektorý z nich bude vnímať
ako ohrozenie a bude sa snažiť
zmeniť toho druhého na svoj obraz. Býva to tak najmä vtedy, keď
jeden alebo obaja manželia vstupujú do manželstva s cieľom čo
najviac dostať, namiesto dať.
Národný týždeň manželstva sa
slávi vo Valentínskom týždni v danom roku a je oslavou manželského vzťahu, ale aj obdobím, keď si
počas jedného týždňa môžeme
viac všímať a oceňovať svoje manželstvo tak, aby rástlo, rozvíjalo sa
a nie upadalo. Je to čas viac hovoriť o dobrých príkladoch, fungujúcich manželstvách, ktoré prinášajú radosť, naplnenie a bezpečie.
Prvý raz sa Národný týždeň
manželstva dostal na Slovensko
v roku 2011. Celosvetová kampaň
pritom prebieha už od roku 1997.
Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku na podnet Richarda Kana a odvtedy sa rozšírila do mnohých kra-

jín sveta. Momentálne sa koná
v 19 krajinách: Albánsko, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česko,
Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nový Zéland,
Rumunsko, Slovensko, Juhoafrická republika), Švajčiarsko, Ukrajina, Veĺká Británia, USA, Severné Írsko.
Keďže aj my, zákamenské rodiny, zdieľame tento názor, rozhodli sme sa zareagovať na výzvu organizátorov NTM, aby sme sa zapojili do Národného týždňa manželstva vo svojom okolí a zorganizovali sme 2 prednášky. Dokonca sa nám tento rok podarilo sláviť
NTN až dva dni.
Piatok, 6. február,
nás duchovne obohatila prednáška od vdp. Róberta Neupauera
z cyklu Teológia tela od Jána Pavla II. Vdp. Neupauer je poverený
pastoráciou rodín v našej diecéze
a ukončil štúdiá v Ríme so zameraním na rodinu. Prednáška bola
náročná na pozornosť poslucháča, ale jej cieľom bolo povedať: Že
Boh nás miluje a pozýva manželov
žiť v manželstve manželskú čistotu, ktorá je v súlade s Božím plánom o rodine. Otec Róbert predstavil Boha nie ako policajta, ale
ako milujúceho Otca, ktorý pomáha, posilňuje, dáva potrebné milosti a požehnanie pre tých, ktorí
sa touto cestou v manželstve vy-

Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

V sobotu, 7. februára,
sme začali adoráciou pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
v novom kostole. Pred tvárou Pána
i počas nasledujúcej sv. omše sme
prosili za svoje manželstvá i manželstvá v našej farnosti. Manželia
si mohli obnoviť svoje manželské
sľuby a tak si pripomenúť svadobné ÁNO po roku, piatich, ba veru
prišli aj manželia, ktorí si obnovili
svoj manželský sľub aj po tridsiatich rokoch spoločného manželstva. Bola to úžasná chvíľa.
A úžasné chvíle boli aj s pánom
Richardom Vašečkom, ktorý prišiel i so svojou manželkou Martuškou. Názov prednášky bol pútavý: PREČO MÁ MUŽ MILOVAŤ SVOJU ŽENU A ŽENA CTIŤ
SVOJHO MUŽA., na motív Pavlovho listu, ktorý nám ženám robí
toľko starostí. A možno preto pritiahol i manželov z Mútneho, Námestova, Novoti, či Brezy. A navyše, prítomní manželia mohli jeho
slová ihneď aplikovať vo svojho života. Verte, že boli chvíle, keď nám
slzy tiekli po tvári od smiechu. To
pán Vašečka spomínal na humorné situácie vo svojom manželstve

a svoje zážitky, keď pôsobil ako
katechéta na jednom cirkevnom
gymnáziu. Manželstvo predstavil
ako vlastne jednu veľmi dobrú vec,
dobrodružstvo, ktoré sa určite
oplatí založiť si. A všetky jeho slová smerovali k tomu, aby si manželia jeden druhého milovali a ctili. V chlade a zime kostola sa rozoznela i debata, a veru by pokračovala i ďalej, len keby nám nebola
taká zima.
Pán Vašečka je ženatý so svojou ženou Martuškou už šestnásť
rokov a vychovávajú spolu štyri deti. Vyštudoval katolícku teológiu v Prešove a od marca 2012
je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
Ďakujeme riaditeľovi ZŠ p.
Demkovi za poskytnutie priestorov jedálne ZŠ, kde sme sa mohli
takto spoločne stretnúť už po štvrtýkrát. A našim duchovným, ktorí
si zobrali nad týmto podujatím duchovnú záštitu.
Snáď sa stretneme znova
i o rok.
Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete
na www.ntm.sk.
Mgr. Dibdiaková Zuzana,
spoločenstvo kresťanských rodín
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

berú. Náročné myšlienky sa lepšie ukladali do hlavy pri čaji a kávičke, či chutných koláčoch, ktoré napiekli ochotné žienky z našej
farnosti, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Stavebno-obchodná činnosť

Ľuboš Koleň

Milan Zmoray

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

029 56 Zákamenné 65

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

Tel.: 043 559 2 282
Mobil: 0905 410 048

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70
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Dôchodcovia sa
vracajú do školských
lavíc
Neuveriteľné o čo majú
naši dôchodcovia záujem.
Aj keď sme vo veku, keď
tí mladší možno povedia,
že už máme všetko
za sebou, nie je tomu tak.
Spoločné posedenia, páračky,
brigády nám pomáhajú prežiť jeseň
života aktívne a s úsmevom na tvári. Spoločne zdieľame naše radosti
aj starosti. Radi sa pochválime so
svojimi deťmi, vnúčatami, ale keď
treba, tak vieme aj pomôcť. Okrem
návštev chorých sme finančne pomohli aj našej členke, ktorá nie svojou príčinou takmer vyhorela. Ostala jej vytletá strecha nad hlavou,
ktorú treba čo najskôr vymeniť.
Vzorne sa stará o svoje vnúčatá, má
veľa povinností, ale rada chodí medzi nás, aby si zaspievala a nazbierala nových síl.
Oslavy okrúhlych narodením
sú vždy príjemnou príležitosťou,
aby Kamilka Belicajová niečo zložila, pospomínala beťárstva z mladosti a tak pripravila prekvapenie
v podobe pesničky.
Prichádzajú aj smutné okamihy,
keď odprevádzame na poslednej
ceste nášho člena. Nedávno sme
odprevadili Jaroslava Páleša, Jána
Gašpera, ktorí nás náhle opustili.
Odpočinutie večné daj mu Pane…
V poslednom čase sme aktívne
začali spolupracovať so Základnou
školou J. Vojtaššáka v Zákamennom. Pani učiteľky Vierka Naništová a Ivanka Floková vniesli medzi nás kreativitu. Vierka nacvičila tanečné pásmo s ktorým prezentujeme náš klub pri príležitostných
akciách. Ivanka pozvala našich dôchodcov rovno do školských lavíc,
aby ich naučila počítačovej gramotnosti. Aj turistika nie je pre nás

niečím neznámym. Letný aj zimný
prechod Zákamenským grúňom
nás veľmi obohatil nielen po fyzickej, ale hlavne po psychickej stránke. Snáď po celý život sme tak intenzívne nevnímali krásu okolitej
prírody ako teraz. Len máme pocit,
že o tú prírodu sme sa niekedy lepšie starali.
Máme aj svoju hymnu, naučte
sa ju a príďte si ju spolu s nami zaspievať do nášho klubu. Na tento
rok máme naplánovaných veľa aktivít. Príďte, kým vám to ešte dovolí čas, lebo nie sme pánmi svojho času.
Jednota dôchodcov

90-ročná jubilantka
Pani Apolónia Florková sa dožila krásneho veku 90 rokov. Svoj ťažký život prežíva s krásnym úsmevom na tvári a teplou iskričkou v oku. Vychovala svoju neter Teréziu, ktorá jej výchovu teraz opláca svojou starostlivosťou.

Dôchodcovská hymna
Deň za dňom pomaly sa nám míňa,
mladosť nám odišla do diali.
Človek si často krát zaspomína,
až z toho srdiečko zabolí.
Dvanásť krát do roka radosť máme,
poštárka pri bránke zazvoní,
a my ju s radosťou privítame,
keď nás zas finančne podporí.
Pohárik vínečka radi máme,
najmä keď nás to nič nestojí,
potom si veselo zaspievame,
len nech nás hlavička nebolí.
Keď prídu niekedy smutné chvíle,
pieseň nám náladu napraví.

Prvé jarné kvety
v záhradke 90 ročnej Apolónie Florkovej

Tešme sa spoločne na ďalšie dni,
len nech nás zdravíčko nezradí.
Dovidenia, dovidenia,
tešíme sa s vami velice.
Dovidenia, dovidenia,
Stretneme sa zas nabudúce.
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krížová cesta / pamiatky

Krížová cesta erkárov na Kalvárii
Jedno sobotňajšie popoludnie
(21. 3. 2015) erkári
zorganizovali krížovú cestu
na kalvárii o 17.00, ktorá sa
niesla pod názvom „Náš čas.“
Jednotlivé zastavenia čítali animátori, ktoré boli sprevádzané
hrou na gitare a spevom. Okolo
120 zúčastnených si odnieslo nielen prechádzku na čerstvom jarnom vzduchu, ale predovšetkým

duchovný zážitok a povzbudenie
v každodenných krížoch. Chcem
sa poďakovať farskému úradu
za zapožičanie prenosnej techniky a mikrofónu a p. Jozefovi Franekovi za nosenie megafónu. Taktiež aj animátorom za skvelú organizáciu. „Pane Ježišu ďakujeme
ti za tvoju lásku a milosrdenstvo,
ktorú si nám na krížovej ceste preukázal“.
Bc. Martina Beňušová

Turistika ku krížom a sakrálnym pamiatkam
Slnko príjemne hreje,
vo vzduchu cítiť vánok
a v duši túžba spoznať
niečo nové.
Dňa 19. 10. 2014 animátori eRka a KAM idú spoznávať kríže
a kaplnky v našej obci. Začínajú
pri požiarnej zbrojnici. Oproti rodinnému domu pani Emílie Lučivňákovej sa nachádza „Olešov
kríž“, postavený asi v polovici 19.
storočia. Vraj bol postavený preto, aby ľudí nestrašilo. „Modlite sa
deti moje k sv. krížu lebo v modlitbe je sila,“ hovorí p. Lučivňáková.
Naše putovanie pokračuje smerom na Poriečie, kde sa nachádza
kríž sv. Trojice umiestnený pri Sivčákoch. V roku 1850 ho postavil
pradedo nebohého Pavla a Antona
Sivčáka z vďaky, že mohol slúžiť
na zákamenskej fare. „Pred mnohými rokmi sa tu stretávali okolití susedia na spoločnú modlitbu.,“
spomína p. Mária Sivčáková, ktorá nám po svojom bohatom rozAllianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
ZDRAVOTNÉ STREDISKO 40
ZÁKAMENNÉ
MOBIL: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk

právaní dáva sladkú odmenu pre
všetkých zúčastnených, za čo jej
srdečne ďakujeme.

Ján Nepomucký je okrem Panny
Márie jediný svätec zobrazovaný
s hviezdami okolo hlavy.

Presúvame sa cez Babinec
k farskému kostolu, kde stojí socha sv. Jána Nepomuckého, ktorý je patrónom kňazov, spovedníkov a tiež všetkých, ktorých zamestnanie súvisí s vodou. Sv. Ján
Nepomucký bol kanonikom vyšehradskej kapituly a generálnym vikárom pražského arcibiskupstva vo veciach duchovných.
Zomrel počas mučenia v 14. storočí. Jeho telo dali do vreca, ktoré zašili a zhodili do rieky Vltavy. K jeho kanonizácii prispelo
i otvorenie hrobu v roku 1719, kde
podľa povesti našli jeho neporušený jazyk ako dôkaz mlčanlivosti – odmietol prezradiť spovedné
tajomstvo kráľovnej Žofie. Podľa legendy vltavskí rybári našli jeho telo pomocou piatich hviezd,
ktoré mu žiarili okolo hlavy. Číslo päť symbolizuje päť Kristových rán, päť Jánových cností.

Hneď vedľa farského kostola sa
nachádza kamenný kríž. Na tomto mieste bol postavený drevený
kostol v roku 1708 zasvätený úcte sv. Vojtecha. Ten potom v roku
1893 zhorel zapálením od blesku.

Ing. Dušan Durčák

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

Naše kroky vedú smerom
na Kalváriu. Na nej sa nachádza
kaplnka so soškou Piety – Panna Mária drží v náručí mŕtve telo
Pána Ježiša pod krížom. Pomedzi
šustiace lístie kráčame okolo kaplniek. Kalvária bola postavená v roku 1862. Ústredná kaplnka je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie. V nej sa nachádzal oltárny »

Výroba drevených
okien, dverí
a iných stolárskych
výrobkov

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO
Tel.: 00421 43 55 04 233
Fax: 00421 43 55 92 393
Mobil: 0905 42 81 17
e-mail: kvalit @ isternet.sk
http: // www.kvalit.sk

Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát / Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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obraz Nájdenia sv. Kríža.
V kaplnke napravo je inštalovaný Boží hrob a kaplnka naľavo je
zasvätená sv. Helene.
Sv. Helena bola matkou cisára Konštantína. V 60. roku života sa obrátila na kresťanstvo
a zaumienila si, že nájde miesto
sv. kríža. Cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala židovských mudrcov k sebe. Mudrci sa veľmi preľakli keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť,
kde je drevo kríža na ktorom trpel Kristus. Iba jeden poznal to
miesto – volal sa Júda. Nechcel prezradiť svoje tajomstvo, lebo jeho dedo mu povedal: „…keď
raz budú hľadať Kristov kríž, bude to koniec židovskej ríše a odvtedy budú vládnuť tí, ktorí uctievajú ukrižovaného.“ Júda nechcel
prezradiť, ale Helena pod hrozbou, že ho nechá zomrieť od hladu a smädu sa napokon dozvedela, kde je to miesto. Júda ju a jej
sprievod zaviedol na to miesto
a Helena sa začala úpenlivo
modliť. Vtedy sa zem pohla a Júda začal kopať na jednom mieste.
Pod zemou našli tri kríže. Okolo
šiel sprievod s mŕtvym mládencom. Vtedy Júda položil dva kríže na mládenca a nič. Keď však
položil tretí kríž mládenec vstal
a začal velebiť Boha. Júda uveril
a dal sa pokrstiť. Helena plná radosti zobrala kríž do Konštantínopolu. Do mnohých kostolov sa
časom dostali časti kríža, kde sa
im dáva veľká úcta.
Toľko história. Chcem veľmi
pekne poďakovať animátorkám
Vierke a Antke, ktoré pripravili
materiál ku krížom. Veľká vďaka
patrí aj tetám, ktoré s veľkou radosťou porozprávali nielen o krížoch tých drevených ale aj tých
svojich osobných. A samozrejme ďakujeme za teplý čaj a sladkú odmenu Zdenke a Veronike.
Za odvoz a dovoz detí z Vyšného konca ďakujeme p. Marekovi Beňušovi. V neposlednom rade ďakujem fotografke Monike
Janoťákovej a všetkým animátorom (Monike, Janovi, Miške)
za dohliadanie bezpečnosti najmä na frekventovanej ceste
a všetkým vám, ktorí ste s nami
strávili, veríme, že príjemný čas,
ktorý nás obohatil najmä duchovne.
Bc. Martina Beňušová

Zákamenčan č. 1 / 9

z histórie obce

Čriepky z vojny
Tento rok si pripomíname
70. rokov od skončenia druhej
svetovej vojny. Už takmer
nežijú pamätníci vojnových
hrôz. Sem tam sa zachová
kratučký príbeh alebo pár
spomienok z rozprávania
našich starkých. Ale aj
tieto príbehy žiaľ zapadajú
prachom. Z knihy
o Zákamennom a obecnej
kroniky som vybrala pár
informácií ktoré sa týkajú
2. svetovej vojny. Všetko to,
čo je zachytené v archívoch
či knihách sa nevyrovná
ľudskému bôľu, starostiam
a trápeniu, ktorému boli
vystavení ľudia počas vojny.
Zamyslime sa nad obrovským
utrpením ľudí...
Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939 napadnutím
Poľska. Začiatok tejto krutej vojny poznačil aj našu obec. Cez Zákamenné sa presúvala ťažká vojnová technika smerom na Novoť a potom do Poľska. Dokonca
3. septembra 1939 niektorý z mostov nevydržal túto záťaž a zrútil
sa. Naši tesári Sochuľák, Florek,
Polťák a Florek spolu s ďalšími
robotníkmi museli ihneď opraviť
most, aby mohli pokračovať presuny vojenskej techniky. V rokoch
1939 až 1944 odišlo 65 mladých
Zákamenčanov na sezónne práce
do Nemecka. Každý z nich mal pas
a pracovnú knižku, ktorou sa musel preukázať pri veľmi početných
kontrolách. Cestovali hlavne vlakmi, peši ale aj rôznymi konskými
alebo volskými záprahmi. Počas
vojny chlapi narukovali, v dedine
ostali ženy, deti, starci a mrzáci.
Na poliach bolo treba robiť. Ťažká práca, hlad, bieda, strach o seba a svojich najbližších bol každodenným chlebom ľudí. Utrpenie
bolo badateľné nielen na fronte, ale
aj priamo v dedine. Na prídelové
lístky   bolo možné dostať šatstvo,
obuv a petrolej. Ale všetkého bolo
nedostatok. Občan mohol dostať
jeden pár topánok na jeden rok.
Svietilo sa petrolejkami, aj tu fungoval prídel a to mesačne 1,5 litra
petroleja na jednu miestnosť v domácnosti. Už roky 1940 a 1941 boli rokmi slabej úrody ale  rok 1942
bol veľmi krutým pre Zákamenné.

Druhá svetová vojna – kopanie zákopov v lese
– foto poskytla Mária Smolková

Na krív a č ku a slintačku ochorelo a napokon vyhynulo množstvo hovädzieho dobytka. Obec
stihli tri živelné pohromy. Dňa 15. mája 1942 kamenec a prívalový dážď vyplavil ornicu na úbočiach a zničil jačmeň,
ovos a zemiaky. Po mokrej jari prišlo veľmi suché leto. Premnožili sa
škodcovia a zničili úrodu kapusty.
Začiatkom septembra na biedne
políčka padol kamenec s prudkým
dažďom a spôsobil hnilobu zemiakov. Aj rok 1943 bol známym
obrovskou neúrodou zemiakov
– druhého oravského chleba.
S vojnou sa spájajú aj osudy židovských rodín, ktoré dlhé roky
žili v pokoji. Krutý osud postihol
židovské rodiny Friedmannovcov,
Kleinovcov, Kohnovcov, Grossovcov a Steinerovcov v Zákamennom. V Námestove bol v roku 1941 zriadený dočasný pracovný tábor pre Židov. Museli opravovať cesty na úseku Lokca – Novoť. Do pracovného tábora bol zaradený Markus Gross. Lekári Moric Friedmann a Vojtech Steiner
ešte chvíľu mohli vykonávať svoje povolanie. Už v 1942 Nemci odvážali Židov z oravských dedín
do koncentračných táborov. Rodina Friedmannovcov a Kleinovcov
sa istý čas ukrývali u miestnych
obyvateľov, ale vzhľadom na časté kontroly v domoch sa pokúšali prežiť na Kýčere. Pre neznesiteľné mrazy sa museli vrátiť do dediny. Po týždni ich Nemci našli a odvliekli. Čakal ich osud tisícov nevinných obetí. Podľa záznamov sa
najdlhšie podarilo skrývať Kleinovcom. Ich osud spečatili Nemci
olovenými guľkami v decembri
1944. Chytili ich a zastrelili v Krivom kúte pri Tvrdošíne. Väčšina

člen o v
r o d í n
MUDr. Morica Friedmanna, MUDr. Vojtecha Steinera, mäsiara
Markusa Grossa a Jozefa
Leva Kohna zahynuli v koncentračnom tábore. Do Zákamenného sa po vojne v roku 1945
vrátili niektorí Friedmannovci,
ale už sa tu neusadili. Odišli do Žiliny a odtiaľ do Jeruzalema.
V auguste 1944 bolo Nemcami vyhlásené stanné právo a zákaz zhromažďovania sa. V Zákamennom začal pôsobiť protifašistický odboj. Jeho strediskom bola
lesná správa v Zákamennom. Vo
veľkej miere prebiehala spolupráca medzi zakamenčanmi a partizánmi – ktorých od leta 1944 v lesoch pribúdalo. V horách v okolí
Zákamenného sa pohybovalo veľa
ruských utečencov, ktorým sa podarilo dostať zo zajatia alebo koncentračných táborov. Zamestnanci lesnej správy boli v úzkom spojení s ilegálnou odbojovou skupinou Eleny Hrboňovej z Dolného
Kubína. Poskytovali utečencom
a partizánom potraviny, obuv,
odev a tiež informácie o pohyboch
nemeckých vojsk. Dňa 23. augusta 1944 prišla do Zákamenného skupina 80 sovietskych partizánov vedená kapitánom Petrom
Pokračovanie na str. 10
PEDIKÚRA A KOZMETIKA
(starostlivosť o pleť)

aj na objednávku

Bc. Zlatica Gruchalová
Zákamenné č. 128
Telefón: 0915 872 835
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Druhá svetová vojna – vojaci – leto – jeden z nich Gabriel Žatkuliak – foto poskytla Mária Smolková

Čriepky z vojny
Dokončenie zo s. 9
Sergejevičom Tichonovom. Prešli z Poľska, cez Babiu horu na Kýčeru a Poľanu. Ing. Cyril Šolc bol
veliteľom slovenskej roty, odviedol partizánov do hôr Parača a postaral sa o ich zásobovanie. Hlavným zásobovateľom partizánskeho oddielu sa stal Inocent Peroutka z Oravskej Lesnej. Z partizánskym odbojom úzko spolupracovali aj obvodný notársky úrad- vydávali legitimácie miestnym žandárom a partizánom. Inšpektor
finančnej stráže Svitek umožňoval bezpečný pohyb partizánov
skupín Morského, Potemkina –
Macneva, Joromova, Pavlova a Jefromova po oravských lesoch. Lesný radca a prednosta lesnej železnice Ing. Július Konfal sa postaral
o to, aby sa rušne lesnej železnice rozobrali a ukryli pred Nemcami. V polovici septembra 1944 do-

šlo k prestrelke medzi partizánmi
a Nemcami, ktorí v hore za Kalváriou zastrelili 29 ročného partizána Sokola z Vrbovca, pochovaný je
na cintoríne v Zákamennom.
Partizáni ale aj Nemci boli častými hosťami v dedine. Raz boli hladní jedni, inokedy druhí. Navštevovali nielen krčmy ale aj obchody, či príbytky jednoduchých
ľudí. Hlad bol často silnejší ako
akékoľvek zábrany. Nemci podnikali nárazové akcie v obci a hľadali partizánov. Pod hrozbou zastrelenia celej rodiny alebo odvlečenia
do koncentračného tábora platil
zákaz akéhokoľvek prechovávania
vojenskej výstroje, výzbroje a pomoci partizánom. Ľudia odovzdali zbrane ale vojenské prikrývky si
nechali, lebo bol veľký nedostatok
textilu. V neskorú jeseň 1944 a jar
1945 prichádzali do obce ozbrojené skupiny Vlasovcov, ktorí vy-

Druhá svetová vojna – vojaci v zime na lyžiach jeden z nich Gabriel Žatkuliak – foto poskytla Mária Smolková

krádali usadlosti a rodinné domy.
Boli to hlavne ruské jednotky, bojujúce na strane Nemcov pod vedením generála Vlasova. Ľudia
ich nemali radi, brali všetko čo im
prišlo pod ruku. Vojaci bez opýtania vtrhli do maštalí a domov. Zobúdzali obyvateľov vykrádali im
pivnice, komory, maštale. Žiadali jedlo a nocľah. Niektorí náročnejší balili ukoristený tovar hlavne šatstvo a obuv a posielali balíkmi domov. V decembri 1944 bola vyhlásená mobilizácia do slovenskej armády, ale zákamenskí
muži ju ignorovali, nechceli bojovať po boku Nemcov. V tom čase
to bola veľká odvaha. Hrozilo im
trestné stíhanie. Aj v nemeckej armáde si niektorí uvedomovali hrôzy vojny. Na zákamenskom cintoríne boli pochovaní dvaja nemeckí
vojaci, ktorých v polovici februára
1945 zastrelili vlastní vojaci. Mladý 20 ročný Ewald a 21 ročný Heinrich sa úmyselne poranili na rukách, aby nemuseli ďalej bojovať.
Za porušenie vojenskej disciplíny
a odmietnutie boja ich čakal rozsudok smrti z vlastných radov.
Zima v roku 1945 bola pre oravcov zlá. Schyľovalo sa ku koncu
vojny. Obyvatelia museli kopať
zákopy a budovať vojenské opevnenia, ktoré pozostávali z guľometných hniezd, tankových prekážok a obrovských jám. Každý deň musel ísť z každého domu jeden občan na kopanie zákopov. Zákopy boli v súvislom páse niekoľko kilometrov dlhé, hlboké 2-3 metre a široké 6-8 metrov. Nemci čakali útok od Krušetnice. Naši ľudia pracovali na budovaní zákopov v Novoti. /Podľa niektorých sa vraj kopali zákopy aj v Zákamennom. / V tom čase
nemeckí vojaci brali roľníkom ko-

ne. Zapriahali ich do ťažkých vozov. Kone nevládali a rýchlo hynuli. Nemci potrebovali prísun
nových koní, len v Zákamennom
ich v tom čase zhabali 22. V marci úplne prestalo zásobovanie nemeckých vojsk. Nemci aj Vlasovci prichádzali do dediny rabovať.
Brali všetko: obytok, ošípané, hydinu, seno, potraviny, šatstvo aj
obuv. Dňa 2. apríla 1945 bol Veľkonočný pondelok, ale v obci sa
neoblievalo. Každý s obavou a napätím čakal čo sa bude diať. Dunenie kanónov a streľba sa približovali. Rozchýrilo sa, že Námestovo je v plameňoch od sovietskych
„Kaťúš“. Niektorí Zakamenčania
vyšli na Kamenné a Kýčeru a pozorovali dym nad Námestovom.
Obyvatelia Nižného konca dostali
rozkaz, aby do dvoch hodín opustili svoje domovy, lebo tadiaľ pôjde
front. Tretieho apríla v noci ustupovali cez dedinu Nemci na tankoch a autách. Večer o jedenástej
v Zákamennom padol prvý výstrel
z dela. Horel Almužňákov mlyn,
zhorela aj urbárska píla, sklady
dreva. Pred polnocou ustupujúca nemecká armáda zapálila most
na Nižnom konci. Nemecké vojsko ustupovalo smerom na Oravskú Lesnú. Dňa 4. apríla 1945
s ranným svitaním vstúpila do našej obce červená armáda. Roľníci
im poskytli 150 konských záprahov na prepravu munície a zbraní.
Podľa knihy Zákamenné a obec
nej kroniky spracovala V. Polťáková
Použitá literatúra: Maťugová,
S. a spol., Zákamenné monografia, 2005
Obecná kronika Zákamenné
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Tieto dva drobné príbehy
mi vyrozprávala J. Polťáková,
ktorá ich počula od svojho
svokra a svojej mamy.
V tom období ešte nebola
na svete. Narodila sa pár dní
po oslobodení obce.
PARTIZÁNSKE HODINY
V čase keď sa v lesoch ukrývali partizáni, jeden z nich mal dobré ruské hodinky. Žiaľ pokazili sa mu. Dozvedel sa, že v dedine je gazda Václav,
ktorý sa venuje opravovaniu hodín.
Nasmerovali ho k domu na kopčeku.
Ruský vojak nesmelo zaklopal na dvere a vošiel. Domáci stŕpli. Cez vojnu
neveštil príchod akéhokoľvek vojaka do domu nič dobré. Každý si predstavoval len to najhoršie. Ruský vojak
sa nesmelo usmial a z vrecka vytiahol
hodinky na retiazke. Gazda si s úľavou vydýchol. Pochopil, že jeho rodine
nič nehrozí. Mladá žena s dieťaťom
v náručí ukázala vojakovi na stoličku.
Vojak sa posadil a gazdovi podal hodinky. Žena medzitým položila svojho malého chlapčeka na zem a venovala sa príprave obeda. Gazda šikovne otvoril kryt na hodinách a uznanlivo sa kochal krásou hodiniek. Tieto mašinky ho vždy vedeli nadchnúť
a chytiť za srdce. Hneď vedel čo treba opraviť a vymeniť. Manželke zatiaľ prikázal, aby hosťovi dala niečo
jesť. Kým gazdiná natierala domáci chlieb bravčovou masťou, jej malý synček sa pomaly pribatolil k vojakovi. Zaujali ho jeho vojenské čižmy.
Vojak sa usmial, zdvihol chlapčeka
a posadil si ho na kolená. Chlapča
so záujmom obzeralo a chytalo gombíky na vojenskej blúze. Rus im rozprával, že aj na neho doma čaká žena s deťmi. Prial si ich ešte vidieť
a vrátiť sa k nim. Kým vojak popestoval dieťa a zjedol chlieb s masťou, hodinky boli opravené. Mladá rodina si
často spomenula na ruského hosťa
s pokazenými hodinkami. Rozmýšľali, či sa mu vyplnil sen šťastne sa vrátiť domov. Chlapcovi často spomínali,
že ho na kolenách hojdal ruský partizán, ktorý si prišiel tajne cez vojnu dať
opraviť svoje hodinky.
JAMY
Na vrchnej Mrzačke ďalej
od cesty stojí na kopčeku Boškajov
dom. Všetci tam volali do „Boškajicka“. Vyššie nad nimi je Vrchovina
a miesto ktoré sa volá Jamy. Zaujímalo ma prečo má taký zvláštny názov. Dostala som krátke vysvetlenie.
Vrchovina bola husto porastená
smrekmi, tiekol tadiaľ potok. Svah
bol strmší, ideálne miesto na úkryt.
Bolo to ďalej od cesty, ale zároveň
dosť blízko na rýchle schovanie. V čase vojny toto miesto ľudia využívali
ako skrýšu pre svoje kone. Na svahu
pod koreňmi smrekov chlapi vykopali
hlboké jamy – akési zemľanky alebo
nory. Podobalo sa to aj na malé štôl-

Vojaci podkúvajú koňa – foto poskytol Milan Kurňavka
ne. Otvory v zemi, ale aj celé jama
boli vystužené kolmi a doskami. Museli byť dostatočne veľké, aby tam pohodlne vliezol gazda aj so svojim koníkom. Jamy mali dokonca aj dvere,
ktoré boli zamaskované hlinou, trávou, ihličím alebo lístím, prípadne
malými kríčkami. Dokonale splývali s okolitým prostredím. Pri bežnej
obchôdzke nikto nezbadal, že sú tam
urobené úkryty. Všetko bolo zamaskované. Cudzí, hlavne vojaci nemali ani tušenia, že často prechádzali možno pár metrov od schovaných
koní a Zakamenčania by svoje tajné úkryty nezradili. Tieto miesta ľudia začali nazývať Jamy a volajú sa
tak dodnes.
V čase vojny bol kôň vzácnosťou.
Gazda si ho strážil a opatroval ako
oko v hlave. Pred koncom vojny v obci vyčíňali Vlasovci a brali kone.
Gazda Boškaj mal krásnu sivú kobylu. Bola nielen silná, ale aj múd-

ra a vedela dobre ťahať. Keď gazdovia videli, že Vlasovci, Rusi alebo
Nemci chodia brať kone rýchlo ich
odviedli do Jám. Tam sa s nimi ukryli. Často im museli držať nozdry, aby
neerdžali a neprezradili sa. Zostávali v úkryte aj niekoľko hodín, kým
nepominulo nebezpečenstvo a vojaci
sa nestiahli z obce. Vysoké smreky ticho strážia tajomstvá a boli svedkami častých úkrytov gazdov a ich veľkých pomocníkov.
Po vojne bolo treba odovzdávať
povinné dávky. Aj vtedy poslúžili Jamy ako dobrý úkryt. Po domoch chodili žandári a zisťovali kto má akú
úrodu, koľko zemiakov alebo obilia.
Nezaujímalo ich, že bola neúroda,
alebo kamenec, či pleseň zničila úrodu. Dávky sa museli plniť. Gazdovia často svoje malé zásoby ukrývali práve v Jamách. Tak im aspoň ostalo trochu zásob na uživenie početných rodín.

V 60. rokoch minulého storočia
sa v Jamách hrávali chlapci na vojakov a partizánov. Robili si drevené pušky, fajky zo šišiek, pálili smolu, piekli zemiaky v pahrebe. Rodičia
im prísne zakazovali hrať sa v tých
miestach. Dosky v Jamách už boli
prehnité, lámali sa a drevený strop
sa v nich znižoval. Hrozilo, že malých šarvancov pri hre zemina zasype. Chlapci nebrali ohľad na upozornenia rodičov, dokonca od ľudí z blízkeho okolia častokrát tajne
brali dosky a opravovali svoje skrýše. Chlapci vyrástli a o jamy sa už nemal kto starať, postupne sa prepadli. Na tých miestach je už len ťažko rozoznať kde presne boli vykopané. Miestami vidieť malú priehlbinu
preboreného stropu, ale presné miesta si už nepamätá skoro nikto.
Podľa rozprávania
J. Polťákovej
zapísala V. Polťáková

DETI DEŤOM
Už po piaty krát mohli
Zákamenčania v posledné
dni kalendárneho roku
urobiť niečo dobré.
Mladí ľudia a deti pod
vedením Vladimíra Šimjaka
venovali svoj čas, sily
a tiež celé srdce príprave
V. ročníka benefičného
koncertu „Deti deťom“.
Polyfunkčný dom kultúry zaplnený do posledného miestečka dával tušiť, že ľuďom nie je ľahostajný osud suseda. Tento rok organizovali koncert pre mladú vdovu Viktóriu, ktorá ostala sama
na výchovu svojich štyroch detí.
Pri vchode dostali účastníci koncertu perníkové srdiečko, ktoré upiekli členky Spolku kresťanskej lásky zo Zákamenného. V dynamickom programe sa predstavili svojimi tanečnými kúskami
skupina FREED. Na ľudovú nô-

tu zahrala ĽH Kamenčan. Zlatom
v hrdle nás obdarila Natália Laššáková. Deti z MŠ Oravice svojim tancom prispeli k peknému popoludniu. Ako hostia sa predstavili sestry františkánky zo Žiliny a Mladá
generácia z Dolného Kubína. Ľu-

dí nenechal ľahostajný osud Viktórie a jej detí. Vyzbieralo sa neuveriteľných 2020,85 €, 1 zlotý a 1 stravný lístok. Po koncerte každého hrial
pri srdci príjemný pocit. Ten pocit pozná každý, kto dáva z lásky …
V. Polťáková
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Koncert skupiny Kéfas
Už dlhšie som „nosila“ v hlave
myšlienku pozvať do našej
obce gospelovú skupinu
Kéfas z Ružomberka.
Jedného dňa som „nabrala odvahu“ a túto myšlienku som predniesla pánovi starostovi. Týmto sa mu chcem opäť poďakovať,

že i keď možno trochu s obavami,
ako ľudia príjmu pozvanie na tento koncert, predsa moju myšlienku podporil. A tak som oslovila vedúceho skupiny pána Ľuboša Kútnika, ktorý sa milo potešil a prisľúbil nám, že s kapelou medzi nás
prídu. Dňa 29. 12. 2014 sa skvelá gospelová skupina Kéfas stre-

Ples zákamenskej
mládeže
Stretli sme sa už po tretí
raz. Teraz však v novom šate,
s novinkami...

Pri organizovaní prvého ročníka Plesu zákamenskej mládeže
sme netušili, že o pár rokov neskôr
bude starý kultúrny dom praskať vo švíkoch. Záujem zabaviť
sa na našom mládežníckom plese rok čo rok rastie, preto sme museli zvýšiť kapacitu zúčastnených,
tým pádom aj miesto konania. Polyfunkčný dom ožil farbami, hudbou, hlukom, spevom, tancom,
stepom...
Na začiatku predviedli svoje vystúpenie úspešné gymnast-

ky pod vedením Moniky Belicajovej, čím otvorili ďalší ročník plesovania. O zábavu a hudobný podmaz sa staral DJ Maco, no aj moderátori večera Eňa a Vašo, ktorí
všetkých sprevádzali slávnostným
podujatím, zvolávali do tanca, či
bavili vtipnými hláškami. Zabaviť
sa dalo aj bohatým programom,
kde svoj talent predviedli mnohí mladí nielen zo Zákamenného. Mažoretky pod vedením Evky Vrábľovej ukázali svoj talent
vo viacerých vstupoch, no svojím
zlatom v hrdle prekvapila aj mladá speváčka Anika Kyrczová. Zaujali tiež slečny zo Zuberca, ktoré boli tohtoročnou novinkou. Ich

tla so svojimi fanúšikmi zo Zákamenného a blízkeho okolia. Celým
kultúrnym domom sa rozozneli tóny vianočných kolied, prepletených pesničkami z dvadsaťročnej tvorby skupiny. Vyskúšali si aj
naše oravské hlasy, ktoré sa samozrejme nedali vôbec zahanbiť. My,
ktorí sme sa na koncert nechali

pozvať, sme si mohli „odniesť so
sebou“ hlboký kultúrny zážitok.
Ďakujeme „Kéfasákom“ za krásne strávené popoludnie a možno
sa ešte spolu u nás niekedy stretneme a pritiahneme medzi seba aj
tých, ktorí neboli medzi nami a určite nám majú čo závidieť.
Janka Sumihorová

steperské umenie nezostalo nepovšímnuté. Do programu a zábavy
však boli zahrnutí aj hostia, ktorí sa mohli predviesť v niekoľkých
súťažiach. Chlapi si zmerali sily
v škrabaní zemiakov, slečny v hokejových pretekoch, no nechýbali ani zápasy párov, či tradičný stoličkový a egyptský tanec. Myslím,
že každý si prišiel na svoje. Kto nie
v programe, tak dúfame, že aspoň v chutnom jedle a občerstvení či v tombole, ktorá bola dosť bohatá. Takmer osemdesiat cien bolo rozdelených medzi 235 zúčastnených. Niekto mal šťastia viac,
niekto menej... Niekomu robila
radosť výhra v tombole, niekomu
čas strávený s priateľmi či tanec
na parkete.
Ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruku k dielu, pánovi starostovi, organizátorom, ktorí obetovali
svoj čas a úsilie na prípravu. Veľké ďakujem patrí aj sponzorom,
ktorí boli ochotní prispieť materiálne či finančne, a tak zabezpečiť skvelý chod večera. Dúfame, že
ohlasy sú a budú priaznivé, že záujem neklesne a že sa stretneme aj
o rok. Takže, dámy a slečny, môžete uvažovať nad novou plesovou
róbou, šatami a páni poprosíme
nepribrať do oblekov!!! Tešíme sa.
Sponzorom ešte raz ďakujeme:
Agrovex Novoť, Autodielňa Fedor,
AutodielySivčáková, Autoškola
Lukáš Prisenžňák, Bytový textil
– T. Verníčková, Colorspol Novoť,

Členovia Červeného kríža, Dobré
okno Slovakia Kamil Beňuš, Drízga Novoť, František Srogoň – Predajňa mäsa, Ing. Peter Sahul Elektro a drogéria, K.L.I.B.O.S. Anton Klimčík, Kadernícky salón Bella, Kaderníctvo Marta Katreníková, KaM Zákamenné, Kaviareň Bora, Kovovýroba Fafejta Zákamenné, Kozmetický salón ENDŽI, Kozmetický salón Visage, Kozmetika
Zlatica Gruchalová, Krajčírstvo Elle Marta Durčáková, Kvetinárstvo
Magnólia, Kvetinárstvo Sivčáková
Eva, KVN Novoť, Lekáreň pod Kalváriou – PharmDr. Božena Novocká, Ľudová hudba Kamenčan, LUKO – Ľuboš Koleň, ML TECH – Miroslav Ľuba, Obec Zákamenné,
Od Ľub – Ľubica Florková, OMO
Martin Oleš, Oranet – M. Kovalčík, Peter Švába – PS Parkety, Pizza Pub Facka Tomáš Dibdiak,Potraviny Emil Kuhajda, Potraviny Ferdinand Belicaj, Potraviny Michal
Ferneza, Roľnícke družstvo Zákamenné, SAT ELECTRONIC Róbert
Janckulík, Slovnaft čerpacia stanica – pani Kyrczová, STAVOPRAC
– Štefan Padušňák, Stavrepo Jozef Mlich, Stravovacie služby Jozef
Rošťák, Tempo Zákamenné, Textil
Dino Marta Gruchalová, Textil Ľubica Ľubová, Textil u Sahuľa, Záložňa Pawiel Dzwonek, Zlatníctvo
Kokles, Benfisch Milan Beňuš, Drevorezba Pavol Vaják, Igor Matejčik
– Bamas.
(KaM Zákamenné)
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Ľudová hudba KAMENČAN na potulkách
v hlavnom meste

(Ondrejovská veselica v Bratislave)

Tanečná zábava v štýle ľudových tancov, tradičné kroje zo všetkých kútov Slovenska a 800 mladých ľudí s chuťou
zabávať sa. Aj takto môžeme predstaviť už 15. ročník Ondrejskej ľudovej veselice usporiadanej dňa 28. 11. 2014 na pôde
najväčšieho pastoračného centra na Slovensku a to v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Freinedementza v Bratislave.
Pozvanie prezentovať krásu goralskej hudby a oravského regiónu
na tomto jedinečnom podujatí prijala aj hudobná skupina Kamenčan zo Zákamenného (v zložení
Marek Beňuš, Ján Beňuš, Monika Beňušová, Ondrej Briš, Tomaš
Sivčak, Matej Ridzoň). Prvé vystúpenie skupiny bolo súčasťou
otváracieho ceremoniálu podujatia a následné pozvanie do tanca v podaní zákamenských talentov nebolo potrebné opakovať
viackrát. Počas svojho priestoru
na hlavnom pódiu i v zákulisí dokázala ľudová hudba Kamenčan
originálnym a skvelým podaním
predstaviť čaro nielen goralských
ľudových piesní, ale zanôtiť čo to
i z iných regiónov Slovenska. Vyspievané a poctivo nacvičené piesne boli ukážkou nielen tvrdých
tréningov, ale predovšetkým rodeným talentov hudobníkov. Celkový pohľad na vynikajúce predstavenie v podaní ľudových hudieb
Trnavčan a Kamenčan, a na tak
ohromné množstvo zabávajúcich
sa mladých ľudí bez kvapky alkoholu, bol vzácnym kúskom pre
spokojnosť organizátorov. Priaz-

nivé ohlasy, burácajúce potlesky
a vyžiadanie si ďalších a ďalších
piesní na želanie, bolo odozvou
na príjemné prostredie, o ktoré sa
postaral aj Kamenčan.

Na záver ostáva dúfať, že ľudovej hudbe sa bude dariť minimálne
tak ako doteraz. Ich vystúpenia budú ľuďom prinášať radosť všetkým
vekovým kategóriám a v neposled-

nom rade, ich úsmev, odhodlanie
a talent bude inšpiračným zdrojom aj pre ďalšie pozvania na rôzne
vystúpenia. Prajeme im veľa úspechov!
KAMENČAN
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DOBRÁ VEC SA PODARILA …
Dvaja naši zákamenča
nia Ivanka Fedorová a Ma
tej Gruchala sa zúčastnili
veľmi zaujímavého eTwin
ningového projektu.
Mali možnosť si zaspievať v česko – slovenskom muzikáli „Neberte nám princeznú“ priamo v Čechách. Dva mladé talenty navštevujú ZUŠ I Kolčáka v Námestove.
Dostali príležitosť spolu s ďalšími
deťmi zažiť niečo výnimočné.
Ak ste sa ešte so slovom eTwinning nestretli, krátko o čo sa jedná: je to projekt cez ktorý môžu
zamestnanci škôl z rôznych európskych krajín spoločne komunikovať, spolupracovať, zapájať
sa do projektov a uskutočňovať
svoje nápady. Je zameraný na používanie informačných technológii, pomocou ktorých sa dve alebo viac škôl spoja a spolupracujú na danom projekte. Hlavným
miestom pre spoluprácu je eTwinningový portál (www.etwinning.
net), ktorý existuje v 26 jazykových verziách. V tejto dobe má
takmer 230 277 užívateľov a projekty cez neho realizovalo viac ako

5 462 škôl. Na tomto portáli si učitelia môžu vyhľadať partnerov pre
svoj projekt, vzájomne si vymieňať
nápady a spolupracovať.
Iniciátorky a organizátorky tohto medzinárodného e-Twinningového projektu „Česko – slovenský detský muzikál“
sú Mgr. Věra Froňková, vedúca speváckeho zboru z Poděbrad,
a Mgr. Daniela Čierniková, učiteľka spevu na ZUŠ I. Kolčáka v Námestove. Spolupráca cez internet
na diaľku (400 km) bola výborná.
No nie je nad osobné stretnutie.
„Takovou energii v Poděbradech ještě neviděli, ale hlavně neslyšeli,“ sú slová p. Věry Froňkovej, jednej z iniciátoriek eTwinningového projektu Česko – slovenský detský muzikál. Naši žiaci
návštevu detí z Poděbrad posledný októbrový týždeň opätovali.
Poďme pekne poporiadku.
Po nočnej jazde sa 35 členná
výprava námestovskej ZUŠ Ignáca Kolčáka, ktorú viedla p.uč. Daniela Čierniková spolu s kolegyňami Danielou Nezníkovou a Máriou
Vojtašákovou, prebudila v chlad-

nej a upršanej metropole Českej republiky – Prahe. Kým nám počasie ako-tak prialo, mali sme možnosť vidieť stovežatú ako na dlani z Petřínskej rozhľadne, prešli
sme zrkadlovým bludiskom, ktoré zvonku pripomína miniatúrny
hrad. Nasledovala prehliadka sídla
českého prezidenta, kde sme mali
šťastie a boli sme svedkami výmeny Hradnej stráže. Najväčšia a najvýznamnejšia sakrálna stavba Prahy – Katedrála sv. Víta – učarovala
všetkým. Tu sa naša prehliadka pre
nepriaznivé počasie, žiaľ, musela
skončiť. Pražským metrom, mimochodom jazda ním bola tiež veľkým
zážitkom, sme sa presunuli do jedného z najväčších nákupných centier a nákupmi darčekov sa naša
návšteva Prahy skončila. Nasledoval presun do hlavného cieľa našej
cesty – Poděbrad.
Po zvítaní sa a spoločnej večeri
si naše deti odviedli domov do rodín ich českí kamaráti zo speváckeho zboru Kvítek, s ktorým sme
projekt realizovali a ktorých už
mnohí poznali z júnovej návštevy u nás. Nasledujúci deň sme mali možnosť, tak deti ako aj dospelí,
vidieť a zažiť vyučovanie v základnej škole nášho projektového partnera v Čechách. Každé z detí išlo na dve vyučovacie hodiny do jeho triedy so svojím kamarátom,
u ktorého bolo ubytované. Pani
učiteľky z námestovskej ZUŠ zas
privítal p. riaditeľ. Po krátkej návšteve školy sme sa všetci presunuli
do zámockého Divadla Na Kovárně, ktoré bolo miestom prezentácie nášho projektu – muzikálu Neberte nám princeznú. Celodenná
generálka bola opäť jedinou možnosťou všetko zopakovať, vylepšiť
a docvičiť – spoločne.
Prišiel deň „D“. V piatok 24.
10. 2014 speváci ZUŠ I. Kolčáka

v Námestove spolu s deťmi z Kvítku zahrali dvojjazyčný muzikál
Neberte nám princeznú celkovo
trikrát. Dievčatá z literárno – dramatického odboru Zuškáčik sa zasa predstavili svojím absolventským predstavením Keď gróf rozkáže čarovať.
Poděbrady odmenili muzikál
i divadlo veľkým potleskom. Na večernom predstavení pre verejnosť
nechýbal standing ovation. Budem sa opakovať… ale …dobrá vec
sa naozaj podarila. Na začiatku
bol jednoduchý mail, nasledovalo
úžasné predstavenie na Slovensku
a spolupráca vyústila do neopakovateľného stretnutia v Poděbradoch. Predstavenie a celé stretnutie
bolo dôkazom toho, že naozaj malo zmysel prihlásiť obe školy do už
spomínaného eTwinningu. Vďaka celému nápadu a realizácii tohto projektu sa stretli ľudia, ktorí vytvorili jedinečné dielo. Sila priateľstva bola predstavená tým najkrajším možným spôsobom.
Záver večerného predstavenia
bol pre obe strany veľmi emotívny. Rozlúčka. Nechýbali silné a dlhé objatia, sľuby stretnutia a aj slzičky. Pri presune z divadla k autobusu, ktorý nás už čakal pred základnou školu, zneli poděbradskými ulicami a námestím slovenské ľudové piesne. Do autobusu sa
nikomu nechcelo. Chvíle lúčenia
nemali konca. Nemali sme však
na výber. Spev utíchol, dvere autobusu sa zatvorili a celá námestovská zuškárska výprava sa do tmy
vydala na cestu domov.
Čo dodať na záver? Stále sa niečo začína. Každý deň sa niečo končí. Skončili sme jeden projekt, aby
sme mohli pripraviť iný, možno
lepší. A deti z Poděbrad v ňom určite nebudú chýbať.
Mgr. Mária Vojtašáková
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aktivitý mladých z eRka a Kam

JARNÁ TVORIVÁ DIELŇA
Už tradične na jar eRko
a KaM ponúkajú deťom
jarnú tvorivú dielňu
dňa 15. 3. 2015
so začiatkom o 14 00 hodine
sa deti mohli ponoriť
do sveta tvorivých nápadov.
Stonožka zo starých pančušiek, dekoratívne fľaše z vína
zdobené servítkovou technikou,
plastové poháre okrášlené farebným papierom, veľkonočné
pozdravy, vajíčka zo sadry – maľované fixkami a polystyrénové
– zdobené gorálkami, kvetinová
záhrada z rôznych druhov fareb-

ných papierov a dekoratívnych
predmetov. Štrnásť animátorov
deťom pomáhalo a venovalo sa

im. A či dané výtvori boli naozaj
krásne posúďte sami....
Bc. Martina Beňušová

Autorka foto: Monika Janoťáková

Výlet do Popradu – Važecká jaskyňa
Poznávanie nových
miest je zážitkom
a dobrodružstvom pre
mnohých z nás. Môžeme si
skvelé oddýchnuť, načerpať
nových síl, spoznať nové
mestá, miesta, kraje.
Takéto malé spoznávanie
zorganizovali aj mladí z KaM
a spolu s deťmi spoznali kúsok
nášho krásneho Slovenska.
Dňa 21. 3. 2015 viac ako 70
detí a mladých nastúpili spred

ZŠ na autobus a vyrazili smer Poprad. Po takmer 2 hodinovej ceste sme dorazili do cieľa. Našou
zastávkou v Poprade bolo nákupné centrum MAX, kde sme si pozreli 3D kino. Po nasadení si 3D
okuliarov sa spustila rozprávka: Spongebob, vo filme: Hubka na suchu, ktorá určite každého zaujala. Spongebob bola hubka, ktorá sa po zmiznutí tajného receptu na krabie hamburgery, snažila tento recept zachrániť a s ním aj celú reštauráciu

Chrumkavý krab. Nakoniec všetko dobre dopadlo a recept sa dostal do tých správnych rúk. Po zážitku z kina si mohol každý poobzerať nákupné centrum. Pokračovanie našej cesty malo smer domov, no ešte s jednou zastávkou.
Bolo to mesto Liptovský Mikuláš
a konkrétne Važecká jaskyňa vo
Važci. Po príchode sme sa rozdelili na dve skupinky, aby nám páni sprievodcovia mohli lepšie porozprávať príbeh jaskyne. Snažili sa minulosť a vznik tejto jasky-

ne čo najviac priblížiť. Jaskyňa
bola bohatá na snehobielu výzdobu, našlo sa tam tiež malé
jazierko a tiež kostí jaskynných
medveďov. Deti si mohli vyskúšať cestu v jaskyni bez svetla ako
tieto medvede kedysi. Po krátkej zástavke v Tescu sme vyrazili domov. Cesta bola trošku
namáhavejšia, no všetci sme
to úspešne zvládli a veríme, že
aj ďalší takýto výlet bude mať
úspech a že si všetci odniesli veľa nových zážitkov.
KaM
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RODINNÝ BATÔŽKOVÝ PLES
Dňa 3. 1. 2015 sa v starom
kultúrnom dome konal
už po druhýkrát Rodinný
batôžkový ples.

Stretlo sa na ňom 34 skvelých
rodín s deťmi. Aj medzi nami žijú ľudia, ktorým na svojich rodinách záleží a radi sa spoločne aj
dobre zabavia. Pre všetkých bola pripravená výborná zábava,
o ktorú sa postaral DJ Brišák.
Prišli medzi nás so svojím talentom aj Jožko Plaskúr s harmo-

nikou a Matúš Polťák so saxofónom. Ďalej dievčatá so svojím folklórnym vystúpením a tiež chalani zo skupiny FREED. Deduško
Večerníček medzi nás poslal rodinku slimákov v podaní Vikiny Dibdiakovej a jej detí, ktoré si
pre nás pripravili krásne zahranú rozprávku o tom: „Prečo chodia slimáci tak pomaly“. Šikovné mladé dievčatá si pre deti pripravili zaujímavé tvorivé dielne
a po nich nás naučili veľmi zábavné a rytmické ukazovačky, kto-

ré v nás rozprúdili rýchle tempo
a výbornú tanečnú zábavu. Pre
každú rodinu bola pripravená
tombola, za ktorú srdečne ďakujeme všetkým štedrým sponzorom. O naše vyhladnuté a vytancované žalúdky sa opäť postaral
skvelý a ochotný šéfkuchár Milan
Kasan so svojou vynikajúcou kapustnicou. Snáď si tu každý mohol prísť na „svoje“ a spoločne
sme vytvorili krásne popoludnie
a večer v spoločnosti veselých ľudí. Ďakujeme tiež naším duchovným otcom, ktorí našu myšlienku
podporili a poctili nás svojou prítomnosťou. Srdečná vďaka patrí
všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a všetkým, vďaka ktorým sme to mohli zorganizovať.
Foto z batôžkového plesu si
môžete pozrieť na stránke obce.
J. Sumihorová

Maškarný ples
... keď sa Erkári venujú deťom ...
V nedeľu 15. 2. 2015 o 14.00 zavítali do starého kultúrneho domu deti so svojimi rodičmi.
Program si pripravili erkári, ktorí prostredníctvom rôznych postáv
svätcov deťom priblížili ich život.
Moderátorka sv. Monika postupne privítala sv. Petra, sv. Pavla, sv.
Veroniku, Mojžiša a nakoniec Monikinho syna sv. Augustína. Spolu
s deťmi sa porozprávali a zasúťažili.
Praskanie bublín, ktoré fúkali anjeli z bublifukov, stavanie veľkej babylonskej veže, prenášanie lampášov,
určenie podobenstiev na základe indícii, rozlúštenie biblických citátov
– to boli súťaže, pri ktorých prejavili svoju zručnosť a naučili sa veľa nového, zaujímavého. Bokom neostali ani rodičia, ktorí sa zapojili do preťahovania lanom alebo nosenia detí
na chrbte pomedzi prekážky. O super hudbu sa postaral DJ WEBSTER. Tanečné kreácie a ukazovačky ukázali nielen samotné masky ale

aj anjeli, ktorí okrem iného naučili
deti aj erko tance. Každá maska bola
odmenená sladkou odmenou v po-

dobe tanca „Chocolate“ a sladkým
keksíkom. Chcem sa poďakovať
všetkým účinkujúcim za ich ochotu

a snahu vo svojom voľnom čase urobiť niečo pre druhých.
Bc. Martina Beňušová
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Vianočné besiedky a koledovanie
Aj tento rok 2014
sme si spoločne s deťmi
pripravovali vianočnú
výzdobu v materskej škole.
Okrem krásnych ozdôb
na stromček,
chutných medovníčkov,
rozvoniavali aj
vianočné oblátky.
Vyvrcholením boli Vianočné besiedky pre rodičov, ktoré sa
uskutočnili v jednotlivých triedach. Deti si pripravili program,
v ktorom si pripomenuli narode-

nie Ježiška, zarecitovali a zaspievali koledy.
K Vianociam patria aj známe
koledy a koledovanie. Deti navštívili
obecný úrad a riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom, kde
zaspievali, zavinšovali a popriali pokojné vianočné sviatky. Svojím krátkym programom spestrili aj Vianočné trhy 2014 v Zákamennom.
Ďakujeme
Ing.
Balkovi,
P. za vianočné stromčeky a tiež
všetkým ostatným, ktorí sa zapojili a vytvorili nádhernú atmosféru rodiny.
MŠ

Starostlivosť o zvieratá a vtáky
V zimných mesiacoch
nezabúdame ani na vtáčiky
a zvieratá v lese.
Dňa 15. 1. 2015 bol krásny zimný deň, a tak sme sa s deťmi vybrali do lesa nakŕmiť zvieratká s dobrotami, ktoré si deti priniesli z domu (seno, kukuricu, zrno, chlieb,
repu, mrkvu...). Všetko sme zaniesli
do veľkého krmelca v Babinci. Určite zvieratkám chutilo, pretože deti z našej škôlky majú dobré srdiečka. Spestrením a oddychom po ťažkej ceste lesom bola výborná sánkovačka na kopci pod cintorínom.

V materskej škole máme veľmi
dobrú spoluprácu s rodičmi, a tak
nám dňa 20. 1. 2015 pripravili krásne dopoludnie so zvieratkami a vtáčikmi z lesa. Zaslúžili sa o to: Jozef
Zlatoš s manželkou Zuzanou, Štefan Laššák a Robert Rončák.
Naším cieľom v MŠ je u deti vytvárať správne návyky a postoje k životnému prostrediu pomocou praktických činnosti – pokusmi, zážitkovým učením, starostlivosťou o zvieratá a vtáctvo, demonštrovaním a pod. Vzhľadom k tomu,
naša trieda v základnej škole sa premenila v tento deň na les so všetký-

mi možnými zvieratami a vtákmi.
(vlk, líška, srnka, zajac, veverička,
straka, sojka....) Prekvapením pre
deti bol vlk s cukríkmi a zajac hrajúci s líškou karty. Všetky zaujímavosti o zvieratách prezentoval deťom
„ujo Števo“, dával deťom hádanky, rozširoval poznatky detí. Napodobňoval zvuky zvierat a hlavne si mohli deti všetko ohmatať, pozrieť si a vyskúšať. Dokonca ich naučil krásnu básničku o ježkovi. Riešili aj úlohu, či je možné, aby hral zajac s líškou karty. Pre deti to bol deň
plný krásnych zážitkov, zážitkovým
učením.
Poďakovanie patrí aj všetkým ro-

dičom, ktorí sa zaslúžili o zhotovenie búdky alebo kŕmidla pre vtáčiky z rôzneho materiálu. Všetky budú rozmiestnené v okolí školy alebo
v Babinci, kde vtáčiky v zime prikrmujeme. Odmenou pre deti boli sovičky a sladká odmena. Nám zase
budú vtáčiky spestrovať svojím spevom pobyt v prírode.
MŠ
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Erkárske stretko
trochu inak

Krásne zanežené kopce
našej obce vylákali z teplých
domov nejedného z nás.

Animátorky eRka z Vyšného konca si povedali, že „svoje
stretko 7. 2. 2015 prenesú na ko-

pec“. Sánkovanie, lyžovanie, bobovanie, lopárovanie prinieslo
radosť nejednému dieťaťu. Vedúce pokladov Monika Beňušová,
Magdaléna Dibdiaková a Viktória Dibdiaková si pre deti pripravili rôzne súťaže, v ktorých si po-

klady mladší a starší, zmerali svoje schopnosti a zručnosti. Príjemné popoludnie prežité v kruhu
svojich kamáratov a skvelých animátoriek vyčarilo úsmev nejednému erkárovi.
Bc. Martina Beňušová

ca konal v Šali 22. ročník celonárodnej súťaže Šaliansky Mať-

ko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže sa zúčastnili nielen deti zo
všetkých slovenských krajov, ale
aj hostia z Ukrajiny a Maďarska.
Súťažilo sa v troch kategóriách.
Aj Žilinský kraj tam mal svoje zastúpenie. Do celoslovenského finále sa dostali aj dve žiačky zo Základnej školy Jána Vojtaššáka v Zákamennom – Anna Durčáková, s poviedkou Dudinka, pod vedením Mgr. Zuzany Demkovej, získala 3. miesto
v 2. kategórii a Veronika Belicajová, s poviedkou O Šušľavej Veronike, pod vedením Mgr. Zdenky Klačanskej, získala 1. miesto.
v 1. kategórii.
MB

Šaliansky Maťko
Keď sa v mestečku Šaľa
v roku 1991 zrodila
iniciatíva zorganizovať súťaž
v prednese slovenských
povestí, v kalendári bolo
meno Matej a tak predseda
Miestneho odboru
Matice slovenskej v Šali
MUDr. Svetozár Hikkel
súťaž nazval podľa dátumu
a miesta zrodu Šalianskym
Maťkom.
A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čer-

stvo rezonoval dátum narodenia
významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského,
originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.
Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa
Cígera Hronského sa od svojho
vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky
veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí.
Aj tento rok sa dňa 20. mar-

Karneval
Šašo, šašo veľký šibal, všade
bol a všade chýbal. Smiech
nám treba ako soľ, šašo nám
ho priniesol.....
A nie len šašo, ale aj princezná
víla, lienka, pirát, rytier, kúzelník,

JAR prichádza
Jar už pomaličky klope na dvere, ale v našich zemepisných šírkach
nie a nie sa ujať svojej vlády. Erkári – Poklady mladší z Vyšného konca na svojom stretku si povedali, že jej pomôžu. A tak vyrobili spolu
s animátorkami takéto krásne veľkonočné vajíčka, ktoré budú zdobiť nejednu dekoráciu v ich domovoch. „Možno sa pani zima zľakne
a odíde,“ dodal erkár Jakub.
Bc. Martina Beňušová

a mnoho iných rozprávkových postavičiek, ktoré sa objavili na našom karnevale v materskej škole
vo februári 2015. Smiech, radosť,
zábava, šantenie – tak sme prežili
utorkové a štvrtkové dopoludnie.
Ďakujeme rodičom za prípravu
karnevalových masiek a za dobroty, ktorými sa mohli masky občerstviť.
MŠ
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„Ako išla žirafa na vandrovku“
– výtvarná súťaž
V školskom roku 2014/2015
sa naša materská škola
zúčastnila celoslovenskej
výtvarnej súťaže
„Ako išla žirafa na vandrovku“.

Úlohou deti bolo žirafu vystrihnúť, nalepiť, dokresliť alebo domaľovať. Do súťaže sme zaslali
53 prác, čím sme získali 1. miesto
v počte zaslaných, ako najaktívnejšia materská škola. Z jednotlivcov ocenených odbornou porotou
bola na 2. mieste Vaneska Florková zo slniečkovej triedy.
V súťažnej kategórií, kde roz-

hodovala verejnosť „lajkovaním“
na sociálnej sieti bola na 2. mieste Dianka Ďubeková ZŠ s MŠ J.
Vojtaššáka zo žabkovej triedy 452
lajkov.
Druhé miesto Vaneska Florková
– „Milé dielko, plné bezprostrednej detskej emócie – radosti, pôsobí dojmom čistoty a hravosti, hoci tam toho nie je veľa, tento obrázok je príkladom, že menej
je niekedy viac. Pekne tam pôsobí
pestré dekoratívne pozadie a pritom postavičky nezanikajú, práve naopak, vynímajú sa a hlavná
postava je krásne optimistická,“

povedala o kresbe Zuzana Lukáčová.
Ocenenie pre najaktívnejšiu
materskú školu
Najaktívnejšia materská škola
Počet prihlásených prác:
1. miesto ZŠ s MŠ Vojtaššáka,
Ústredie, Zákamenné
2. miesto MŠ Veltínska, Svätý Jur
3. miesto ZŠ s MŠ Veľká
Lomnica, Školská 267
Ocenenie pre najaktívnejšiu materskú školu získala tá materská
škola, ktorá do súťaže zaslala najviac výkresov so žirafou vystrihnutou z časopisu Zvedavček. „Súťaž
pre materské školy sme organizovali po prvýkrát. Po jej skončení môžeme zhodnotiť, že na Slovensku má-

me naozaj šikovných škôlkarov, ktorí spolu s pani učiteľkami radi tvoria
a zapájajú sa do súťaží. Za ich snaženie sa im odvďačíme darčekovými
poukážkami na nákup tovaru v predajniach Dráčik, peknými knižkami
od partnerov súťaže – abcknihy.sk
a vydavateľstva IKAR, ale i odbornými publikáciami z nakladateľstva
RAABE. Cenu pre najaktívnejšie
materské školy venovala spoločnosť
J & B Uniqe – ovocné pyré. Veríme,
že deťom urobia radosť,“ zhodnotila súťaže Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.
Všetkým, čo sa do súťaže zapojili, ďakujeme.
Výhercom srdečne blahoželáme!
Môžete sa tešiť napríklad aj
na takéto ceny.
MŠ

Celoslovenská súťaž s pracovným zošitom
Zvedavček od nakladateľstva RAABE
pre najmenších…
Deťom z predškolských tried
– včielkovej,
žabkovej a slniečkovej
boli zakúpené pracovné
zošity Zvedavček.
Prostredníctvom nich sme sa
zapojili do celoslovenskej súťaže

s názvom „Ako išla žirafa na vandrovku“.
Úlohou detí bolo – vystrihnúť
časti žirafy, poskladať ju, nalepiť
na výkres A3 a dotvoriť obrázok
podľa vlastnej fantázie pastelkami
alebo vodovými farbami.
Výstavku obrázkov sme odfotili
a fotky aj kresby sme poslali do súťaže.
Kresby boli v priebehu decembra a januára zverejnené na facebookovej stránke Školského portálu, kde prebehlo hlasovanie –
„lajkovanie“ za najkrajšie žirafy.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo vo februári 2015.
A tu je vyhodnotenie, ktoré nás
veľmi potešilo:
Ocenenie pre NAJ …aktívnejšiu materskú školu – získala škôlka
s NAJ… väčším počtom zaslaných
žiráf – 1.miesto ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné – Ústredie –
zaslali sme 53 výtvarných prác.

la Diana Ďubeková – 452 lajkov
zo žabkovej triedy.
Naše výherkyne dostali od vydavateľstva Raabe diplom, knižné odmeny od abcknihy.sk a vydavateľstva IKAR a meter žirafu.
Všetci si pochutili na ovocnom pyré od spoločnosti J&B Uniqa a dostali aj súbor pracovných zošitov
Kuliferdo, ktoré slúži na rozvíjanie všetkých potrebných kompetencií u predškolákov.
MŠ

Raabe ocenenie – NAJkrajší a NAJzaujímavejší príbeh žirafy na obrázku – 2. miesto získala Vaneska Florková zo slniečkovej triedy.
Ocenenie verejnosti – NAJ žirafa s najväčším počtom „lajkov“
na Facebooku – 2. miesto získa-
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Jablkový deň
Skvelý jablkový deň
v materskej škole, niečo sme si
spoločne vyrobili, vééééľa sme
si na jablkových dobrotách

pochutnali, ešte sme si aj
zasúťažili a zabavili sa.
Jablkový deň 16. 10. 2014 sa

niesol prostredníctvom zážitkového učenia v znamení zdravého
zdravotného štýlu s cieľom podporovania zdravia nielen ako prevencie pred civilizačnými chorobami, ale i s cieľom nenásilným
a hravým spôsobom podporovať
u detí konzumáciu ovocia a zele-

niny, čím sme sa snažili zároveň
plniť i niektoré z úloh Národného
programu prevencie obezity pre
deti MŠ. Poďakovanie patrí aj rodičom za ovocie, zeleninku, kompóty, šťavy, mafinky, tortu a chutné koláčiky z ovocia, na ktorých si
deti pochutnali.
MŠ

V materskej škole sa zdravo varilo, športovalo,
baletilo a muzicírovalo
Je veľa povolaní, kde človek
môže presne vymedziť svoju
prácu a svoje súkromie.
V tomto prípade však určite nie je
reč o učiteľovi, ktorý musí neustále
napredovať dopredu, získavať nové
informácie, plánovať, využívať modernú technológiu... Nerobí to preto, že musí, alebo preto, aby svoje
povolanie vykonával na sto percent,
ale v prvom rade to robí kvôli deťom.
Vašim deťom. Často aj na úkor svojho voľného času. Príkladom toho sú
učiteľky v materskej škole, ktoré ani
na minútu nezaváhali, keď sa dozvedeli o projekte KOMPRAX – Kompetencie pre prax, realizovaného
pod záštitou Slovenského inštitútu mládeže IUVENTY, a pustili sa

do písania a realizovania vlastných
malých projektov s cieľom a úsilím
získať pre materskú školu čo najviac. Dve víkendové školenia a niekoľko dní horlivej a poctivej práce
prinieslo svoj úžitok a všetky projekty sa úspešne zrealizovali. Projekt s názvom „Kde je pomoc, spolupráca, darí sa nám lepšia práca“,
autorkou ktorého je riaditeľka našej MŠ Mgr. Ľudmila Buckulčíková, priniesol deťom tričká s logom
materskej školy a deti mali možnosť
využiť ich v rámci športového dňa,
ktorého cieľom bolo podporiť u detí zdravé súperenie a tiež vedomie,
že niekedy potrebujeme k dosiahnutiu cieľa pomoc druhých. Problém kvantity tričiek vyriešil projekt
Mgr. Andrey Antušákovej „Hravo

a zdravo“, a tak sa doplnil potrebný počet tričiek a zorganizovala sa
športová olympiáda, ktorou si deti upevnili pozitívny vzťah k športu a k zdravému životnému štýlu.
Zdravý životný štýl a prevencia proti obezite tvorili podstatu aj ďalšieho projektu „Šéfkuchári v kráľovstve ovocníčkov“ autorky Mgr. Miroslavy Ovšákovej, kde predstavu skutočných kuchárov, ktorí pripravili chutné ovocné šaláty a jednohubky, umocnili krásne kuchárske zásterky a čiapky. Projekt „Koncert malých muzikantov“ premenil naše deti na malé hviezdy, ktoré svojim rodičom predviedli ako šikovne vedia hrať na nových hudob-

ných nástrojoch, ktoré MŠ získala
vďaka učiteľke Bc. Kláre Florkovej.
Posledný projekt „Labutie jazero“,
ktorý vypracovala Mgr. Jana Dibdiaková, riešil problém týkajúci sa
správneho držania tela, a čo k tomu
motivuje viac ako krásne oblečenie
pre malé baletky a baletníkov? Pre
učiteľky bol odmenou nielen dobrý pocit z poctivo odvedenej práce
a z toho, že sa opäť podarila dobrá
vec, ale predovšetkým spokojnosť
a radosť detí. Prínosom pre ne bolo aj obohatenie sa o nové poznatky či kompetencie a svorne sa zhodli na jednom: Kiežby, bolo takýchto
možností a projektov viac.
Mgr. Miroslava Ovšáková

Sánkovačka pre deti
a mládež
Poriadna snehová guľovačka
a sánkovačka bola kedysi
samozrejmosťou. Dnes to
už taká samozrejmosť pre
všetkých nie je.
To, že pri poriadnej sánkovačke sa dá skvelo zabaviť sa presvedčilo 44 detí, mladých i rodičov, ktorí dňa 19. 2. 2015 sa rozhodli spolu s animátormi KaM
a eRka zažiť takúto poriadnu sánkovačku aj počas jarných prázdnin.
Všetci sme sa stretli o 1100 hodine vyzbrojení rôznymi „šmýkadlami“. Počasie bolo spočiat-

ku úžasné. Slniečko nás hrialo
svojimi lúčmi, no potom nám toto krásne počasie trošku pokazil
vietor, ale nás to neodradilo. Každý si doniesol svoj stroj, na ktorom chcel kopec za našim farským kostolom (Kalváriu) zdolať. Kopec si užili najmä deti, no
ani starší nezaváhali a vyskúšali
si ako to dolu kopcom skvelo ide.
Pri sánkovaní sa mohol každý zohriať pohárom teplého čaju
a pochutnať si na malej sladkosti.
Deti sa domov vrátili s červenými líčkami, unavené a vyšantené,
no s pocitom, že aj obyčajná sánkovačka môže byť zábava. KaM

Spolupráca MŠ s COOP
Jednota Tempo SUPERMARKET
Pani Slávka Buliaková nám ponúkla spoluprácu. Poprosila
nás o zhotovenie jesennej výstavky, ktorá bola v jeseni vystavená
v COOP Jednota Tempo SUPERMARKET a pred jarnými prázdninami sme prispeli ďalšou výstavkou k 40. výročiu narodenín čokolády študentská pečať. Deti zakaždým s radosťou kreslia, lepia, strihajú a tvoria. Za hotovú výstavku vždy dostanú sladkú odmenu.
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Matematická olympiáda „Luskáčik“ 7.‑miniročník
Dňa 9. 3. 2015 deti
z materských škôl
z námestovského okresu spolu
so svojimi pani učiteľkami
zavítali do Zákamenného
s hlavným cieľom –
hravou formou si overiť
získané kompetencie
v oblasti matematiky.
Na výzdobe priestorov v MŠ
Ústredie sa podieľali všetky pani
učiteľky z MŠ, ktoré zhotovili veselé i trochu strašidelné rekvizity a materskú školu zmenili pre toto dopoludnie na začarovaný les. Aj
keď čarodejnica celý čas deti plietla,
škriatkovia boli deťom nápomocní a sprevádzali ich pri plnení matematických úloh. Deti sa postupne
„prelúskavali“ úlohami v ôsmich
centrách :
V „Hovoriacej jaskyni“ umiestňovali predmety v priestore podľa
pokynov, ktoré počúvali zo špeciálnych hovoriacich štipcov – deti sa
museli sústrediť na pokyny a orientovať sa v priestore.
Pri „Čarovaní s vodou“ odhadovali, ktoré predmety plávajú a ktoré sa ponoria. Metódou pokusu
a omylu zisťovali, či je ich tvrdenie
správne alebo nie.

V centre so „stratenými pokladmi“ manipulovali deti s priestorovými geometrickými tvarmi
a predmetmi im podobnými. Triedili ich a pomenovali. Podľa plošného nákresu stavali priestorové stavby, pričom zistili a aj šikovne zdôvodnili, prečo niektoré nemožno
postaviť.
Pri príprave „Škriatkových raňajok“ vytvárali podľa predlohy
totožný obrázok. Ukladali vajíčka
do kartónovej podložky.
V centre „Škriatkových rukavíc“

vešali rukavice na šnúru podľa určeného pravidla. Pri stole skladali
puzzle s lesným motívom, pričom
vytvorili aj číselný rad od 1 do 10.
„Kúzelným počítaním“ rozhodovali o pravdivosti matematickej operácie a výsledok si overovali
na kalkulačke. Porovnávali množstvo predmetov v skupinách a väčšie, menšie číslo. Priraďovali znamienka < > =.
„Čarovnou paličkou“ riešili
na interaktívnej tabuli matematické úlohy vyberaním a umiestňova-

ním obrázkov.
„Začarované zvieratká“ zachránili poskladaním tangramu – zostavovanie obrazca z geometrických tvarov.
Za našu materskú školu sa olympiády zúčastnili Sarah Janigová
a Anton Dibdiak.
Úspešným prelúskaním matematických úloh deti oslobodili začarovaný les a dokázali čarodejnici, že aj keď sú malí, dokážu sa odvážne postaviť ťažkým úlohám
a súperovi. Všetky deti dokázali, že
sú veľmi šikovné a za svoju usilovnosť získali diplom, Rubikovu kocku a sladkosti. Odmenu im odovzdali odborná zamestnankyňa
spoločného školského úradu pani
PaedDr. Alena Čajková, pán starosta Ing. Milan Vrábeľ, riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko, pani zástupkyňa materskej školy Mgr. Ľudmila Buckulčíková a vedúca sekcie pre
matematiku a prácu s informáciami Mgr. Andrea Antušáková. V závere sa všetci zhodli, že myslenie
v oblasti matematických kompetencií je na vysokej úrovni už v rannom veku a je dôležité, aby deti získané informácie z oblasti matematiky dokázali použiť v reálnych situáciách každodenného Kolektív
života. MŠ

Kurz prvej pomoci
Nejeden z nás sa určite dostal
do situácie, kde išlo naozaj
o veľa – o život. V takejto
životnej situácii sa často
cítime bezmocní, nevieme
ako reagovať, čo urobiť skôr.
Ostaneme stáť alebo bezhlavo lamentujeme, či pobehujeme
okolo raneného, chorého a drahocenné sekundy, ktoré sú potrebné na záchranu života, nám ubiehajú pomedzi prsty. Bezmocnosť
nám úplne zviazala ruky a otupila
naše zmysly. A pritom stačilo tak
málo… vedieť správne podať prvú
pomoc. Jeden z dôvodov, prečo sa
ľudia zdráhajú podať prvú pomoc,

je strach. Strach, že postihnutému ešte viac ublížia. V skutočnosti však ublížime tým, že mu ju vôbec neposkytneme. A pritom najviac život ohrozujúcich zranení sa
vyskytuje v domácom prostredí,
kde sú naši najbližší.
Takáto možnosť, vedieť správne podať prvú pomoc, sa nedávno naskytla aj nám Zákamenčanom, keď pre nás Slovenský Červený kríž Miestny spolok Zákamenné v spolupráci s obcou Zákamenné a SČK DK zorganizovali v dňoch 13. a 14. marca 2015
KURZ PRVEJ POMOCI v Polyfunkčnom dome kultúry. Kurzu sa

zúčastnilo 41 dobrovoľníkov, ktorí sa chceli naučiť všeobecné zásady prvej pomoci. Lekcie prvej pomoci viedla skúsená záchranárka
a lektorka Mgr. Emília Hládeková. Účastníci kurzu získali bohaté
teoretické vedomosti a osvojili si aj
prakticky život zachraňujúce úkony – masáž srdca a umelé dýchanie, zastavenie krvácania, pomoc
pri pneumotoraxe, Rautekov manéver pri autonehode, Haimlichov
manéver pri dusení, ošetrenie popáleniny, zlomeniny, transport raneného, pomoc pri poranení chrbtice, stabilizovaná poloha. Nielen teoreticky, ale aj prakticky si
ukázali celú škálu rôznych pora-

není a následne vyskúšali ich ošetrenie. Zaujímavosťou kurzu bolo
oboznámenie sa s automatickým
externým defibrilátorom, ktorý sa
používa pri zlyhaní srdcovej činnosti a nachádza sa najmä vo veľkých nákupných centrách. Priamo na modelových situáciách bolo
možné vyskúšať si svoje zručnosti pri ošetrení postihnutého. Kurz
bol ukončený písomnou a praktickou skúškou. Účastníci získali o absolvovaní kurzu osvedčenie.
Nikdy neváhajme podať prvú
pomoc, pretože akákoľvek pomoc je lepšia ako žiadna.
PV&BJ
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Rozlúčka so zimou…
V prvý jarný deň sa deti
zo žabkovej a slniečkovej
triedy rozlúčili so zimou
tak, že vyniesli Morenu.
Morena symbolizovala zimu a jej vynesenie vyjadruje radosť z jari. V triede si porozprávali
o tomto zvyku, vyrobili Morenu zo

slamy a obliekli do šiat. Niesli ju cez
dedinu na najbližší most. Deti sa
s Morenou rozlúčili, zaspievali jej
pieseň Morena, Morena…, zapálili ju a hodili do rieky, aby prišla jar.
Ako sme sledovali čiastočné
zatmenie slnka….
20. marec 2015 bol nie len prvý
jarný deň ale aj deň čiastočného za-

tmenia slnka. Tento prírodný úkaz
sme sledovali cez ďalekohľad, pomocou špeciálnych slnečných okuliarov a cez čierne sklíčko. Bol to
čarovný pohľad a skvelý zážitok.

Ďalekohľad a okuliare na pozorovanie zatmenia slnka nám priniesol pán Bystričan z Novoti. A čierne sklíčko Matej Sivčák zo žabkovej triedy.
MŠ

Stretnutie s Mikulášom
Nadišiel deň, kedy sme
s radosťou čakali na Mikuláša.
No neprišiel on ku nám do materskej školy, ale cestovali sme
my za ním do zasneženej prírody
do Oravskej Lesnej na železničku.
V krásnom zasneženom prostredí privítali Mikuláša deti bás-

ničkami a piesňami. Spoločne sme
sa s Mikulášom, anjelom a čertom
previezli vláčikom až na vrcholovú stanicu Sedlo Beskyd. Počas
cesty mali možnosť stretnúť rozprávkové postavy – draka, ježibabu, pavúka a medovníkovú chalúpku. Pri goralskej drevenici ich
Mikuláš s anjelom odmenili. MŠ

Starostlivosť o zúbky
Všetci chceme mať zdravý
a krásny úsmev. Aby to tak
bolo, našou snahou je viesť
deti už v predškolskom
veku k správnej hygiene
a starostlivosti o zúbky.

Predškoláci na bicykloch
vu realizovali na miestnom kruhovom objazde s bicyklami.
Zhromaždili sme sa na námestí, kde nás privítal príslušník PZ
Mgr. Veselovský.
Porozprával deťom o dôležitosti správnej výstroje a výbave cyklistu. Prebrali si správanie
účastníkov premávky a tiež im
pripomenul zásady bezpečnosTento rok sme dopravnú výcho-ti na ceste. Spolu s ďalšími pra-

Touto cestou by sme chceli
poďakovať  mjr. PhDr. Jozefovi
Kurňavkovi a npráp.
Mgr. Igorovi Veselovskému
z OOPZ Zákamenné, ktorí
pre nás deti – predškolákov
z materskej školy Ústredie
– Zákamenné pripravili dva
úžasné dni (3. 10. – 10. 10).

V tejto aktivite nám veľmi pomohla Mudr. Tomašáková Antónia aj s dentálnymi sestričkami
Martinkou a Deniskou, ktoré deťom v triedach predškolákov vysvetlili správny postup pri umývaní zúbkov, ale aj viedli rozhovor o zdravej výžive pre zúbcovníkmi PZ pánom Martinom
Vrábľom a Michalom Sochuliakom, ktorí dbali na bezpečnosť
detí pri vození sa na bicykloch
po kruhovom objazde. Potom im
pán Veselovský na námestí ešte porozprával o policajnom aute a naj… prekvapenie bolo, že

ky. Správne čistenie si aj mohli
osobne vyskúšať.
Veľkým prínosom pre deti bola aj návšteva zubnej lekárky v jej
ambulancii, kde sa deti zoznámili s prostredím, rôznymi prístrojmi potrebnými pri vyšetreniach. Snahou bolo hlavne u deti odstrániť obavy a stres z tohto
niekedy nie príjemného zážitku.
Ďakujeme aj Mudr. Klementovi Gajdošovi, ktorý i napriek
veľkému počtu pacientov, vždy
si našiel čas pre deti z materskej
školy a prijal ich v ambulancii.
sa v danom aute mohli previesť.
Deti zažili jeden super deň s políciou a dozvedeli sa cez zážitkové učenie a prežívanie ako sa majú voziť na bicykli. Deti vyslovili veľkú pochvalu pre všetkých
ujov policajtov, ktorí s nami v dané dni boli!
MŠ
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Múdrosť v knihe

ková deti informovala, ako sa majú
orientovať v knižnici, čo tam môžu
nájsť a ako šetrne zaobchádzať s knihami. Deti sa dozvedeli, ako sa môžu prihlásiť do knižnice, ako si môžu
požičať i prezerať knihy, ako sa majú o knihy starať a prečo. Spoločne
si zopakovali, ako sa vyrába a vzniká kniha. V rámci aktivity v knižnici deti počúvali rozprávku, ktorú im

prečítala a potom si prezerali knihy.
Deťom sa tu veľmi páčilo a sľúbili, že
určite do knižnice prídu, buď s rodičmi, staršími súrodencami, alebo už
ako prváci.
Nesmieme zabudnúť ani na rodičov a žiakov z prvých tried, ktorí
nám počas „Týždňa hlasného čítania“ aktívne čítali. V priebehu dvoch
týždňov každý deň prichádzali do jednotlivých tried, kde deťom
prečítali rozprávku, krátky príbeh
alebo básničku. Všetkým ďakujeme.
Okrem týchto aktivít deti kreslili obľúbenú rozprávkovú postavu,
vyrábali z papiera záložky, vytvorili
vlastné rozprávkové knihy, dramatizovali rozprávky a hrali s bábkami
divadielko a mnoho ešte ďalších…
A čo dodať na záver? Čas, ktorý
venujeme čítaniu naším deťom nikdy nie je stratený. Veď deti svojím
myslením, fantáziou a kreativitou
nám dospelým často otvárajú dvere, od ktorých sme kľúč často stratili.
MŠ

de. Verím, že tento krok posunie
naše detí o kúsok ďalej v myslení.
Naši šachisti pravidelne vyhrávajú okresné kola, hrávajú GPX turnaje, Ligu Bonifáca a tento rok sa
kvalifikovali traja na Majstrovstvá Slovenska v šachu, ktoré sa
budú konať v Liptovskom Mikuláši. Verím, že chlapcom sa bude
dariť.

Ak ste si prečítali tento článok
a hrávali ste niekedy šach, treba
prísť na šachové turnaje, ktoré sa
konajú v našej obci a oprášiť nejaké tie šachové kombinácie. Všetkých Vás srdečné pozývam. Týmto by som sa chcel poďakovať Pánovi starostovi, že vždy prispeje
cenami a občerstvením do týchto
turnajov.
PaedDr. Ján Kocúr  

Známy pedagóg J. A. Komenský
povedal: „Nemilovať knihu, znamená
nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
Kniha sa už v dávnych časoch považovala za zdroj múdrosti a informácií. A mesiac marec je mesiacom
kníh. Je časom, kedy si častejšie pripomíname kúzlo a silu napísaného slova. Veď kto aspoň raz nezatúžil byť princeznou či nebojácnym pirátom? Alebo možno drakom alebo
lietajúcim jednorožcom?
V tomto mesiaci sa viac venujeme
aktivitám s knihami, čítame si rozprávky, hráme sa s písmenami a slovami, navštívime knižnicu… a zapojíme do čítania aj rodičov.
V prvom rade si deti priniesli
z domu svoje najobľúbenejšie rozprávkové knižky. Z týchto knižiek
sme si denne čítali, rozprávali si roz-

právky podľa obrázkov, prezerali ilustrácie v nich a rozprávali sa. Deti krásne porozprávali o svojej knihe, prečo ju majú najradšej, prečo je
ich obľúbená … Keď že máme v triedach knižné kútiky a knihy v nich
už poznáme, školskú knižnicu sme
už stihli navštíviť, rozhodli sme sa,
že pôjdeme na exkurziu do obecnej knižnice. Pani Veronika Polťá-

ŠACH v Zákamennom
V našej obci sa začali deti
venovať šachu. Škola sa
zapojila do projektu šach
na školách a ponúkla
deťom šachový krúžok.
Na tento krúžok dochádzajú aj
deti z okolitých oravských obcí. Záujem o šach je čoraz väčší, tak obec
Zákamenné začala organizovať šachové turnaje, ktoré sa vždy konajú medzi sviatkami v decembri
(štefanský turnaj) a taktiež v apríli (veľkonočný turnaj). Dňa 5. 4.
2015 sa tradične konal už spomínaný veľkonočný turnaj, na ktorom
sa zúčastnilo 40 šachistov. Prišli
šachisti rôznych vekových skupín.
Na turnaji sa odohrali pekne partie. Najlepšie partie boli medzi otcom a synom alebo brat proti bratovi ... Súťažilo sa v dvoch kategóriách – muži a ženy.

Výsledky: Muži: 1. Tomáš Kocúr,
2. Milan Hurák, 3. Matej Sivčák.
Ženy: 1. Kristína Ľubová, 2. Agáta Sivčaková, 3. Patrícia Brisudová.
Prvé miesto obhájil Tomáš Kocúr,
keď nenašiel ani jedného premožiteľa. Kristína Ľubová vyfúkla trofej
Zuzane Godišovej, ktorá nemohla
prísť na tento turnaj.
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Naša obec komunikuje so Slovenským šachovým zväzom a tiež
s ministerstvom školstva, pretože
sa zapojila do európskeho projektu (šach + matematika) a chcela by
v budúcnosti, aby šach spolu s matematikou a didakticko – logickými hrami boli zahrnuté do školského vzdelávacieho plánu na našej škole (prvý stupeň). Rozvíjanie
logiky nikomu neuškodí. Všetko je
na dobrej ceste, už len stačí, aby to
odhlasovali členovia v školskej ra-

Šach kráľovská hra aj
pre najmenších…
Šach nie je limitovaný
vekom, ale chuťou hrať sa
a spoznávať nové veci…
Prečo viesť deti k šachu? Šach
pomáha deťom lepšie sa sústrediť – zlepšuje pozornosť, podporuje predstavivosť a tvorivosť, učí deti jednať na vlastnú zodpovednosť,
učí ich plánovať, zlepšuje pamäť,

posilňuje intuíciu… Deti sa učia
najprv myslieť, potom konať. Čaro
je aj v tom, že postupom času sa naučia prehrávať, čo je veľmi pre nich
dôležité.
V našej MŠ sa malým šachistom
venuje PaedDr. Ján Kocúr, ktorý
primeraným spôsobom deti učí základným pravidlám hry… Všetkým
prajeme veľa chuti a nadšenia.

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

Apríl 2015

aktivity ZŠ a MŠ / šport

DVE ZLATÉ MEDAILY AJ STRIEBORNÁ

Výborný šampionát a skvelé
výkony na 5.ročníku
Memoriálu Júliusa Ondečku
v Ružomberku.
Dňa 23. januára 2015 sa nám
podarilo už po piatykrát vycestovať na súťaž v Ružomberku, kde
sa konal gymnastický šampionát
Memoriál Júliusa Ondečku.
Spomedzi cca 150 zúčastnených si naše gymnastky viedli

veľmi dobre. Získali sme 2 zlaté
a jednu striebornú medailu.
V kategórii mladších žiakov B
získala prvenstvo Valéria Kľusková. Svojim predvedeným výkonom výrazne prevýšila konkurenciu a potešila svoju trénerku
Moniku Belicajovú. Dúfame, že
z nej vyrastie dobrá gymnastka.
Na druhom mieste sa umiest-

nila Ema Miterková. Bolo sa ozaj
načo pozerať, výkony boli vyrovnané, stačilo len pár desatín bodu a stupienok sa posúval. V kategórii starších žiakov C vynikajúco svoj talent ukázala Klaudia Belicajová, ktorá napriek pádu obhá-

jila už po piaty krát zlatú medailu. Na 12. mieste skončil náš nováčik Lívia Murínová, ktorá trénovala v tom čase asi 3 týždne, no smola stretla Kamilu Rypákovú, ktorá pre narazený prst na štart nenastúpila.
MB

ZÁK AMENSKÉ
GYMNASTK Y
absolútnym víťazom
Najmladšie zákamenské
gymnastky dali o sebe
vedieť na svojom prvom
premiérovom vystúpení
v Trnave.
Už po 19. krát Slovenská gymnastická federácia organizovala
Festival pódiových skladieb. Organizátori z Klubu gymnastických športov Slávia Trnava privítali účastníkov z 23 klubov Slovenska, Čiech a Maďarska, celkovo viac ako 400 účastníkov, ktorí sa predstavili v 45 pohybových
skladbách. Na súťaži bolo čo sledovať, očarili nás kvalitné výkony, dobrá nálada a vynikajúca divácka kulisa ktorá naplnila halu v Trnave. Prezentovali sa súťažiaci v 5 vekových kategóriách
od detí predškolského veku až
po seniorov, ktorí majú na chrbte
už 7 krížikov. Festival bol zorganizovaný na veľmi vysokej úrovni a každý rok sa zúčastňujú stále nové a nové kluby. Aj pre súťažiacich je to veľká výzva posúvať sa ďalej dopredu a dvíhať latku vysoko.
Naše malé gymnastky trénujú iba od októbra a domov si hneď
v premiére odniesli zlaté medaily
a cenu Absolútny víťaz v kategó-

rii 7 – 10 ročných. So súťažnou
skladbou Malé kovbojky zaujali
Trnavské publikum hneď od začiatku. Prekvapili nás všetkých,
nakoľko na domácej pôde pri vystúpení na plese mladých im ušla celá pohybová orientácia. Možno to bol stres, ťažko povedať, ale
kritika trénerky stála za to, aby
sa mladé gymnastky vzchopili a na súťaži predviedli bezchybnú choreografiu, ktorou si získali zlato.
Okrem zlatých medailí a diplomov sme si do Zákamenného doviezli aj pohár – zlaté srdce – ktoré teraz koluje medzi víťazkami.
13 malých gymnastiek v kategórii 7 – 10roč. – veľké skladby /
Valéria Kľusková, Ema Miterková, Radka Andrisáková, Júlia Večerková, Karolína Majchráková,
Aneta Konkoľová, Timea Hujčáková, Vanesa Večerková, Michaela Boškajová, Simona Revajová,
Sofia Kormaňáková a Sarah Svobodová.
Doma nás čakali poriadne dozvuky, na tréningu sa pilo samozrejme detské šampanské a jedli keksíky, občas treba doplniť aj
chýbajúce kalórie. Neprešiel ani
týždeň a gymnastky dostali pozvanie od pána starostu Ing. Mi-

DIVADLO „Gašparko
a drak
Dňa 13. 11. 2014
Stražanovo bábkové
divadlo z Bratislavy
prinieslo do
Zákamenného pre
deti z materskej školy
rozprávkovú pohodu
i pastvu pre rozžiarené
detské oči prostredníctvom
rozprávky Gašparko a Drak
v kultúrnom dome.

Deti zaujali svojimi originálnymi marionetami a scénicky
oživeným príbehom. V rozprávke Gašparko s princom oslobodili princeznú od draka. Na scenári bolo zaujímavé to, že počas rozprávky Gašparko komunikoval
s deťmi a zapájal ich do deja. V závere si deti spoločne s gašparkom
zatancovali a odmenili hercov
silným potleskom.

lana Vrábľa, ktorý ich prijal u seba v kancelárií a poprial im veľa
úspechov.
Druhý tím Zákamenských
gymnastiek v podaní Anna Klimčíková, Kristína Betíková, Ema
Miterková, Valéria Kľusková,
Radka Andrisáková, Timea Huj-

čáková, Simona Revajová, Júlia Večerková, Vanesa Večerková a Michaela Boškajová sa tešili z bronzovej medaily z Festivalu
pódiových skladieb. V kategórii 7
– 10 roč. – malé skladby s choreografiou Včielky si vybojovali tretie miesto.
MŠ
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DNI OBCE ZÁKAMENNÉ 17. – 19. JÚL 2015

MS SČK v Zákamennom
organizuje
v pondelok 4. mája 2015
od 8.00 hod.
v novom Kultúrnom dome

Tento rok si pripomenieme 400. rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci. Pred desiatimi rokmi na 390. výročie sme mohli vidieť pestrý sprievod zložený z rôznych remeselníkov, konských záprahov, členov spolkov, ľudí v krojoch, hudobníkov, mažoretiek. Prekvapili nás ženy, ktoré prali v rieke, či spiace bábätko v „hojde“. Tento rok pri
okrúhlom výročí by sme radi zopakovali túto pestrú atrakciu. Preto sa na vás obraciame s prosbou, pokiaľ by
ste mali záujem akýmkoľvek spôsobom prispieť ku slávnostnému prežitiu narodenín našej obce kontaktujte obecný úrad. Možno ešte niektorí nájdete doma rôzne časti krojovaného oblečenia, prípadne veci ktoré by sa dali použiť
do sprievodu, alebo sa aj priamo zapojiť do sprievodu. Nebojte sa priložiť ruku k dielu a pomôcť dôstojne osláviť
400 rokov, táto udalosť sa už viackrát nezopakuje (päťstoročnice sa už sotva dožijeme).
Najdôležitejšie je prežiť túto udalosť v dobrej pohode, v kruhu spoluobčanov, zabudnúť na prieky alebo roky
trvajúce spory o kúsok poľa. Snažme sa ich hlavne prežiť tak, aby sme si z nich čo najviac pamätali.

MÁJOVÚ KVAPKU KRVI
POZÝVAME
VŠETKÝCH DARCOV
Pre jedného len kvapka,
pre druhého život…

X XI. PLES OBCE Z ÁK AMENNÉ
Na tohtoročný v poradí už XXI. ples prijali pozvanie naši českí susedia skupina Maxim Turbulens. Rozpútali poriadny kolotoč zábavy.
Do tanca hrala kapela Fresh band z Kubína.
Ples sponzorsky podporili: STAVOPRAC Štefan Padušňák, Tomáš
Dibdiak Pizza pub Facka Zákamenné, LUKO Zákamenné, František Srogoň – Predajňa mäsa a mäsových výrobkov, Bytový textil Verníček Jaroslav, Elektro – Ing. Peter Sahul, Najlacnejšia drogéria
– Ing. Peter Sahul, Autoškola Lukáš Prisendžňák, PharmDr. Božena Novacká – Lekáreň pod Kalváriou, Colorspol s.r.o. Novoť, Benfish – Milan Beňuš, Kaviareň Bora
– Anton a Daniela Brisudovci, Kvetinárstvo Magnólia – Mária Polťáková, Marta Boškajová – Predajňa náhradných dielov, STAVREPO
– Ing. Jozef Mlich, Autoservis Ka-

rol Fedor, Marta Katreníková, Kvetinárstvo Eva Sivčáková, Autodiely Eva Sivčáková, Roľnícke družstvo Zákamenné, Členská základňa dozorného výboru Jednota Zákamenné, Janka Lučivňáková predajňa záhradkárskych potrieb, PZ
Zákamenné, Členovia miestneho spolku SČK Zákamenné, Bystričanka s.r.o. Krásno nad Kysucou, Gastro Vrábeľ Dolný Kubín,
SAT Electronic Janckulík Námestovo, PEMA com s.r.o. Dolný Kubín, DORSS, s.r.o. Zákamenné,
Florková Ľubka Zákamenné, Aktual optik Námestovo, Veľkosklad Vitamín Rabča, Stanislav Žibek Lomná, Cukráreň Gerek Námestovo.

Trojkráľový volejbalový turnaj 2015
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom zorganizovala
ďalší ročník Trojkráľového
volejbalového turnaja.
V telocvični ZŠ sa 5. januára 2015 zišlo až 6 tímov: Učitelia,
B team, Póčikovci, Kličkovci, Lesňania a Klincovačky. Súťažiaci pochádzali z Oravskej Lesnej, Novote, Námestova a z domáceho Zákamenného.

Všetky celky boli dobre naladené a odhodlané vydať zo seba všetko a ,,pobiť“ sa s každým z účastníkov o víťazstvo. Tieto tímy boli rozdelené do dvoch skupín, kde
každý jeden celok chcel získať čo
najväčší počet víťazných setov
a ukázať svojím kolegom, že oni
sú tí, ktorí by si mali odniesť pohár celkového víťaza turnaja. Nik
to nemal ľahké, pretože viacmenej boli mužstvá vyrovnané a roz-

hodovali malé chybičky. Volejbal
je kolektívny šport, a to sa ukázalo aj v niektorých zápasoch, kde
mohli diváci vidieť pekné výmeny z oboch strán a obetavosť jednotlivcov, pre ktorých nebola ani
jedna lopta stratená. Do záverečného finále sa dostali B TEAM
a KLINCOVAČKY. V strhujúcom
zápase zvíťazil B team a získal víťaznú trofej. Hru o tretie miesto si
zahrali KLIČKOVCI a UČITELIA.

Tá skončila víťazstvom Kličkovcov. Piate miesto si domov odnášajú LESŇANIA a konečné šieste
miesto získali PÓČIKOVCI.
Hlavným
organizátorom turnaja bol riaditeľ školy
Mgr. P. Demko, ktorý sa chce týmto poďakovať všetkým zúčastneným za dobrý priebeh turnaja a teší sa na ďalší úspešný ročník!
Peter Kovalčík
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Florbal v Zákamennom
Florbal je moderný šport,
ktorý v súčasnosti stále
naberá na popularite
u všetkých vekových
kategórií. Za kolísku
jeho vzniku sa považuje
v 50. rokoch minulého
storočia USA.
Ďalej sa rozvíjal v Škandinávii
a Švajčiarsku. Na Slovensku je to
veľmi mladý šport a súčasťou medzinárodnej florbalovej federácie IFF sme od roku 1998. V Zákamennom sme s florbalom začali v roku 2012 na krúžkoch v škole. Vtedy sa asi 20 chlapcov zoznámilo s plastovými hokejkami
(florbalkami), deravými loptičkami a bojovali s učením sa nových

pravidiel, kde sa museli vzdať návykov z hokeja. Florbal sa teší obrovskej popularite a v súčasnosti krúžok navštevuje viac ako 100
chlapcov a okolo 30 dievčat. Zapájajú sa pravidelne do okresných súťaží, kde získavajú slušné výsledky. Florbal si samozrejme získal aj staršie ročníky mimo základnej školy, preto sa zrodila myšlienka založiť florbalový klub. Tak sa aj stalo 1. januára 2014 a fungujeme pod názvom
FBK Zákamenné. Odvtedy sa pravidelne stretávame a trénujeme.
V rámci možností hráme priateľské zápasy a zúčastňujeme sa turnajov na Orave. V súčasnosti máme okolo 50 členov vo vekovej kategórii od 16 do 99 rokov. Naše do-

terajšie najvýznamnejšie úspechy
sú 3. miesto na novoročnom turnaji v Mútnom, 4. miesto na RAptORs cupe v Rabči a 2. miesto
z finále HOFL 2015/2015 v Rabči. Chcel by som poďakovať obci za podporu tohto atraktívneho

športu, ktorý stále naberá na popularite, sponzorovi za zakúpenie
dresov a v neposlednom rade hráčom a hráčkam, že si popri školským povinnostiam alebo práci
nájdu čas na turnaj alebo tréning.
Peter Klimčík

Zákamenčanky zobrali v Rabči všetky body
Dňa 26. 2. 2015 sa
v športovej hale v Rabči
odohralo okresné kolo
starších žiačok vo florbale.
Opäť sme sa postavili dvom silným súperom: Rabči a CZŠ Námestovo. Prvý zápas proti Námestovu sme začali dobre a pred koncom polčasu bol stav 2:0, ale pár
sekúnd pred koncom polčasu sme
nechali voľnú hráčku pred našou
bránou a ta upravila stav na 2:1.
Do druhého polčasu sme vchádzali s dobrou náladou a chuťou skórovať. Dokonca sa nám podarilo
premeniť nacvičenú štandardku
(klamstvo 2 :)) a zápas sa skončil
výsledkom 4:1. Zápas proti Rabči

bol opatrný, ale ak sme chceli postup museli sme vyhrať. Remíza

a prehra by znamenala postup pre
Rabču. Prvý polčas sa hra presú-

vala zo strany na stranu, ale počtom striel na bránu prevládali naše hráčky. Na konci polčasu sa to
vyplatilo a odchádzali sme do šatne za stavu 1:0. Druhý polčas sme
sa dohodli hrať opatrne z obrany.
Dievčatá to zvládali s prehľadom
a naša brankárka mala len 4 zákroky. Stav sa nezmenil a koniec
zápasu znamenal 6 bodov pre nás
a postup na regionálne kolo. Veľká
gratulácia pre dievčatá!
Rabča – Námestovo 5:1, Zákamenné – Námestovo 4:1, Zákamenné – Rabča 1:0.
1. miesto Zákamenné 6 bodov.
2. miesto Rabča 3 body. 3. miesto
Námestovo 0 bodov.
Peter Klimčík

Vianočný stolnotenisový turnaj 2014

TJ Tatran Zákamenné
zorganizovala na Štefana
26. 12. 2014 Vianočný
stolnotenisový turnaj.

V tento deň sa v starom kultúrnom dome stretlo celkovo 30
dobre naladenýchhráčov, z toho
4 ženy a 26 mužov, ktorí sa pri-

šli ,,pobiť´´ o absolútneho víťaza/víťazku tohto ročníka.
Od začiatku turnaja až
do konca vládla medzi hráčmi
dobrá nálada. Na svoje si prišli
nielen hráči, ale aj diváci, ktorých veková hranica bola od 2
do 50 rokov. Tí si mohli vychutnať kvalitné súboje tak medzi reprezentantmi našej obce v tomto športe, ako aj medzi hráčmi, ktorí si prišli len tak zaťukať a ukázať všetkým, že to vedia aj oni. Zápasy sa odohrali na troch kvalitných stoloch.
Každý z účastníkov mal rovnaké podmienky na odohratie svojich zápasov. V cene štartovného bolo zahrnuté aj občerstvenie, ktoré dodávalo hráčom potrebnú energiu.

V konečnom finále sa stretol František Jašica s Dušanom
Polťákom. Z víťazstva sa tešil
nakoniec F. Jašica, druhý skončil spomínaný D. Polťák a pekné tretie miesto získal Vladimír
Dibdiak.
U žien sa z celkového víťazstva tešila Mária Káčeriková,
druhú priečku si vybojovala Monika Janíková a na tretej pozícii
skončila Kristína Káčeriková.
Za organizáciu turnaja patrí
vďaka Petrovi Klimčíkovi. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť na turnaji
a tešíme sa znova o rok!
Peter Kovalčík
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Zákamenský vianočný futbalový turnaj 2015
V sobotu 3. 1. 2015
sa v telocvični ZŠ
v Zákamennom odohral
Vianočný Zákamennský
futbalový turnaj pod
organizáciou TJ Tatran
Zákamenné.
Turnaj sa dal verejnosti do povedomia mesiac pred jeho začiatkom, takže priaznivci tohto najpopulárnejšieho športu mali čas
na prípravu svojho družstva. Každé družstvo chcelo ukázať všetkým zúčastneným, že práve ono
prišlo zvíťaziť a odniesť si so sebou víťazný pohár.
Turnaja sa zúčastnilo 9 tímov,
a to: Šušťáci, FK Zlepenec, Muži
v čiernom, Pivaři, Chrumky, Dream team, Šmantľaci, FC Rodina
a FC Bažina. Celkovo sa odohralo v dvoch skupinách 17 zápasov,
v ktorých to ani jedno mužstvo nemalo ľahké. V niektorých prípadoch rozhodovalo šťastie, ktoré
sa vždy priklonilo k niekomu inému, pretože šťastie k športu nepochybne patrí. Zo základných
skupín postúpilo 8 tímov do štvrťfinále. V jednom prípade sa rozhodovalo až v konečnom rozstrele,
kde si strelecké schopnosti zmerali FC Bažina s najstarším družstvom turnaja Šušťákmi. Do se-

mifinále postúpili FC Bažina a 3
ďalšie tímy: FC Rodina, Chrumky a Šmantľáci. Ani jeden z nich si
nechcel nechať ujsť finálový zápas,
a preto v boji o finále hralo každé
mužstvo na maximum, čo sa preukázalo na hracej ploche. Tak ako
vo štvrťfinále, tak aj v semifinále
sa kvôli remíze konal pozápasový
rozstrel medzi družstvom FC Rodina, kde celú časť okrem jedného
hráča tvorili hráči z rodiny Buckulčíkovcov, a mladíkmi FC Bažina. V tomto prípade sa šťastie priklonilo po druhýkrát na stranu FC
Bažina vďaka čomu sa stretli v konečnom finále s Chrumkami. Na-

koniec si prvenstvo vybojovalo
družstvo Chrumky a mohlo sa pýšiť víťaznou trofejou. V boji o tretie miesto na seba narazili minuloročný víťazi Šmantľáci proti FC
Rodina, kde si konečnú tretiu pozíciu po napínavom zápase vybojovalo družstvo FC Rodina. Najlepším strelcom turnaja sa stal T.
Juriga so šiestimi gólmi a najlepším brankárom D. Jakubjak s jedným inkasovaným gólom. Počas
celého turnaja bol k dispozícii malý bufet s občerstvením.
Celý turnaj dopadol veľmi dobre. Spokojní boli nielen účastníci
turnaja, ale aj diváci, ktorí prišli

povzbudiť svoj tím v ťažkých zápasoch. Chcem sa poďakovať riaditeľovi ZŠ s MŠ v Zákamennom
pánovi Mgr. P. Demkovi za spoluprácu a sprístupnenie telocvične. Ďalej patrí vďaka aj tým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na organizácii a priebehu tohto
turnaja.
V budúcnosti plánujeme zorganizovať Veľkonočný futbalový turnaj v telocvični ZŠ a cez leto turnaj pod holým nebom na umelej tráve, takže sa máte načo tešiť. Dúfam, že sa vidíme pri ďalšom úspešnom turnaji. FUTBALU ZDAR!
Peter Kovalčík

Halový turnaj mladých futbalových nádejí
Dňa 14. 2. 2015 sa odohral
v telocvični ZŠ pod
organizáciou Vladimíra
Beňuša a s pomocou
riaditeľa školy Mgr. Pavla
Demka halovo-futbalový
turnaj mladých oravských
futbalových nádejí.
Na tomto turnaji za zišli chlapci
a ich tréneri z Oravského Veselého,
Oravskej Lesnej, Brezy a dva celky
zo Zákamenného.
Noc pred týmto turnajom urči-

te nezažmúril oko nejeden z týchto mladých chlapcov, ktorí sa tešili
a mali príjemné očakávania z priebehu turnaja. Rivalitu v zápasoch
bolo vidieť, pretože nik si nič nedaroval a všetci si chceli odniesť
domov celkové víťazstvo. A preto
v každom zápase išli všetky mužstvá naplno. Tréneri z lavičky poskytovali svojím zverencom skúsené rady a skúšali rôzne kombinácie medzi hráčmi. Turnaj sa skladal
z piatich vyrovnaných futbalových
družstiev, medzi ktorými sa zrodiMladší žiaci

Pripravkári

li zápasy zo zväčša tesnými výsledkami. Najmladším celkom bol celok
našej prípravky, pre ktorú to bol vôbec prvý takýto halový turnaj, takže zážitok z neho mali určite nie len
oni, ale aj ostatní. V konečnom zápase o celkového víťaza sa stretli
celky Oravského Veselého a Zákamenného, ktorí lepšie zvládli mladíci z Veselého a získali tak víťaznú
trofej. Pekné druhé miesto teda získalo domáce staršie družstvo Zákamenného. Tretiu pozíciu si vykopali chlapci z Brezy, ako štvrtý skončil

celok z Oravskej Lesnej a umiestnenie uzatvárajú naše mladé futbalové nádeje Prípravkárov. V konečnom dôsledku sa pred svojimi učňami nenechali zahanbiť ani tréneri, ktorí odohrali medzi sebou priateľský zápas ukončený remízou.
Celý turnaj prebehol bez akýchkoľvek problémov, takže úsmev
na tvári pri odchode domov mali
nielen organizátori, ale aj účastníci turnaja. A určite sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie pri futbaloPeter Kovalčík
vej lopte.
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Matej Janeček, Pavol Tisoň, Štefan Štepančík, Dávid Večerek

PORIEČANSKÝ HOCKEY CUP 2015
Dňa 7. 2. 2013 sa
po jednej vynechanej
sezóne zapríčinenou
teplou zimou uskutočnil
zákamenský hokejový
turnaj mladších a starších
žiakov PORIEČANSKÝ
HOCKEY CUP.
O 930 hod. za pekného hokejového počasia, sme začali prezentáciou mladších žiakov.
Prihlásili sa tri tímy: za horné
Poriečie – DŠK Banány, HC Podkamenné, za Oravice a Vyšný Koniec – Gumkáči. Keďže boli tri tímy hrali sme systémom každý
s každým. Vylosovali sme poradie
a začalo sa hrať. Bojové nasadenie
hráčov bolo vysoké, ľad klzký, ľahký plastový puk lietal z jednej strany na druhú, diváci dobre naladení
aj keď ich bolo menej. Hlad a smäd
utišovali pečené šišky, horúci čaj
a pre dospelých aj varené vínko.
O 1200 hod. začali hrať starší
žiaci, tento rok sa prihlásili tri tímy zo Zákamenného: Poriečanské Tigre – dolné Poriečie, Zákamennské Tigre – horné Poriečie,
HC Rovinka – Vyšný Koniec Oravice a jeden tím z Novoti – No-

voťskí Lachtani. Hra sa skvalitnila, rýchlosť korčuľovania zvýšila, miestami aj nervozita, diváci pridali v povzbudzovaní a góly
v bránkach pribúdali. Starší žiaci
hrali systémom play of.
Po skončení zápasov bolo vyhodnotenie. Víťazné tímy dostali pohár a každý hráč diplom,
najlepší hráči tímov dostali diplom, sošku hokejistu a všetci hráči sladkosť.
Víťazmi za mladších žiakov sa
stali hráči HC Podkamenné, najlepšími hráčmi tímov boli vyhlásení: Vojtaššáková Ivana, Anton
Durčák a Dávid Večerek.
Víťazmi za starších žiakov sa
stali hráči Zákamenských Tigrov,
najlepšími hráčmi boli vyhlásení:
Tomáš Šimjak, Anton Bystričan,
Lukáš Šimjak a Miloš Večerek.
Na koniec by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o dobrý priebeh tejto peknej akcie, pomoc pri príprave ľadu, gazdinkám za čaj, šišky, riaditeľovi
ZŠ za dresy, rozhodcom Ondrejovi Durčákovi, Rudolfovi Laššákovi a Andrejovi Laššákovi za férové pískanie a divákom za povzbudzovanie.

Dúfam, že sa nám aj budúci
rok podarí pripraviť tento turnaj
a prilákame ešte viac tímov aj divákov.
Peter Durčák
Mladší žiaci: DŠK Banány – Anton Durčák kapitán, Marek Holubčík, Lukáš Boškaj, Tomáš Boškaj, Tomáš Večerek, Tobiaš Sumihora.
HC Podkamenné – Ivan Straka kapitán, Adam Lučivňák, Matej Kušnierik, Ivana Vojtaššáková,
Marek Buliak, Dárius Godiš, Ľuboš Mrekaj.
Gumkáči – Filip Beňuš – kapitán,

St. žiaci: Zákamenské Tigre- Viktor
Boškaj kapitán, Jozef Plaskúr, Tomáš
Škuliga, Matúš Polťák, Erik Holubčík, Dominik Belicaj, Tomáš Šimjak
Novoťskí Lachtani – Anton Bystričan kapitán, Adam Bystričan,
Jakub Boboň, Radovan Veselovský, Andrej Jakubják, Andrej Poleta, Adam Judiak.
Poriečanské Tigre – Boris Durčák kapitán, Lukáš Šimjak, Tomáš
Šimjak, Jakub Michlík, Peter Kovalčík, Dávid Janeta.
HC Rovinka – Tomáš Sivčák –
kapitán, Martin Janeček, Nikolas
Kovaľ, Miloš Večerek.

Zostavy tímov a výsledkové tabuľky:
Tím
HC Podkamenné
DŠK Banány
Gumkáči

Body
6
3
0

Víťazstvo
2
1
0

Remíza
0
0
0

Prehra
0
1
2

Skóre
19:1
4:8
1:15

Tím
Zákam. Tigre
Lachtani
Porieč. Tigre
HC Rovinka

Body
6
3
0
0

Víťazstvo
2
1
0
0

Remíza
0
0
0
0

Prehra
0
1
1
1

Skóre
12:8
12:13
5:7
3:4
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Zákamenské levy v novom roku
Prvý štvrťrok sa pomaly
blíži k svojmu koncu a treba
povedať, že úvod roka
2015 Zákamenským levom
vyšiel viac než dobre.
Prvý tohtoročný turnaj Levy absolvovali v Brne. Martinovi Vonšákovi sa podarilo počas druhej januárovej soboty uhrať na turnaji B30
+ zlatú medailu vo štvorhrách. Jeho „parťákom“ bol už Zákamenčanom iste známy Tomáš Šplíchal.
Nemenej úspešný bol úvod nasledujúceho mesiaca, kedy sa
o radosť postarali naši najmladší. Druhého februára sa v Dolnom
Kubíne konal turnaj žiakov, kde
nás medzi úctyhodnými 90 účastníkmi reprezentovalo celkovo 13
hráčov. Zlato odtiaľ priniesli Andrej Hrčkuľák a Daniel Sebastián Kurňavka, striebrom sa mohli
pýšiť Roderik Srogoň a Matúš Beňuš. Bronzový kov si vybojovali

Samuel Sochuliak, Tomáš Holubčík a Laura Holubčíková.
Obdobný úspech naša prípravka zaznamenala aj 14. marca v Tvrdošíne. Tam sa vypravilo celkovo
16 hráčov a s medailami sa vrátili
piati. Prvé miesto si vybojoval Daniel Sebastián Kurňavka, o priečku nižšie skončili Andrej Hrčkuľák a Sandra Boškajová. Bronz
si na stenu zavesili Roderik Srogoň
a Laura Holubčíková. Tomáš Holubčík si tentokrát uhral „zemiak“.
Ako vidieť, trénerská práca Magdy Hrčkuľákovej prináša svoje ovocie a neostáva iné, len veriť, že to
takto pôjde i naďalej. Napokon, Zákamenské levy boli vždy priekopníkmi bedmintonu na Orave a slušné renomé majú nielen v rámci Slovenska, ale priezviská ako Vonšák,
Rončák či Hrčkuľák majú svoj cveng
medzi hráčmi v Brne či vo Viedni.
Osobitný odsek si zaslúži Peter
Janckulík ml., ktorý úvod roka za-

čal pekne zhurta, keď sa na konci januára prebojoval do A kategórie vo
dvojhrách. Neskôr spolu s Košičanom Bohumilom Kašeľom vybojoval titul na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl. Oveľa potešiteľnejší je fakt, že aktuálne v celoslovenskom rebríčku vo svojej kategórii U17 figuruje na 11. mieste. Nebojí sa však ani turnajov presahujú-

ce jeho aktuálny vek, a tak sa vypracoval na 20. miesto v kategórii U19.
Akýmsi pomysleným záverom
každého štvrťroka je už tradične poriadaný Veľkonočný turnaj v našej
telocvični a ani toto „trojdnie“ inak
nezavŕšime. Pozvaní sú všetci, ktorí by si chceli zahrať, či len povzbudiť
alebo sa pozrieť, ako vyzerá najrýchlejší šport na svete. Martin Vonšák

VIII. ročník bedmintonového turnaja je za mami

kamenským odchovancom Petrom
Janckulíkom ml.
Rovnako zaujímavé bolo aj dianie
v mužskej párovej disciplíne. Prví
si na stupienok víťazov stúpli Juraj
Rončák a Karol Vrábeľ, ktorý v emotívnom a dramatickom zápase o tretie miesto porazili Miloša Vonšáka
s Marekom Polťákom. Nemenej napínavé bolo aj finále, v ktorom zavše
do vzduchu okrem košíka vyletela aj
raketa. Do zápasu nastúpili obhajcovia titulu bratia Martin a Tomáš Vonšákovci proti Pavlovi Hrčkuľákovi
a Petrovi Janckulíkovi ml. Bojovalo
sa o každý košík, čoho dôkazom bol
záver prvého setu, ktorí Vonšákovcov upokojil až po dosiahnutí 23. bodu. Druhý set však v hre dominovali oponenti a tak sa o víťazovi muselo
rozhodnúť po druhej výmene strán.
Ani jeden pár si do stavu 15:15 nedokázal urobiť náskok, čo sa však zmenilo po nevydarenom „prasiatku“ zo
strany Vonšákovcov. Tí to síce dotiahli až na 18. bod, ale to samozrejme na titul nestačilo. Víťazom Veľkonočných štvorhier sa tak stali Pavol Hrčkuľák a Peter Janckulík ml. .

Zákamenské levy
usporiadali VIII. ročník už
tradičného Veľkonočného
bedmintonového turnaja.
Zúčastnilo sa ho úctyhodných
33 hráčov z Dolného Kubína,
Námestova, Rabče, Krušetnice
a samozrejme Zákamenného.
Úvod turnaja patril náhle zosnulému učiteľovi telesnej výchovy v Zákamennom, Albínovi Bernaťákovi.
Účastníci turnaja si jeho pamiatku
uctili minútou ticha. Napokon niet
v Zákamennom bedmintonistu, ktorý by nespomínal na telesnú výchovu pod jeho taktovkou.
Rekordná účasť verejnosti
Hneď nato sa odštartovali zápasy
v jednotlivých disciplínach, pričom
herný systém sa stanovil na 2 víťazné sety, ktoré ukončil 11. bod.
Začalo sa verejnosťou. V ženskej kategórii štartovalo 5 adeptiek.
S bronzom sa napokon mohla popýšiť rabčianska hráčka Tatiana Pilarčíková. O stupienok vyššie sa

na „bedňu“ postavila Zákamenčanka Alžbeta Rončáková, ktorej zlato
ušlo po prehratom zápase s celkovou víťazkou z D. Kubína, Gabrielou
Zemenčíkovou.
Mužské dvojhry mali najhojnejšie zastúpenie v dvoch skupinách
sa o miesto v pavúku pobilo celkovo dvanásť hráčov. Nechýbali dramatické trojsetové drámy s tesnými koncovkami, kedy sa o víťazovi častokrát rozhodovalo za stavu
10:10. Jedinú medailu, bronzovú,
pre Zákamenné napokon vybojoval harcovník Dušan Polťák. O zlato
sa popasovali Jozef Tvarožek z Rabče a Ferdinand Bolibruch z dolnooravskej metropoly, ktorý sa napokon
musel uspokojiť so striebrom.
Párové disciplíny patrili domácim
Obdobná situácia ako v ženských
dvojhrách nastala aj vo štvorhrách.
Z piatich párov si tretie miesto vybojovali Martina Klimčíková a Marcela Marettová z Dolného Kubína.
Zo strieborného pohára sa tešili domáce reprezentantky Magdaléna

Hrčkuľáková a Júlia Peňáková. Konečné víťazstvo patrilo tiež dolnokubínskym hráčkam, Eme a Andrei
Pelachovým.
Divácky najatraktívnejšie boje sa už tradične odohrali v mixoch
a mužských štvorhrách. V zmiešanej štvorhre sa rozhodovalo medzi dvanástimi pármi. V prvej skupine sa do semifinále hladko dostali Magdaléna a Pavol Hrčkuľákovci v závese s Emíliou Michlíkovou
a Jurajom Rončákom. Druhú skupinu vyhrali Ema Pelachová a Peter
Janckulík ml. O druhom postupujúcom sa nakoniec rozhodovalo medzi
dvojicou Martina Klimčíková, Miloš Vonšák a Júlia Peňaková, Martin
Vonšák. Až tretí set rozhodol v prospech staršieho z bratov a Júlie Peňakovej… Táto zákamenská dvojica
si napokon z turnaja odniesla bronzový pohár. Po neuveriteľne tesnom
finále (27:25, 21:19) si zo strieborného pohára pripili manželia Hrčkuľákovci. Prvé miesto tak obsadila mladučká, no zato talentovaná dolnokubínčanka Ema Pelachová so zá-

O rok opäť
Turnaj sa skončil až pred polnocou, predsa len, kapacita dvoch
kurtov predstavuje značné obmedzenia. Nemení to však nič na tom,
že si účastníci turnaj užili. Nechýbal fajnový guláš od Juraja Rončáka
či iné občerstvenie, korbáče na „kupačku“ od Pavla Hrčkuľáka a vecné ceny pre víťazov, za ktoré všetkým sponzorom ďakujeme. Snáď
sa v minimálne rovnako príjemnom
duchu ponesie turnaj aj o rok.
Martin Vonšák
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OBOZRETIE ZA 9. ROČNÍKOM
LYŽIARSKEHO PRECHODU
ZÁKAMENSKÝM GRÚŇOM

Milovníci zimnej bežeckej turistiky stoja na začiatku každého Nového roku pred niekedy ťažko riešiteľnou otázkou a to, ako čo najefektívnejšie absolvovať aspoň niekoľko zo 40 – tich organizovaných lyžiarskych prechodov na Orave. Pre našu obec je určitou reklamou skutočnosť, že v kalendári týchto turistických podujatí je každá tretia februárová sobotu v roku vyhradená pre náš zimný turistický prechod
Zákamenským Grúňom. Nebolo tomu inak ani v tomto roku a tak sme mohli v sobotu 21. 2. 2015 napísať históriu jeho v poradí už 9. ročníka.
V posledných rokoch odpoveď
na vyššie položenú otázku vyriešilo počasie a čo mu by v minulosti nik neveril, niekoľko lyžiarskych
prechodov muselo byť zrušených
pre nedostatok snehu a mnohé
z nich sa improvizovane premenili na klasickú pešiu turistiku. Našťastie tento rok sa aspoň z časti
naplnila stará pravda, že na Orave
sa netreba modliť za deti, dážď, či
sneh a väčšina organizátorov prechodov neriešila dilemu či bude,
alebo nebude bielo.
Aj náš organizačný výbor sa
preto mohol sústrediť na dôkladnú prípravu a označenie trate,
oslovenie širšieho okruhu sponzorov bez ktorých by nebolo možné udržať nasadenú latku z minulých ročníkov. Klasickým otáznikom ostáva pre koľko účastníkov
pripraviť občerstvenie a pamätné
vlajky, ale s určitým sledovaním
predpovede počasia na konkrétny deň a nadobudnutými skúse-

nosťami z minulých ročníkov vieme aj toto vyriešiť k spokojnosti
všetkých.
Od nultého až po tento posledný 9. ročník bolo každý rok hlavnou snahou organizátorov, aby sa
tejto akcie v našej obci zúčastnilo
čo najviac domácich účastníkov,
teda obyvateľov našej obce. Tomu sme prispôsobili aj úpravu trate a ako síce jeden z najmladších
lyžiarskych prechodov na Orave,
sme medzi prvými začali pripravovať trať aj pre peších turistov.
Po skončení tohto ročníka môžeme s radosťou skonštatovať, že vynaložená snaha nevyšla nazmar
a z 587 zaregistrovaných účastníkov bolo 301 priamo z našej obce,
teda po deviatich rokoch prvý krát
tvorili domáci väčšinu. Z „cezpoľných“ mali najväčšie zastúpenie
Lomná 49, Námestovo 34, Novoť 26, Vavrečka 22, Dolný Kubín 19, Tvrdošín 16, ale nechýbali bežci napr. od Bardejova, Rož-

ňavy, Prievidze, Bratislavy, Bzenca (ČR). K registrovaným účastníkom treba pripočítať aj niekoľko desiatok organizátorov, ktorí
už tvoria zohraté tímy či na občerstvovacej stanici, alebo príprave
a výdaji stravy v kultúrnom dome.
Štatistiku dopĺňa najstarší účastník p. Ján Zvonár (1940), či najmladší Bartolomej Belicaj (2014).
Už pomaly tradičným sa stáva príprava prechodu v niekoľkých alternatívach vrátane výstupu na vrch Úšust, zjazd z ktorého
patrí medzi najobťažnejšie miesta prechodu, ale sú účastníci, ktorí len kvôli tomuto adrenalínu prichádzajú do našej obce.
Celkovo môžeme povedať že
uplynulý ročník prebehol bez vážnejších komplikácií, v peknom
počasí a plnom zdraví všetkých
účastníkov o čom svedčí bohatá
fotogaléria na internetovej stránke našej obce. Vidieť horské masívy Roháčov, Babej hory, Pil-

ska, Paráča, Veľkého Rozsutca, či
panoramatický pohľad z Úšustu
na poľskú stranu sú tie neopakovateľné zážitky pre ktoré stojí za to
stratiť niekoľko ťažko nadobudnutých vrstiev tuku v čase zimného
nič nerobenia.
Deviaty ročník sa stal krásnou
minulosťou a nás čaká jubilejný
10. ročník, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. februára 2016. Veľa neznámych je ešte pred nami, ale za organizátorov možno už teraz prezradiť, že bude pripravených niekoľko
prekvapení pre všetkých účastníkov, ako dôstojná oslava prvého krížika na chrbte histórie zimného lyžiarskeho prechodu Zákamenským
Grúňom. Vy čo sa možno už dlhšie
pohrávate s myšlienkou turistiky
máte dosť času pripraviť sa na tento jubilejný ročník, ktorého generálka bude v auguste na letnom turistickom prechode, ktorý už bude tradične spojený s konaním svätej omše na vrchu Úšust.
P. Dendys

Venujte 2% dane TJ TATRAN Zákamenné
Potrebné údaje: Telovýchovná
jednota TATRAN Zákamenné.
Adresa: Zákamenné 1346,
029 56;
IČO: 00592170;
Právna forma: Občianske združenie;
Číslo účtu: 0321486072/0900
(Slovenská sporiteľňa, a.s.).

nie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2015 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť
vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj
Potvrdenie o zaplatení dane)

Ako poukázať 2%?
Dôležité termíny: do 31. marca 2015 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO),
ktorí podávajú daňové prizna-

Popis krokov pre venovanie 2%
z dane
Ak ste zamestnaní: 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania pred-

davkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno,
rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2015
pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Na stránke Finančného riaditeľstva SR: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/
VzoryTlacivEdit/V2P-13-print-edit-save.pdf si môžte stiahnuť
potrebné dokumenty:

Vyhlásenie o poukázaní sumy
do výšky 2 % zaplatenej dane II.
oddiel: Údaje o prijímateľovi vyplňte nasledovne: 15 – 00592170/
NULL16 – Občianske združenie
17 – Telovýchovná jednota TATRAN Zákamenné 18 –19,20,21 –
1346, 02956, Zákamenné.
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky
2 % zaplatenej dane. Potvrdenie
o zaplatení dane za rok 2014
ĎAKUJEME,
ŽE PODPORÍTE MLÁDEŽ!!!
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Zhodnotenie jesennej časti futbalovej sezóny
2014/15
Futbalová jeseň je už dávno
za nami a pomaly sa začína
jarná. Jeseň 2014 nám
z futbalových ihrísk priniesla
veľa radostí z víťazstiev,
ale aj smútok z prehratých
zápasov, no to k športu patrí.
MUŽI
Naše mužstvo mužov hrá
v tomto ročníku v najvyššej Oravskej futbalovej súťaži, kde postúpili v predošlom ročníku s Chlebnicami. Ako nováčikovia súťaže
chceli uspieť v čo najviac zápasoch
a ukázať všetkým, že právom postúpili, a to sa im aj podarilo. Začiatok súťaže sa im vydaril, kde
úvodné zápasy vyhrali a vytvorili si medzi súpermi rešpekt. V niektorých zápasoch pri nich nestálo
šťastie, ale smola, a tak stratili dôležité body a v celkovom hodnotení sa to aj ukázalo. Po prvej časti
sa umiestnili na 7. mieste so stratou štyroch bodov na druhú Vavrečku a štrnástich bodov na suverénne Chlebnice. Ešte nič nie je
stratené, keďže medzi družstvami je malý rozdiel bodov a stále
môžu dosiahnuť na konci súťaže
dobré umiestnenie. V zimnej príprave sa zúčastnili halového turnaja oravských družstiev, kde sa
stretli okrem nás aj celky ako napr. Oravská Jasenica, Námestovo,
Vavrečka… . Na turnaji sa umiestnili z ôsmich tímov na 4. mieste. Svoju prípravu týždenne rozvíjali v športovej hale v Mutnom
a ukončili ju štyrmi prípravnými
zápasmi, a to proti Lokci, Bobrove, Hruštíne a Krušetnici. V troch
z nich remizovali a v jednom zvíťazili.
TABUĽKA PO JESENNEJ
ČASTI – MUŽI I. TRIEDA
1. Chlebnice
2. Vavrečka

14 11 2 1 40:11 35
14 7 4 3 34:20 25

Dorast III. liga sever

Muži I. trieda
3. Breza
14
4. Žaškov
14
5. Zuberec
14
6. Klin
14
7. Zákamenné 14
8. Pribiš
14
9. O. Podzámok14
10. Liesek
14
11. O. Polhora 14
12.		Dlhá n. Orav.14
13.		Zubrohlava 14
14.		Novoť
14

7
6
7
7
6
6
6
5
5
4
1
1

4 3
5 3
2 5
1 6
3 5
3 5
3 5
3 6
1 8
2 8
3 10
2 11

26:16 25
30:20 23
31:25 23
29:25 22
28:22 21
24:18 21
26:21 21
19:28 18
22:29 16
25:39 14
13:34 6
17:56 5

+/- 14, 4, 4, 2, 2, 1, -3, 0, 0, -3, -2,
-7, -15, -16.
DORAST
Dorastenci túto sezónu zarezávajú ako nováčikovia v III. lige,
kde ako aj muži, tak aj oni postúpili v predošlom ročníku. Zo IV. ligy postúpili z prvého miesta a aj
v tomto ročníku pokračujú vo svojich skvelých výkonoch. Nikto neočakával, že náš dorastenecký kolektív bude aj v novej súťaži patriť
medzi tých najlepších. Zo štrnástich zápasov ani raz nezažili, ako
chutí prehra, a s Tvrdošínom vládnu v III. lige sever. Dúfame, že sa
im bude naďalej dariť podávať čo
najlepšie výkony. Prípravu zobrali zodpovedne a využili slabú zimu, kde trénovali kondíciu vo von-

kajšom prostredí. Keď počasie neprialo, tím trénoval v telocvični
ZŠ. Počas prípravy sa zúčastnili
halového turnaja v Rabči na Orava Cup dorast U19, po ktorom sa
umiestnili na 6. mieste z deviatich zúčastnených. Za sebou majú aj prípravné zápasy, celkovo štyri proti mužom a dorastencom z Vavrečky, Námestovu U17
a Dolnému Kubínu U19. V troch
zápasoch tesne prehrali a v jednom zvíťazili.
TABUĽKA PO JESENNEJ
ČASTI – DORAST III. LIGA
SEVER
1. Tvrdošín
14 12
2. Zákamenné14 11
3. Staškov
14 8
4. Krásno n. K. 14 7
5.	 Stráňavy 14 7
6. Turzovka
14 6
7. O. Jasenica 14 7
8. Teplička n.V.14 5
9. Predmier 14 6
10.		Čierne
14 5
11. Istebné
14 4
12.		L. Hrádok 14 3
13.		Rosina
14 3
14.		Sučany
14 0

0 2
3 0
3 3
4 3
2 5
4 4
1 6
4 5
1 7
2 7
3 7
1 10
0 11
0 14

54:15 36
43:7 36
31:25 27
52:22 25
36:20 23
32:17 22
27:24 22
37:42 19
23:38 19
20:23 17
22:27 15
12:37 10
14:40 9
2:68 0

+/- 15, 15, 6, 4, 2, 1, 1, -2, -2, -4, -6,
-11, -12, -21
STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI
Naším starším žiakom sa jesennú časť nedarilo, keďže im
z družstva odišli dôležité opory
a stabilní hráči k dorastencom.
Tréneri sa museli snažiť poskladať čo najsilnejší kolektív z mladších hráčov, ktorí nemajú skúsenosti s náročnejšími zápasmi.
Aktuálne sa nachádzajú na predposlednej priečke a snažia sa zachrániť v II. lige. Naši najmladší reprezentanti sú na tom o niečo lepšie, ako ich starší kolegovia. Medzi svojimi rovesníkmi sú
umiestnený v strede tabuľky na 8.
priečke. Ako všetci, tak aj mladší

a starší žiaci mali zimnú prípravu, a to v telocvični ZŠ. Odohrali
aj prípravný zápas proti Krušetnci, v ktorom zvíťazili. Všetkým
naším futbalovým celkom držíme
palce, nech ukončia sezónu hlavne v zdraví a reprezentujú našu
obec v dobrom mene.
TABUĽKA PO JESENNEJ
ČASTI – STARŠÍ ŽIACI U15
II.LIGA SEVER
1. Žilina
13 12
2. Kys. N. m. 13 9
3. Belá
13 9
4. Or. Jasenica 13 8
5.	 Bytča
13 8
6. Žilina C
13 8
7. Čadca A
13 7
8. D. Kubín 13 7
9. Bánová
13 4
10. Tvrdošín
13 3
11. Rajec
13 3
12.		Istebné
13 2
13.		Zákamenné13 1
14.		Teplička n.V. 13 0

1 0
2 2
0 4
2 3
2 3
0 5
3 3
2 4
2 7
2 8
1 9
1 10
1 11
1 12

44:7 37
37:9 29
30:25 27
31:12 26
27:12 26
59:27 24
50:24 24
31:17 23
17:23 14
27:40 11
25:42 10
14:73 7
11:59 4
17:50 1

+/-, 19, 8, 9, 8, 8, 3, 3, 5, -7, -7, -8,
-14, -17, -20.
TABUĽKA PO JESENNEJ
ČASTI – MLADŠÍ ŽIACI U13
II. LIGA SEVER
1. Žilina
13 13
2. Čadca A
13 10
3. Tvrdošn
13 10
4. Bytča
13 9
5.	 D. Kubín 13 9
6. Or. Jasenica 13 7
7. Kysucké N.m.13 7
8. Zákamenné13 7
9. Istebné
13 4
10.Belá
13 4
11. Žilina
13 4
12.		Rajec
13 3
13.		Bánová
13 1
14.		Teplička n.V.13 0

0 0 87:6 39
1 2 101:13 31
1 2 62:14 31
1 3 59:19 28
0 4 56:24 27
1 5 82:34 22
1 5 50:31 22
0 6 41:40 21
0 9 20:40 12
0 9 28:67 12
0 9 29:72 12
0 10 18:71 9
1 11 11:87 4
0 13 4:130 0

+/- 21, 10, 13, 10, 9, 4, 1, 0, -9, -6,
-9, -9, -17, -21
Peter Kovalčík
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NOV Ý DOM KULTÚRY
2015
18. 4. ..................... svadba
25. 4. ..................... svadba
2. 5. ....................... svadba
4. 5. ... májová kvapka krvi
17. 5. ................Deň matiek
23. 5. ..................... svadba
31. 5. ........ Deň pre rodinu
6. 6. ....................... svadba
13.6. ...................... svadba
20. 6. ...................... svadba
27. 6. ..................... svadba
4. 7. . ...................... svadba
11. 7. . .................... svadba
17. – 19. 7. .......... Dni obce
Zákamenné
25. 7. ..................... svadba
1. 8. ....................... svadba
8. 8. ....................... svadba
15. 8. ..................... svadba
22. 8. ..................... svadba
24. 8. ................ odber krvi
29. 8. ..................... svadba

VESELÁ VEĽ KÁ NOC

Deti v materskej škôlke si pred Veľkou nocou s pani učiteľkami zaspomínali na veľkonočné tradície.
Piekli veľkonočného barančeka, zdobili kraslice, plietli korbáče.
STARÝ KULTÚRNY DOM
2015
18. 4. ......... rodinná oslava
25. 4. ......... rodinná oslava
23. 5. ......... rodinná oslava
30. 5. ..................... svadba
6. 6. ........... rodinná oslava
13. 6. ......... rodinná oslava
20. 6. ......... rodinná oslava
1. 8. ........... rodinná oslava
8. 8. ........... rodinná oslava
16. 8. ..... poľovníci zábava
22. 8. ..................... svadba

VÍTAME MEDZI NAMI

§

•

Lukáš Laššák, Michal Florek,
Romana Kojdová, Lenka Janoťáková, Teo Mrekaj, Nina
Florková, Michal Murín, Tamara Bajová, Martin Litvák, Boris Polťák, Štefan Juritka, Dávid Franek, Klára Holubčíková, Alex Bjaloň, Soňa Polťáková, Eliška Srogoňová, Matúš
Kuchťák, Juraj Florek, Lenka
Sekerášová, Teodor Morawa,
Tomáš Vajda, Barbora Sochuľáková, Eva Hlušíková, Samuel Sochuliak, Laura Polťáková, Natália Janetová, Simona Betíková, Samuel Makuch,
Aneta Sochuľáková, Veronika Zahorcová, Olívia Florková, Sofia Brišová, Tomáš Paterek, Šimon Ovšák, Barbora Turoňová, Oliver Godiš, Marko
Polťák, Šimon Majchrák, Martin Juriga, Damián Vojtaššák,
Adela Hladeková, Filip Borovjak, Matej Vrábeľ

NAŠIM JUBILANTOM
 BLAHOŽELÁME 
11/2014 – 4/2015
95 rokov
Apolónia Florková
85 rokov
Kristína Florková
Pavlína Chromková
80 rokov
Viktor Klimčík, Martin Majchrák, Jozef Beňuš, Margita
Buckulčíková, Katarína Kondelová, Justína Rončáková, Jozefa
Sumihorová, Štefan Vrábeľ
75 rokov
Emília Florková, Kristína Kocúrová, Kristína Franková, Jozefa Vojtasová, Antónia Chmeľová, Kristína Juášková, Elena
Klimčíková, Agneša Laššáková, Jozef Šimjak, Emil Zvonár
70 rokov
Viktor Boškaj, Marta Grofčíková, Anton Kurňavka, Viktória Balúnová, Justína Michalicová, Elena Murínová, Martin Bajčičák, Milan Lučivňáková, Mária Marková, Emil Smolka, Margita Úradníková, Zefirín Polťák,
Justína Polťáková
65 rokov
Karol Fedor, Emília Michalicová,
Vendelín Murín, Margita Belicajová, Emília Florková, Ján Godiš,
Ján Janeta, Justína Kubiznová,
Emília Kurňavková, Štefan Laššák, Albín Lučivňák, Emília Lučivnňáková, Helena Mrekajová,
Jozefa Urbanová, Mgr. Emil Revaj, Blažena Revajová
60 rokov
Kamil Beňuš, Ľudovít Briš,
Vlasta Florková, Albín Jakubjak,

Štefan Ovšák, Viktor Sivčák, Elena Florková, Helena Klimčíková,
Jozef Kovaľ, Mária Kurňavková,
Vlasta Majchráková, Štefan Vrábeľ, Margita Čičová, Jozef Florek, Pavlína Florková, Margita
Kurňavková, Mária Mlichová,
Jozef Peňák, Jozef Rakučák, Karol Sekeráš, Milan Tomčík, Jozef
Večerek, Kamil Večerek, Viktória Večerková, Klement Buliak,
Emil Florek, Pavlína Mrekajová,
Pavlína Teluchová

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM PANE …
Jozef Večerek: * 1938, † 15. 10.
2014; Marta Kuchťáková:
* 1932, † 9. 11. 2014; Milan
Filipčík:
* 1966,
† 1. 12.
2014;
Rozália
Šimjaková:
* 1950, † 4. 12. 2014; Johana
Michalicová: * 1930, † 9. 12.
2014; Ľudovít Žatkuľák: * 1923,
† 15. 12. 2014; Mária Olbertová:
* 1949, † 28. 12. 2014;

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM PANE …
Mária Večerková: * 1965,
† 29. 12. 2014; Jozef Novotný:
* 1957, † 9. 1. 2015; Kamil
Revaj: * 1942, † 7. 2. 2015;
Pavol Florek: * 1975, † 7. 2.
2015;
Mária
Sivčáková:
* 1928, † 7. 2. 2015; Kristína
Klimčíková: * 1930, † 8. 2.
2015; Ľudmila Majchráková:
* 1925, † 12. 2. 2015; Jaroslav
Páleš: * 1944, † 15. 2. 2015;
Jozef Franek: * 1944, † 16. 2.
2015;
Martin
Kuchťák:
* 1958, † 17. 2.2015; Martin
Grofčík: * 1967, † 24. 2. 2015;
František Garaj: * 1932,
† 3. 3. 2015; Martin Zvonár:
* 1946, † 4. 3. 2015; Ján
Gašper: * 1949 † 9. 3. 2015;
Štefan Jugaš: * 1954, † 12. 3.
2015; Margita Brňáková:
* 1932, † 24. 3. 2015;
Mgr. Albín Bernaťák: * 1944,
† 2. 4. 2015; Janka Kondelová:
* 1975, † 5. 4. 2015
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