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Dokumentárny film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
uviedli v Benátkach, na Spiši ale aj v Zákamennom
Koncom augusta 2019 bol na 76. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach
predstavený dokumentárny film o Božom služobníkovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.
Talianski režiséri Alberto Di Gig- Boneschim pokúsia o ňom natočiť fil‑
lio a Luigi Beneschi natočili hodinový mový dokument. Spišský diecézny bis‑
film o našom veľkom rodákovi pod kup Mons. Štefan Sečka, autor kauzy
názvom:
blahorečenia s týmto návrhom súhla‑
I GIORNI DEI BARBARI: VOJTAŠŠÁK sil a od novembra minulého roka sme
» (Vojtaššák – Barbarské dni). intenzívne spolupracovali na príprave
Postulátor v kauze blahorečenia bis- scenára, natáčania a konečnej verzie
kupa Jána Vojtaššáka, kňaz Peter filmového dokumentu.“
Jurčaga priblížil okolnosti vzniku
Talianski režiséri spracovali prítohto dokumentárneho hraného beh, ako životnú drámu biskupa Vojfilmu: „Pred rokom počas filmového taššáka. Premiéra filmu na Slovensku
festivalu v Benátkach ma oslovil reži‑ bola naplánovaná na november, pri
sér Alberto di Giglio. Dostali sa mu príležitosti výročia narodenia biskupa
do rúk rôzne publikácie v talianskom Jána Vojtaššáka. Príbeh o našom bisjazyku o Božom služobníkovi biskupovi kupovi začali nakrúcať v Ríme začiatJánovi Vojtaššákovi. Veľmi ho oslovil kom mája. Slovenský kardinál Jozef
a dojal jeho životný príbeh. Navrhol, Tomko sprevádza divákov počas celého
že sa spolu s ďalším režisérom Luigim filmu. Postupne im približuje ťažký

život biskupa Vojtaššáka. Vtedajšiu
neľahkú dobu pod tlakom nastupujúceho komunistického systému opisuje
historik Gianpaolo Romanato. Vo filme
si zahrali aj ochotníci zo Zákamenného.
Hlavnú postavu biskupa Jána veľmi
presvedčivo stvárnil Milan Kasan. Rolu
bachara a eštébaka si zahrali Pavol Florek a Jozef Bulák. Zákamenčania mohli
v premietanom dokumente vidieť aj
správcu našej farnosti Cyrila Hamráka, ktorého režiséri obsadili do role
vyšetrovateľa. Jednotlivé zábery nám
ponúkajú hlbšiu sondu do biskupovho
ťažkého života. Film sa točil na Spišskej Kapitule, v Zákamennom, v Oravskej Lesnej a Leopoldove.
Pokračovanie – s. 2

História obce / Mládež

Dokumentárny film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
uviedli v Benátkach, na Spiši ale aj v Zákamennom
Janoťáková. Pieseň sa musela takpovediac naučiť z večera do rána, bez znalosti taliančiny. Zvládla to vynikajúco.
Okrem talianskeho dokumentárneho filmu bol natočený aj druhý film
pod názvom VOJTAŠŠÁK, ktorý vznikol v spolupráci s TV LUX.

foto monika janoťáková
Dokončenie – s. 1
Dokumentárny film zachytáva aj
svedectvá ľudí, ktorí poznali biskupa
Jána Vojtaššáka, alebo na jeho príhovor dosiahli uzdravenie.

Pri zákamenskej premiére filmu
o biskupovi Vojtaššákovi nám pieseň
v taliančine „Solo per un momento“
zaspievala naša rodáčka Monika

Zákamenčanom spôsobila veľkú
radosť správa, že po 16-tich rokoch
na odporučenie Kongresu Kongregécie pre Kauzy svätých a po preštudovaní nových archívnych dokumentov
môže proces blahorečenia pokračovať
na rímskej úrovni. V tejto fáze bude
zostavený dokument – POSITIO, ktorý
predstaví osobnosť Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka ako mučeníka
pre vieru.
Zdroj: TK KBS, TV LUX, dieceza.kapitula.
sk, premietanie filmu Vojtaššák – Bar
barské dni spracovala V. Polťáková

Obecná rada mládeže
Dňa 14. februára 2019 obec podpísala
s Radou mládeže Žilinského kraja
spoluprácu s názvom „Zvýšenie ob
čianskej informovanosti a partici
pácie mladých ľudí Žilinského kraja
na veciach verejných“.
Týmto podpisom obec začala ročnú
spoluprácu, kde je cieľom zlepšiť život
mladých ľudí v obci.
Počas mesiacov február – jún prebehli v našej obci rôzne stretnutia
s mladými aj dospelými, kedy sa všetci
vyjadrovali k témam čo ich trápi, čo
by v obci chceli zmeniť, čo im chýba,
ale aj to na čo sú v obci najviac hrdí.
Na základe týchto odpovedí sa
vypracoval analytický dokument,
ktorý by mal zlepšiť prácu s mládežou v obci.
Zo stretnutí, ktoré v obci prebiehali pomenovali ľudia v obci 5 základných problémov, ktoré bude cieľom
vedenia obce zlepšiť a napraviť, aby sa
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skvalitnil život nielen mladých ľudí,
ale celej komunity.
Aktivity sú súčasťou projektu
„Zvýšenie občianskej informovanosti
a participácie mladých ľudí Žilinského
kraja na veciach verejných“, ktorý je

podporený z Európskeho sociálneho
fondu cez Operačný program Efektívna
verejná správa.
Ing. Zvonárová Eva
Viac sa dozviete z web stránky Rady
mládeže Žilinského kraja www.rmzk.sk/
navrh-akcneho-planu-v-zakamennom/

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Zákamenné

Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva 2019

Krátke informácie zo zastupiteľstiev
Zápisnice a uznesenia zo zastupiteľstva (ďalej sa píše len skratka OZ) nájdete na web stránke obce www.zakamenne.sk
Zasadnutie OZ 1. 2. 2019
» Zastupiteľstvo sa zaoberalo dlhodobým problémom parkovania pri
MŠ v Oraviciach. Parkovisko je nepostačujúce, bolo by ho treba rozšíriť.
Po vzájomnej dohode s majiteľmi
pozemkov sa pripraví kúpnopredajná
zmluva.
» Do komisie kultúry, športu a vzdelávania boli prijatí noví členovia – Dávid
Pikla a Mgr. Zuzana Brišáková.
» OZ schválilo: starostovi obce prenájom bytových priestorov v budove s. č.
1003 nad policajtmi, po dobu výkonu
funkcie.
» Obec plánuje vykúpiť pozemky
pod prístupové cesty k IBV Poriečie
pri Trojici a pokračovanie cesty k IBV
na Mariánskej ulici, výkup prístupovej cesty k rodinným domom na Hlavnej ulici v k. ú. Zákamenné za cenu
5,00 €/m². Obec podporuje individuálnu bytovú výstavbu a v lokalitách,
kde je predpoklad na výstavbu viacerých rodinných domov, chce budovať infraštruktúru. Samozrejme len
za podmienok, že občania sa dohodnú
a v danej lokalite odpredajú pozemky
pod cestu obci.

» Spoločnosť OravaSK si od obce prenajala nevyužité nebytové priestory
o výmere 8 m².
» Ďalej OZ schválilo bezodplatné užívanie priestorov bývalej turistickej
ubytovne obce na ulici Oravice s. č.
258/38 na činnosť a stretávanie sa členov oddielu skautov v Zákamennom.
» Obec Zákamenné sa prihlásila k Me
morandu prorodinnej samosprávy.

a boli vhodné na stavebné účely. Na jednoduché pozemkové úpravy sa vybrala
časť v Oraviciach. V prípade záujmu
občanov môžu nasledovať aj iné časti
obce, ktoré budú v súlade s Územným
plánom obce Zákamenné.

Zasadnutie OZ 11. 4. 2019
» Bol schválený výkup parcely v k. ú.
Zákamenné o výmere 2 156 m² za cenu
40 000,00 €, ktorým by sa zabezpečilo
Zasadnutie OZ 22. 3. 2019
vybudovanie plánovaného zokruho» Obecné zastupiteľstvo schválilo pre- vania cesty v časti Špitál a zvyšná časť
nájom bytov v bytovom dome obce pre pozemku by obec využila v budúcnosti
Jozefa a Júliu Makúchových a Michala na potrebné výmeny alebo odpredaj
a Soňu Durčákových.
pod športovú halu, alebo iné budovy.
» Ďalej predĺženie nájmu v nájomných
bytoch pre Balekovcov a Vrábľovcov. Zasadnutie OZ 31. 5. 2019
» Odsúhlasili spracovanie GP v časti » Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
Babinec pri lavičke a vysporiadanie návrhy VZN o obecných bytoch, VZN
tej časti cesty, ktorá vedie k lavičke o umiestňovaní volebných plagátov,
VZN o poskytnutí príspevku pri
pre peších.
» Poslanci sa zhodli, že je potrebné kolaudácii.
začať s jednoduchými pozemkovými » OZ odsúhlasilo zámenu pozemku
úpravami ( JPÚ) v častiach obce, kde pod miestnou komunikáciou pri šporje záujem o výstavbu rodinných domov. tovom areáli v Oraviciach a vysporiaCez JPÚ je možné krásne naprojektovať danie pozemkov pod starou požiarnou
stavebné parcely a prístupové cesty, aby zbrojnicou.
jednotlivé parcely získali na hodnote
Pokračovanie – s. 4
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Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné

Príprava adventného venca

Krátke informácie
zo zastupiteľstiev
Dokončenie – s. 3
» OZ schválilo nákup a výmenu
poškodených sietí na multifunkčnom ihrisku v športovom areáli
v Oraviciach.
» Rokovaním OZ bolo schválené aj
nákup preliezok a povrchu na vybudovanie dopravného ihriska pre MŠ
Ústredie do 27 000,00 €.
» V rámci projektu Zdravé srdce bol
bezplatne poskytnutý priestor starého KD každý utorok až štvrtok
Značenie nových ulíc
v čase od 19.00 – 20.00 hodiny.
» Poslanci odsúhlasili predloženie
projektu Prestavba a rekonštrukcia Lesnej až po Lokcu. Hoci táto trasa
priestorov hasičskej stanice a spolu- nepôjde priamo cez našu obec, iba
financovanie projektu vo výške 5 % okrajovo, ale bude našim občanom
z celkových nákladov, taktiež reali- ľahko dostupná a využívaná.
záciu pumptrackovej dráhy pri špor- » Starosta informoval poslancov:
Pokračujú prípravy k pozemkovým
tovom areáli v Oraviciach.
» Časť rezervného fondu sa využije úpravám v lokalite Oravice, má sa
na realizáciu chodníkov pri ceste realizovať rekonštrukcia oplotenia
II/520 a III/2270 v k. ú. Zákamenné. cintorínov, malo by sa začať verejné
» Za účelom realizácie cyklochod- obstarávanie projektovej dokumentáníka chce obec vstúpiť do Združenia cie k vybudovaniu inžinierskych sietí
obcí pre rozvoj cestovného ruchu na farských pozemkoch IBV Zásihlie.
na Orave, ktorého zakladateľmi sú
Oravská Lesná, Zákamenné, Lomná, Zasadnutie OZ 26. 7. 2019
Krušetnica, Breza a Lokca. Cez zdru- » Obecné zastupiteľstvo schválilo
ženie a prostredníctvom dotácie je program odpadového hospodárstva,
možné vybudovať spoločnú cyk- VZN č. 2/2019 o určení výšky prílotrasu, ktorá by viedla od Oravskej spevku na čiastočnú úhradu nákladov
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spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, schválilo
VZN č. 3/2019 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri
skolaudovaní novostavby rodinného
domu, schvaľuje VZN č. 4/2019 o obecných nájomných bytoch.
» Ďalej OZ schválilo VZN č. 4/2019
o tvorbe a čerpaní fondu opráv a údržby
bytových domom vo vlastníctve obce.
» Budova Penziónu v Oraviciach bola
daná do prenájmu spoločnosti MP Slanický dvor za cenu 1 920,00 €.
» OZ odsúhlasilo
vysporiadanie
pozemkov pod starou požiarnou
zbrojnicou, výkup pozemkov pod
prístupovú cestu IBV na Ulici pod
Kýčerou, prístupovú cestu IBV Kalvária Špitál.
» OZ schválilo aj dodatok ku nájomnej
zmluve týkajúcej sa farských pozemkov v Oraviciach, kde by malo stáť
pumptrackové ihrisko a tiež výkup
pozemkov pod parkovisko pri škôlke,
pozemky pod miestnou komunikáciou pri zbernom dvore.
» Predmetom schvaľovania bolo aj
predĺženie nájmu v nájomných bytoch
pre rodinu Ridzoňovú, Kalamárovú,
Adamíkovú, Smolárovú a Jakubjakovú.
» Starosta informoval poslancov: značenie ulíc je už dokončené, celá asfaltová vrstva pri chodníku Poriečie je
už nanovo položená.
Zasadnutie OZ 27. 9. 2019
» OZ schválilo výkup prístupovej
cesty k IBV Poriečie pri Trojici a výkup
pozemkov pri lavičke v Babinci.
» Ďalej bolo schválené zapojenie sa
do projektov a povinné spolufinancovanie v rámci MAS Biela Orava
na rekonštrukciu strechy na novom
KD, vybudovanie záchytného parkoviska pri MŠ Ústredie, z Envirofondu
projekt na zakúpenie nakladača
a budovanie kanalizácie pre IBV
Zásihlie, z programu Interreg V-A
SK-ČR žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu bývalej
ubytovne a realizáciu projektu pri
stavebných úpravách v areáli športového ihriska v Oraviciach.
» Predmetom schvaľovania bolo aj
predĺženie nájmu v nájomných bytoch
pre rodinu Konkoľovú, Antušákovú,
Polťákovú a p. Klimčíkovi.
» Starosta informoval poslancov:
k pumptrackovej dráhe je vybavovanie

Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné
povolenia už v záverečnej fáze, pri
MŠ Ústredie bolo zrealizované nové
dopravné ihrisko, preliezky, oplotenie, v bytovom dome pri policajtoch sa vymieňajú staré radiátory,
ktoré sa nedali regulovať, v budove
úradu práce sociálnych vecí a rodiny
(ďalej len skratka UPSVR) prebiehala
výmena starých dverí, radiátorov
a vymaľovanie. Vymenili sa zástavky
pri Colorspole a na Nižnom konci,
postupne sa vymenia aj ostatné
zástavky, v mnohých častiach obce
pribudli aj dopravné zrkadlá.
» Zápisnice a uznesenia zo zastupi
teľstva nájdete na web stránke obce
www.zakamenne.sk
Hlavné úlohy na rok 2020:
» Vodojemy a vodné zdroje v obci
Zákamenné. Rekonštrukcia technického vybavenia, budov a oplotenia
vodných zdrojov.
» Zvýšenie bezpečnosti pre chodcov
v našej obci. Vybudovanie prechodov
pre chodcov, riešenie dopravnej situácie pri ZŠ a ostatné dopravné značenie
v obci.
» Budovanie miestnych komunikácií v novej individuálnej bytovej
výstavby (ďalej len skratka IBV )

Oprava dlažby pri obecnom úrade
Zásihlie (cirkevné pozemky na Farskom Briežku).
» Dobudovanie vyučovacích priestorov v ZŠ.
» Rekonštrukcia oplotenia v starom cintoríne a estetická úprava
drevín.
» Príprava geometrických plánov,
vykupovanie pozemkov pod miestne
komunikácie (Špitáľ, Farský Briežok),

príprava projektovej dokumentácie
na vybudovanie chodníkov.
» Vybudovanie detského ihriska.
» Postupná výmena autobusových
zastávok.
» Dobudovanie odvodnenia existujúcich miestnych komunikácií.
» Bezbariérový vstup na poschodia
v zdravotnom stredisku.
text a foto ocú

Už skoro hotový adventný veniec, naše dôchodkyne vytvorili takéto krásne dielo, je to na námestí na fontáne.
Zákamenčan č. 1 / 2019
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Starosta obce Zákamenné

Oprava ciest po kanalizácii Oravice

Cesta Poriečie pred opravou okolo
chodníka

Starosta občanom

Oprava cesty Poriečie okolo chodníka

Vážení obyvatelia a priatelia obce Zákamenné, veľmi sa teším, že po dvojročnej prestávke môžeme opäť listovať v občasníku našej obce. Čas letí
veľmi rýchlo a prešiel prvý rok od volieb, kedy ste mi prejavili dôveru a zvolili ste ma za starostu našej obce. Dovolím si napísať stručné zhrnutie
svojho pôsobenia vo funkcii.
Zima bola naozaj bohatá na sneh
a všetkým nám dala poriadne zabrať.
Všetkým Vám chcem poďakovať za
trpezlivosť a ohľaduplnosť. Vďa
ka
vašej trpezlivosti a vzájomnej pomoci
sme mimoriadnu situáciu vyhlásili ako
jedna z posledných obcí až 14. januára.
Vďaka patrí zamestnancom za obetavú
prácu a nadčasy, tiež všetkým, ktorí
pomohli pri odstraňovaní následkov

Nový asfalt. Vyšný koniec
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snehovej kalamity. Dobrá správa je, že
výdavky spojené so snehovou kalami‑
tou, boli refundované Ministerstvom
vnútra SR.
Počas zimných mesiacov sme sa pri‑
pravovali, aby sme mohli pokračovať
v ďalších investíciách. Obnovili sa práce
na chodníku smerom na Novoť. Tento
chodník mal byť podľa zmluvy dokon‑
čený do konca októbra 2018. Dodávateľ Nové zastávky
však túto lehotu nedodržal. Vo výstavbe
sa pokračovalo v roku 2019. Po zaas‑
Budúci rok nás čaká veľká výzva
faltovaní vyfrézovanej časti vedľa v podobe rekonštrukcie vodojemu
obrubníka sme dodávateľa upozornili na Vyšnom konci. Ak chceme obecný
na zle odvedenú prácu a odmietli sme vodovod udržať vo vlastníctve obce,
ju prevziať. Keďže sme financie nepus‑ potrebuje prejsť rozsiahlou moder‑
tili, dodávateľ ťahal za kratší koniec nizáciou. Ďalším dôležitým bodom
a musel zle odvedenú prácu opraviť. v roku 2020 bude budovanie miestnych
Prednosta ako nový stavebný dozor bol
dôsledný a nechal dodávateľa odstrá‑
niť každú nepresnosť. Dodávateľ dostal
za oneskorenie prác pokutu vyplýva‑
júcu zo zmluvy. Druhý chodník smerom
na Oravice vysúťažila domáca firma
a bolo to niečo úplne iné. Práce boli
prevedené profesionálne a stavba bola
odovzdaná podľa zmluvy. Bezpečnosť
v obci by mala byť najvyššou prioritou,
a preto chceme pokračovať v budovaní
chodníkov v ďalších častiach obce.
Chodník Oravice –práce

Starosta obce Zákamenné
komunikácií a inžinierskych sietí
v novej IBV Zásihlie. V tejto novej
lokalite sa plánuje výstavba viac ako
30 rodinných domov. Dôležitou témou
pre nás zostáva výstavba rodinných
domov a miestnych komunikácií.
Z pozície obce a obecného zastupiteľ‑
stva budeme hľadať riešenia pomoci
mladým rodinám. Samozrejme bez
kompromisov a ústupkov zo strany
vlastníkov pôdy to nepôjde. Treba
pouvažovať nad možnosťou rozbeh‑
núť jednoduché pozemkové úpravy aj
v ďalších lokalitách. Dôležitým krokom
v tomto smere je otvorenie územného
plánu obce, ktorý chceme prispôsobiť
novým potrebám obce.
Pre veriacich je výbornou správou,
že sa znovu otvoril proces blahoreče‑
nia nášho veľkého rodáka biskupa Jána
Vojtaššáka. Proces je v Božích rukách,
prosbu za jeho úspešné ukončenie
vložme aj do našich modlitieb.
Milí spoluobčania, žijeme v krás‑
nom prostredí a chceme pokračovať
v jeho rozvíjaní a zveľaďovaní. Bez vašej
pomoci to samozrejme nepôjde. Aj

Kompostér

Chodník Oravice

Pamätný deň narodenia biskupa Jána Vojtaššáka

monika janoťáková

touto cestou by som Vás chcel poprosiť,
aby sme kládli väčší dôraz na separova‑
nie odpadu a udržiavali čistotu okolo
svojich príbytkov a verejných priestran‑
stiev. Ak nebudeme k prírode ľahostajní,
tak sa nám to niekoľkonásobne vráti.
Mgr. Peter Klimčík
V obci sa zrealizovalo
» Na jar sme rozbehli pozemkové
úpravy v časti Oravice oproti družstvu. Proces bude trvať približne 2
roky a začal sa stretnutím vlastníkov pozemkov v kultúrnom dome.
Výsledkom bude graficky usporiadané
rozdelenie pozemkov medzi vlastníkov. Vzniknuté pozemky budú určené
na výstavbu a obec k nim vybuduje
inžinierske siete.
» Obec pokračuje vo vykupovaní
pozemkov pod miestne komunikácie
a ich majetkovoprávnom vysporiadaní. Kúpili sme pozemok na vybudovanie cesty, ktorá bude prepájať Kalváriu a Špitál. Zvyšok pozemku bude
v budúcnosti slúžiť na výmenu za iný
pozemok, ktorý bude obec potrebovať.

Kompostéry

Starý cintorín

Ihrisko Oravice
» V spolupráci s Farským úradom
pripravujeme farské pozemky v časti
Zásihlie na výstavbu rodinných domov.
Obec pripravila projekt, vykúpila pozemok pod miestnu komunikáciu a zaviazala sa vybudovať cesty a inžinierske
siete v celkovej hodnote takmer milión
eur. Farský úrad odpredával pozemky
mladým rodinám a občanom, ktorí
si podali žiadosť o kúpu pozemku.
V súčasnosti prebiehajú rokovania obce
s elektrikármi. Po vzájomnej dohode
začne stavebnú úrad vydávať vlastníkom pozemkov stavebné povolenia.
» Podarilo sa nám vyriešiť problém
s odvodnením hlavného futbalového
Pokračovanie – s. 8
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Starosta obce Zákamenné

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Socha Michala archaniela
zuzana koleňová

Socha Michala archaniela
zuzana koleňová
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V obci sa zrealizovalo
Dokončenie – s. 7
ihriska v športovom areáli v Oraviciach. Budúci rok chceme rovnakým
spôsobom opraviť tréningové ihrisko.
» Prebehla tiež oprava oplotenia
nového cintorína, kde pribudlo kolumbárium na urny. Rekonštrukciu realizovala domáca firma, ktorá predviedla
ukážkovú prácu.
» Zásluhu na zveľaďovaní okolia
kostola majú aj dobrovoľníci, ktorí
opravili kaplnku sv. Jána Nepomuckého, hlavný kríž na novom cintoríne
a dobrovoľníkovi, ktorý vytvoril sochu
sv. Michala archanjela.
» V Ústredí obce sa obnovilo dopravné
značenie na ceste. Na uliciach pribudli tabule s ich názvami a začali
sa postupne rekonštruovať autobusové zastávky. Rovnakým spôsobom
chceme postupne vymeniť zastávky
v celej obci.
» Prebehla reklamačná oprava ciest
po kanalizácii na Ulici Spodnej Mrzačke
a Ulici na Polianku.
» Vďaka patrí aj nášmu rodákovi
JUDr. Tiborovi Bernaťákovi, ktorý nám
pomohol získať finančné prostriedky
na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v škole a tiež na vyasfaltovanie cesty
k rozprávkovému svetu na Vyšnom
Konci. Prostredníctvom takto ušetrených peňazí sme mohli zmodernizovať
areál materskej školy v Ústredí.
» Naša obec založila spoločne s obcami
Or. Lesná, Lomná, Krušetnica, Breza
a Lokca Združenie pre rozvoj cestovného ruchu. Spoločne sa uchádzame
o získanie finančných prostriedkov
z eurofondov na vybudovanie cyklotrasy spájajúcej Or. Lesnú s Lokcou.
» Obec získala nenávratný finančný
príspevok na nákup kompostérov
pre každú domácnosť a príspevok
na rekonštrukciu Kalvárie.
» OZ schválilo nákup nového automobilu Kia Sportage v hodnote
25 000 eur. Škoda Superb doslúžila.
Po výmene motora je opäť pojazdná
a slúži obci.
» Počas tohto roku prebiehali rekonštrukčné práce na budovách vo vlastníctve obce a jeho okolí. Zrekonštruovali sa priestory na Úrade práce, kde sa
vymenili dvere, radiátory a vnútorné
priestory dostali nový náter. V budove
polície boli taktiež vy menené radiátory. Nedávno prebehla generálna

Obnova dopravného značenia
oprava kotla na štiepku. Priestor pred
starým kultúrnym domom sa upravil
a bola tam položená nová zámková
dlažba. Na streche polyfunkčného
domu kultúry prebehla rozsiahla
rekonštrukcia.
Na rok 2020 sme si nachystali ďalšie
úlohy:
» Rekonštrukcia oplotenia starého
cintorína
» Vybudovanie pumptrackovej dráhy
pre cyklistov v športovom areáli
» Vybudovanie parkoviska pri MŠ
Oravice
» Vybudovanie parkoviska pri MŠ
Ústredie
» Rekonštrukcia areálu a parkoviska
medzi úradom práce a starým kultúrnym domom
» Vybudovanie priechodov pre chodcov, doplnenie zrkadiel, dopravného
značenia a nainštalovanie meračov
rýchlosti v jednotliv ých častiach
obce.
» Riešenie komplikovanej dopravnej
situácie okolo školy.
» Výkup pozemkov pod miestne

Oprava dlažby pri škôlke

Samospráva obce

Dlažba pri starom KD

Rekonštrukcia soc. zar. v škole

Rekonštrukcia úradu práce

komunikácie, dobudovanie miestnych
komunikácii a chýbajúceho odvodnenia v jednotlivých častiach obce.
» Postupné vykupovanie pozemkov pod

detské ihriská a budovanie detských
ihrísk v jednotlivých častiach obce
» Vyriešiť bezbariérový prístup na
zdravotné stredisko.

» Podľa možností zabezpečiť postačujúcu kapacitu prijímania detí do
materskej školy.
text a foto ocú

Aké zmeny priniesol nový zákon o poplatkoch?
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov, podľa ktorého každá
obec platí za skládkovanie odpadov na základe separácie odpadov. Platí pravidlo – čím viac odpadu sa vyseparuje,
tým menej bude rásť poplatok za zmesový komunálny odpad. Najnižší poplatok budú mať obce, ktorých obyvatelia
budú separovať odpad nad 60 % vzniknutého odpadu. Čím menej budú obyvatelia obce separovať, tým viac odpadu
bude končiť na skládke odpadov a bude rásť poplatok za každú jednu tonu odpadu, ktorý skončí na skládke.
Prečo separovať
odpad?
Triedením druhotných surovín
ich vraciame späť
do výrobného pro
cesu a preto sa ná
sledne ťaží a získava menej prvotných
surovín. Tým menej ničíme nové územia kvôli ťažbe surovín.

Sadzby za skládkovanie odpadov sú podľa separácie nasledovné:

Triedenie prináša významné úspory
prírodných zdrojov a znižuje znečisťovanie životného prostredia.
Spracovaním vytriedených druhotných surovín sa spotrebúva menšie
množstvo energie.
Odovzdávaním biologicky rozložiteľného odpadu na zberný dvor, ktorý sa
následne zhodnotí v kompostárni získa
obec kvalitné a ekologické hnojivo, čím
neznečisťujeme pôdu chemickými
hnojivami.
Čím viac odpadu sa bude triediť,
tým sa bude ukladať na skládkach
menšie množstvo odpadov, to znamená ušetrenie finančných prostriedkov. Za odpad ktorý skončí na
skládke sa platia nemalé finančné
prostriedky.

Čím viac budeme triediť, tým viac obec
ušetrí.

znížime
odpadu.

Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napr. ľudia pracujúci na zbernom dvore, na dotrieďovacích linkách
odpadov, v kompostárňach...).

Opätovné použitie – nepotrebné veci
z domácnosti, ktoré už nepotrebu
jete, darujte osobe, ktorá ich ešte
využije.

Čo môžem urobiť ako občan, aby vznikalo menej odpadu?

Recyklácia – triediť čo najviac odpadu,
ktorý sa zrecykluje, aby v kuka
nádobe skončilo menšie množstvo
odpadu.
Spracovala
Ing. Dominika Ďurišová

Predchádzať vzniku odpadu
Pri nákupe si nosiť svoju tašku, tým

množstvo

vznikajúceho

Zákamenčan č. 1 / 2019
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Samospráva obce / Kultúra / Životné prostredie

zdroj ocú

Uvítanie detí do života obce
„Láska k dieťaťu je jediná láska
o ktorej vieme, že bude trvať večne.“
V polyfunkčnom dome kultúry
v Zákamennom už po druhý krát
v tomto roku zaznel detský smiech
a plač. Do radov našich občanov sme
mali možnosť privítať 64 detí narodených od 11. 2. – 18. 9. 2019. V tomto
období sa narodilo 35 dievčat a 29
chlapcov. S radosťou sme medzi nami
privítali: Richarda, Júliu (2x), Tomáša

(5x), Alicu (2x) Jána, Grétu, Soňu,
Adama, Ninu, Mateja, Šarlotu, Amy,
Vanesu (3x), Jakuba, Olivera, Kláru,
Petra, Dianu, Markusa Petra, Barboru,
Dávida, Filipa (2x), Lukáša, Michaelu,
Rastislava (2x), Michala, Dominiku,
Lejlu, Natašu, Viktóriu, Magdalénu,
Michaela, Terezu, Emu, Matúša (2x),
Adelu, Ester, Tamaru (2x), Gabriela,
Šimona, Anetu, Samuela, Annu, Markusa, Ondreja, Dianu, Sáru, Maxa,
Sofiu, Alžbetu, Daniela, Lilien.

Súčasťou uvítania do života bolo
aj kultúrne vystúpenie dievčat „Spod
Kamenného“, ktoré zaspievali krásne
goralské trávnice. Pán starosta oficiálne privítal našich malých občanov,
vo svojom príhovore im poprial veľa
zdravia, šťastia, Božieho požehnania.
Do Pamätnej knihy obce Zákamenné sa v ten deň zapísalo 64 nových
občanov. Rodičia si prevzali Pamätný
list, finančný dar a mamy potešila
krásna červená ruža. Pri malom občerstvení sa mohli rodičia porozprávať.
Na konci slávnosti sa na pamiatku
spoločne odfotografovali.

Ako správne triediť odpad
Plast mäkký
Sem patrí: PET fľaše, plastové fólie,
plastové obaly ( zo šampónov, saponátov, neznečistené plastové obaly,
tetrapaky)
Nepatrí sem: Obaly od motorových
olejov, farieb a chemikálií
Papier
Sem patrí: papierové krabice, kartóny,
noviny, časopisy, písanky, letáky
Nepatrí sem: mokrý a znečistený papier,
vrecia od malty, cementu a iné, voskový
papier, plienky a znečistené hyg. potreby.
Kovové obaly
Patrí sem: alobal, konzervy, pivové
plechovky a plechovky od nápojov
Nepatrí sem: kombinované obaly (kov,
papier, alobal), plasty, obaly od krémov
Sklo
Sem patrí: fľaše, poháre, tabuľové sklo,
sklené črepy
10 |
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Nepatrí sem: zrkadlá, drôtené sklo,
porcelán, autosklo, zaváraniny a silne
znečistené sklenené obaly
Elektroodpad
Drôty, káble, rádia, fény a iný drobný
elektroodpad (žehličky, aku vŕtačky)
Hrubý elektroodpad: práčky, chladničky, mrazničky, nabíjačky, neónové
staré svetlá – bez trubíc.
Šrot kovový: bicykle, sušiaky, starý
kovový odpad, radiátory, drôtené
laná, kolobežky, obaly od pur peny,
Tvrdé plasty: plastové vedrá, kufríky
Nepatria sem: vodárske trubky, kanalizačné rúry, hadice,
Farby: všetky druhy farieb,
riedidlá a chemikálie
Nebezpečný odpad: neónové
trubice, led žiarovky, žiarivky

Kovové obaly: obaly od piva
a rôznych nápojov
Suť: tehly, kvádry, omietky
a stvrdnuté murárske lepidlá
Nezbierame: staré pneumatiky z áut
a bicyklov a azbestové výrobky
Komunálny odpad: handry, obuv,
lyže, terpapier, IPA, sklená
vata, pur pena, styrodur
a znečistený polystyrén
Polystyrén: len čistý biely a čierny
Nepatrí sem: styrodur, polystyrén
na podlahové kúrenie
Počas uzatvorenia zberného dvora
a mimo pracovnej doby nerobte pred
zberným dvorom čierne skládky
a neprehadzujte odpad cez plot.
Priestor zberného dvora je monitorovaný kamerovým systémom!

Samospráva obce / Pozemky

Jednoduché pozemkové úpravy v obci Zákamenné
V časti obce „Oravice“ sa začínajú spúšťať jednoduché
pozemkové úpravy
V rokoch 2009 – 2010 prebiehalo v obci
konanie ROEP. Jeho zmyslom bolo
prešetriť vlastníctvo k pozemkom
a všetkých vlastníkov zapísať na listy
vlastníctva. Tak sa nemuselo vlast
níctvo prácne dohľadávať v pozem
noknižných protokoloch, právnych
listinách a dedičských konaniach.
Po konaní ROEP by mala nasledovať komasácia. Štát už 30 rokov
avizuje, že spustí komplexné sceľovanie pozemkov, ale zatiaľ ostáva len
pri sľuboch. Malé svetielko „na konci
tunela„ sa objavilo koncom augusta
2019, kedy vláda schválila komplexné
pozemkové úpravy – počas nasledujúcich 30 rokov…
Ostáva nám len nečinne čakať,
alebo je tu ešte iná možnosť?
Súčasná rozdrobenosť pozemkov
v našej obci, ich neprístupnosť a komplikované vlastnícke vzťahy neumožňujú vytvárať parcely, ktoré sú
vhodné na výstavbu rodinných domov.
Vo väčšine prípadov sú parcely úzke,
majú veľa rôznych vlastníkov, ktorých
podiel je ťažko vysporiadať. Buď sú
vlastníci mŕtvi, pozemky neboli prededené, alebo sa žijúci vlastníci nevedia
dohodnúť. Vtedy je situácia pre mladých, ktorí chcú stavať katastrofálna.
Ďalším dôležitým momentom pre
výstavbu rodinných domov je prístupová cesta a inžinierske siete. Bez
vysporiadanej prístupovej cesty nie
je možné vydať stavebné povolenie.
Pokiaľ je cesta vo vlastníctve obce, obec
sa má o ňu náležite starať. Po obecnej
ceste majú občania prístup k svojim
domom bezproblémový. Ako náhle je,
ak je cesta súkromná, stačí „ak sa jedného dňa niektorý z vlastníkov zle vyspí“
a začínajú dlhoročné a nekončiace
problémy v susedských vzťahoch, ktoré
sa prenášajú z pokolenia na pokolenie.
Vlastníci si sami doslovne podkopávajú nohy, nechcú sa dohodnúť, aby
vznikli nové ulice a aby sa obec rozrastala. Veľmi častým slovom je v tomto
prípade: „A nepodpíšem!“

Dá sa s tým niečo robiť?
Pokiaľ sú ľudia rozumní a vedia sa
dohodnúť dá sa veľa dosiahnuť.

za úlohu určiť obvod pozemkových
úprav, vypracovanie návrhu stanov
pre združenie účastníkov pozemkových úprav. Zmluva so spracovateNa základe záujmu obce, podnetov ľom JPÚ je už uzatvorená a doručená
od občanov a zámerov niektorých Okresnému úradu, ktorý si vyžiadal
vlastníkov stavať v lokalite Oravice, odborné posudky od všetkých orgábola predbežne pripravená zastavo- nov štátnej a verejnej správy a ostatvacia štúdia IBV lokality „Oravice“ ných organizácií. Momentálne čakáme
o výmere cca 8,3 ha. V zmysle plat- na povolenie z Pozemkového a lesného
ného územného plánu, by v tejto časti odboru na začatie JPÚ v časti Oravice.
obce mali byť vytvorené stavebné Hneď po právoplatnosti povolenia
pozemky. Keďže je nereálne čakať bude zvolané valné zhromaždenie
ďalších „iba“ 30 rokov na komplexnú vlastníkov, ktorí si spomedzi seba
štátnu komasáciu, v tomto prípade sa zvolia zástupcov do predstavenstva
pristúpilo k jednoduchým pozemko- a odsúhlasí sa financovanie JPÚ. Každý
vým úpravám v časti obce Oravice z vlastníkov prispeje svojim podie(ďalej len JPÚ). Ich účelom je scelenie lom na miestne komunikácie, ktoré
pozemkov, zmysluplné usporiadanie, budú patriť obci. Spracovateľ zabezrozdelenie na parcely s možnosťou pečí účelové mapovanie polohopisu
výstavby, ktoré by boli prístupné všet- a výškopisu. Následne sa spracovateľ
kým vlastníkom a vytvorenie nových grafickej časti JPÚ stretne so všetmiestnych komunikácií.
kými vlastníkmi, aby si prediskutoV prvej etape JPÚ bolo zvolané vali jednotlivé rozparcelovanie v tejto
zhromaždenie všetkých vlastníkov lokalite. Po odsúhlasení vlastníkmi sa
danej lokality. Po prerokovaní s vlast- vypracuje návrh nového usporiadaníkmi bol získaný súhlas 72 % vlast- nia v obvode Oravice. Vlastníkom sa
níkov, nesúhlasne sa vyjadrilo 8 % vytýčia nové parcely, v ktorých budú
vlastníkov a bez vyjadrenia ostalo 20% mať podľa možností podiel v celosti.
vlastníkov. Obec následne požiadala V tomto prípade vznikne krásna lokaOkresný úrad Námestovo, pozemkový lita vhodná pre výstavbu rodinných
a lesný odbor o súhlas k Jednoduchým domov aj so zapracovanými cestami.
pozemkovým úpravám v k.ú. obce Pozemkové úpravy v lokalite Oravice
Zákamenné. Koncom leta bol zvo- by mali byť ukončené v priebehu 2
laný prípravný výbor JPÚ, ktorý má rokov.
V. Polťáková
Zákamenčan č. 1 / 2019
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X. výročie založenia Jednoty
dôchodcov Zákamenné
Každé obdobie života je niečím výnimočné. Prináša svoje radosti, ale aj starosti. Ľudová múdrosť hovorí:
„Čo v mladosti seješ, to v starobe budeš žať.“ My skôr narodení sme v mladosti veľmi radi spievali, tancovali,
snažili sme sa čo najviac hýbať. Toto nám ostalo až do dnešných čias. Aj popri našich všedných každodenných
povinnostiach si nájdeme čas na peknú pieseň, pohyb alebo stretnutie, či inú aktivitu.
V októbri si pripomíname mesiac
úcty k starším. Popoludnie 8. 10. 2019
patrilo v novom kultúrnom dome
v Zákamennom výlučne nám seniorom, pripomínali sme si X. výročie
založenia Jednoty dôchodcov v Zákamennom. Privítala nás naša predsedníčka pani Ruženka Ramačová
týmito slovami: „Čas letí ako bláznivý,
a nechytím ho ja, ani vy. Preto skúsme
sa na malú chvíľu zastaviť a naše
stretnutie príjemne osláviť. Dúfam,
že ste si priniesli dobrú náladu, že prí‑
jemné budú hodiny, ktoré prežijeme
pospolu.“ Pani Ruženka v prvom rade
ďakovala tomu Najvyššiemu, za to, že
nám umožnil dožiť sa seniorského
veku. V druhom rade poďakovala
všetkým, ktorí prijali pozvanie a prišli
do Zákamenného osláviť výročie založenia JD. Táto oslava desaťročnice bola
zároveň spojená s okresnou akciou JD,
ktorá sa každý rok organizuje v jednej
z 13 obcí nášho okresu pri príležitosti
mesiaca úcty k starším. Pani Ramačová privítala aj seniorov z okolitých
obcí a tiež ich starostov.
Pani predsedníčka Ramačová nám
priblížila začiatky vzniku Jednoty
dôchodcov v Zákamennom a jej 10.
ročnú existenciu. Prvá zakladajúca
12 |
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schôdza sa konala v priestoroch obecnej knižnice, kde Jožka Rusnáková
pracovala ako knihovníčka. Zakladajúci členovia Jednoty dôchodcov
Zákamenné boli: Jozefína Lučivňáková,
Oľga Svajčíková, Jozefína Rusnáková,
Anna Grofčíková, Agneša Kalamárová, Anna Kuchťáková, Kristína
Telúchová, Justína Večerková, Tomáš
Večer, Ružena Ramačová.
V Zákamennom sa stretlo 13 klubov jednoty dôchodcov so svojimi
starostami:
Obec Bobrov – starosta Ing. Anton
Grobarčík, obec Breza – Ing. Ladislav
Matejčík, obec Klin – Karol Revaj, Mesto
Námestovo – Milan Hubík, obec Oravská Jasenica – Ing. Karol Graňák, obec
Oravská Lesná – JUDr. Marek Majdiš

PhD. , obec Oravské Veselé – Ing. Albín
Maslaňáko, obec Sihelné – Mgr. Ľubomír Piták, obec Vasiľov – Mgr. Anton
Grigel, obec Vavrečka – Peter Kružeľ,
obec Zákamenné – Mgr. Peter Klimčík,
obec Zubrohlava – Pavol Bugeľ.
Ďalej sa nám prihovorila predsedníčka okresnej organizácie Jednoty dôchodcov pani Oľga Sloviková.
Z jej dojemného príhovoru vyberám
pozoruhodnú myšlienku o ľuďoch,
ktorých prirovnala k lesu. V každom
lese rastú stromy, mladé, staršie, ale
aj celkom staré. Navzájom žijú v symbióze, spoločne odolávajú nepriazni
počasia, radujú sa z teplých slnečných
lúčov, tešia sa zo spoločného domova.
Dôležité je, aby aj náš les ľudských
vzťahov bol zložený zo všetkých

Kultúra

vekových kategórií, mladších, ale aj J. Vojtaššáka so svojim zaujímavým
starších a vzájomne sme sa snažili tanečným programom, pod vedením
p. uč. Kľačanskej. Roztancované deti
tešiť zo spoločných chvíľ.
Náš pán starosta Mgr. Peter Klimčík na pódiu vystriedala Kamilka Belicanám poďakoval za spoluprácu s obcou, jová so svojou speváckou skupinou
brigády, ktoré organizujeme pri čistení a harmonikárom Kamilom LučivňáKalvárie, rôzne obecné aktivity na kto- kom. Pani Kamilka má nevšedný talent,
rých sa spolupodieľame – pohostenie svojou vlastnou pesničkou, kde vtipne
pri dožinkoch a pri stretnutí rodín, spomenula všetkých 13 obcí, ktoré sa
vianočných trhoch, alebo iných príle- zišli na posedení u nás v Zákamennom
žitostiach. Ako dôchodcovia držíme vytvorila unikátnu atmosféru. Zatajil
taký pomyslený patronát nad našou sa nám dych a rozcitliveli sa srdcia pri
Kalváriou, ktorú chodíme pravidelne jej básni o babičke a jej troch synoch.
Kamilka Belicajová má vo svojej rodine
čistiť a hrabať suché lístie.
Duchovné osvieženie nám dodal pokračovateľov, vnuka a vnučku, ktopán farár Cyril Hamrák, kedy náš zrelý rým odovzdáva pomyslenú štafetu
seniorský vek prirovnal k veku istoty v udržiavaní ľudových tradícií.
a múdrosti prežitých rokov. PripomeProgram pokračoval krásnymi
nul nám, že našou povinnosťou je tiež ľudovými piesňami v podaní mladých
povzbudzovať naše deti a vnúčatá vo heligonkárov A. Večerka, A. Belicaja
viere. Svoj príhovor ukončil krásnymi a M. Kondelu. Goralské piesne v originálnych krojoch zahrali a zaspievali V.
slovami, že nás má všetkých rád.
Naše pozvanie prijala aj riaditeľka Belicajová, B. Večerková a L. M. VečerDomova sociálnych služieb v Zákamen- ková. Na konci programu sa predstanom JUDr. Adriana Adamicová. S DSS vili aj Zákamenské seniorky s piesňou
a ZPS Zákamenné spolupracujeme už „Život sa mi páči hoc som seniorka“
dlhé roky. Pani riaditeľka nám poďako- a zatancovali country tance. Po chutvala, že si nájdeme čas a spríjemníme nom obede dostali priestor na účinkochvíle ľuďom, ktorým chýba jednoduchý vanie v programe aj seniori z Bobrova,
ľudský dotyk a svojimi piesňami a náv- Or. Veselého pod vedením M. Chabadu.
števami im vyčaríme úsmev na tvári. Zaspievali trávnice a pieseň k P. Márii.
Ako to už na takých stretnutiach
K dobrej a spevavej nálade sa už pribýva, tak aj na našom nechýbala dobrá pájali ďalší seniori so svojimi harmonálada o ktorú sa postarali žiačky ZŠ. nikármi. Krásnu pieseň o Zákamennom nám zaspievali naši susedia z Or.
Lesnej pod vedením p. E. Chvojkovej.
Atmosféru nášho posedenia spestrila
aj dôchodcovská kapela zo Zákamenného v zložení: V. Gonšor a O. Večerek
na trúbkach, J. Polťák na harmonike.
K našej kapele sa postupne pridávali
všetci seniori.

Každý prispel k obohateniu pro
gramu svojim spôsobom. P. Kalamárová nám vytvorila foto materiál
na nástenke, kde sme si mohli zaspomínať na naše aktivity. Na druhej
nástenke sme sa mohli popýšiť diplomami našich seniorov, ktorí nás
zviditeľňujú v športe, ako p. O. Svajčíková, p. E. Malinková a najviac ocenení patrilo nášmu novému členovi
J. Malinkovi, ktorý nás reprezentoval
aj mimo okresu. Krásne tretie miesto
mu patrilo v amatérskom prekážkovom behu „Žilinské blatíčko“.
O to, aby nám nič nechýbalo na
sto
loch sa postarali reštaurácia
Pizza Pub Facka, chutné pečivo nám
napiekli šikovné pekárky z firmy KLIBOS. Tiež ďakujeme p. H. Kuchťákovej
za výborné makovo – orechové štrúdle.
Pani B. Sivčáková nám zabezpečila
krémešový koláčik ku kávičke a nedá
nám nespomenúť nášho najstaršieho
člena MUDr. K. Gajdoša, ktorý sa o nás
postaral a jeho zásluhou sme mali
na stole zdravé a chutné ovocie.
Touto cestou sa chceme poďakovať
aj manželom Bohuckým, obci Zákamenné, COOP Jednote Námestovo,
firme Klibos, za to že nás ochotne
podporili a tým prispeli k realizácii
tohto veľkého nezabudnuteľného
stretnutia.
Viktória Večerková
foto » zdroj: ocú
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Kultúra

Posedenie so seniormi
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
V duchu týchto slov sa nieslo príjemné posedenie so seniormi nad 70
rokov, ktoré sa konalo dňa 30. októbra
2019. Na stretnutie prišlo okolo 200
pozvaných. Slávnosť sa začala svätou
omšou v kostole Nanebovzatia Panny
Márie, ktorú celebroval náš duchovný
otec Mgr. Cyril Hamrák.
Po svätej omši nasledoval kultúrny
program v novom kultúrnom dome
v Zákamennom. Našich seniorov

privítal starosta obce Mgr. Peter
Klimčík. Predstavil sa folklórny súbor
zo Zákamenného, malí heligonkári
a dievčatá zo ZŠ. Členovia Jednoty
dôchodcov Zákamenné sa taktiež
postarali o obohatenie programu svojim živým vystúpením a nechýbalo ani
ocenenie, ktoré na ich návrh tento rok
získala pani Irena Lučivňáková za celoživotnú prácu. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a malý darček.

Dôchodcom sa prihovoril aj policajný
kaplán PaedDr. Peter Hámor, ktorý ich
duchovne povzbudil. Za povinnosť
sa pokladalo upozorniť starších ľudí
aj na bezpečnosť na cestách. O to sa
postaral ďalší hosť kpt. Mgr. Tibor
Šándor. Vysvetlil im tiež na konkrétnych prípadoch, ako majú chrániť
svoj majetok a ako sa správať, aby
nenaleteli podvodníkom. Ďakujeme
za krásne prežitý deň. Nech sú nám
tieto chvíle povzbudením, aby sme
často trávili čas s našimi starými
rodičmi.
Na záver slová sv. otca Františka:
„Každé obdobie života je Božím
darom a má svoju krásu a svoju dôle‑
žitosť,i keď je poznačené krehkosťou“.
text, foto » zdroj: ocú

DETI DEŤOM
V nedeľu 8.12.2019 sa v Polyfunkč
nom dome kultúry v Zákamennom
uskutočnil už 9. ročník benefičného
koncertu DETI DEŤOM.
Organizátori tohto úžasného podujatia dokázali pre malého Jarka „malý
zázrak“ – spojili celú našu obec ku
krásnemu gestu – pomoci pre toho
ktorý nás potrebuje. Na pódiu sa
vystriedalo veľké množstvo účinkujúcich, ktorí svoj talent venovali malému
Jarkovi. Sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch. Obrovské množstvo
ľudí prišlo podporiť a aspoň trochu
uľahčiť život malému bojovníkovi.
Úžasná rodina s malým slniečkom
Jarkom sa hrdinsky dokázala postaviť
pred nás a dala nám trochu nahliadnuť pod pokrievku svojho života. Na
chvíľu sme mali možnosť precítiť ich
14 |
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IX. Benefičný koncert DETI DEŤOM
denné starosti a tak trochu s pokorou si priznať, že my sa máme veľmi
dobre. Úžasná solidarita, pokoj a láska
sa niesla celým koncertom a rezonovala v každom z nás. Na benefičnom

koncerte sa vyzbieralo 7 132,43 €,
200 korún českých a 5 zlotých.
Veríme, že malému Jarkovi a jeho
rodine aspoň trochu uľahčíme neľahký
život.
text, foto » zdroj: ocú

Aktivity kresťanskej mládeže

Púť k svätej Filoménke

zdroj janka polťáková

Žiaci lektorského krúžku a ich sympatizanti sa vybrali na púť do Spišského Podhradia a na Spišskú Kapitulu.
Každoročne sa tu koná slávnosť ku cti svätej Filoménky, nazývanej aj Divotvorkyňa, lebo na jej príhovor sa udialo
veľa zázrakov. Jej životopis a okolnosti jej svätorečenia sú veľmi zaujímavé – odporúčame zistiť o nich viac.
Keď sme dorazili, milo nás prekvapilo, že každého pútnika osobitne privítali organizátori. Nasledovala svätá
omša. Ctitelia svätej Filoménky prichádzajú z rôznych kútov Slovenska
i Moravy a mnohí pútnici prichádzajú
v krojoch, takže kostol bol ozdobený
pestrými odevmi, najmä veriaci z rázovitej obce Lendak v svojich krojoch
doslova žiarili. Aj mnohí naši žiaci boli
v krojoch a bol na nich utešený pohľad.
Omšu viedol vdp. Ľuboslav Hromjak,
ktorý všetkých vítal, ale počas omše
tri krát ďakoval deťom zo Zákamenného za ich účasť. Naši žiaci
boli zapojení aktívne aj do liturgie
– prosby čítala Martinka spolu s chlapcom z Lendaku, Radek a Radka niesli
obetné dary. Po skončení omše nás

pomazali olejom svätej Filoménky
a deti si mohli kúpiť ružence ku cti
tejto svätice a jej obrázky. O všetkých
pútnikov sa postarali pohostením.
Neskôr sme zavítali na Spišskú Kapitulu, kde sme viac krát stretávali zákamenských skautov. Bol výnimočný
deň – Spišský Jeruzalem a my sme
sa mohli zapojiť do diania. Zúčastnili
sme sa koncertu v katedrále svätého
Martina, tiež sme si uctili hrob pána
biskupa Jána Vojtaššáka. Sprievodcu
nám robil seminarista Stanislav, ktorý
nás previedol nielen katedrálou, ale aj
seminárom. Ukázal nám aj kaplnku
seminaristov a naši pútnici si tam
uctili relikvie sv. Kataríny Sienskej,
sv. Jána Nepomuckého a blahoslavenej sestry Zdenky. Relikvie si vyžadujú

našu úctu i pozornosť, pretože majú
za následok mnohé uzdravenia. Každé
dobro, ktoré sa prejavuje prostredníctvom relikvií, je Božím činom, ale
Boh chce pritiahnuť našu pozornosť
na svätých ako na náš vzor. Stanislav
nás zaviedol aj na „Pažiť“, čo je priestor
nad katedrálou s kaplnkami, ktoré
majú rozmiestnenie ako v Jeruzaleme.
Už sme boli poriadne unavení, tak
sme šli na salaš. Tam sme sa občerstvili a mladí pútnici sa vyšantili
na preliezkach a ihrisku. Domov
sme sa vracali s radostným pocitom,
s novým poznaním a aj duchovnými
pokladmi. Ďakujem žiakom, lebo sa
správali príkladne a my dospelí sme
mohli byť na nich hrdí.
PaedDr. Janka Polťáková
Zákamenčan č. 1 / 2019
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Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Zákamenné

Kardinál Tomko slávil v Zákamennom pamätný
deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
beatifikačného procesu. Oravských
veriacich povzbudil a vyjadril obdiv
nad ich dobrosrdečnosťou a krásou
oravskej prírody. V závere sv. omše
oslovil pútnikov spišský diecézny biskup a prosil o vytrvalosť v modlitbách
za proces blahorečenia. Prítomných
vyzval k účasti na Národnom pochode
za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Bratislave. Povzbudil ich,
aby všetci nebojácne, tak ako biskup
Ján, vydávali svedectvo viery a hájili
život, napriek súčasným postojom
spoločnosti.

monika janoťáková
Veriaci spišskej diecézy si v sobotu
3. augusta 2019 pripomenuli 54. výro
čie smrti Božieho sluhu biskupa Jána
Vojtaššáka v jeho rodnej obci Záka
menné. Duchovný program začal
v kostole Nanebovzatia Panny Márie,
vzdialeného len niekoľko metrov
od hrobu biskupa Jána, fatimskou
pobožnosťou.
Po jej skončení nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval J. E.
Jozef kardinál Tomko. Pútnikov a hostí
privítal miestny farár vdp. Cyril Hamrák. V mene farnosti vyjadril radosť
z toho, že prišli: „Tieto stretnutia budú
len vtedy, ak vo vašich srdciach bude
úcta k tejto veľkej osobnosti našej spiš‑
skej diecézy a Slovenska.“ Prítomných
vyzval, aby si uvedomili vážnosť a historicitu tohto jedinečného stretnutia
a vyjadril prianie, aby v Zákamennom
prežili spoločenstvo Kristovej Cirkvi,
ktoré ďakuje Pánu Bohu za dobrého
pastiera biskupa Jána Vojtaššáka a svojimi modlitbami podporili proces blahorečenia Božieho sluhu.
Na slávnosti sa zúčastnili Mons.
Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, Mons. Anton Tyrol, generálny
vikár spišskej diecézy, Mons. Ľubomír Štefaňák, biskupský vikár pre
ekonomiku, rektor kňazského seminára doc. Peter Majda, predstavení
a bohoslovci z kňazského seminára
16 |
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Po skončení sv. omše bolo pre pútnikov pripravené občerstvenie a mali
možnosť navštíviť pamätné miesta
biskupa Jána a miestnu Kalváriu.
Popoludní o 16 hod. začala prezentácia nového dokumentárneho filmu
o osobnosti biskupa Jána, ktorý vzniká
v talianskej koprodukcii a predstavil ho režisér Giglio. Ide o syntézu
dokumentu s hraným filmom, v ktorom účinkujú zákamenskí ochotníci
z miestneho divadelného súboru.
Hlavnú úlohu stvárnil Milan Kasan.
Prítomným bola premietaná polhodinová ukážka, po nej nasledovala
diskusia s autorom. Prisľúbil, že celý
bude dokončený v septembri tohto
roku a jeho premiéra je naplánovaná
na november pri príležitosti výročia
narodenia Božieho sluhu.

zdroj: ocú
biskupa Jána Vojtaššáka zo Spišskej
Kapituly. Prítomný bol aj postulátor
v procese blahorečenia Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka ICDr. Peter
Jurčaga a okolo 60 kňazov, ktorí prišli
aj so svojimi farníkmi. Zahraničným
hosťom bol taliansky režisér pripravovaného filmu o Božom sluhovi „Bar‑
barské dni“ Alberto di Giglio.
V príhovore pán kardinál pripomenul veriacim najdôležitejšie
momenty zo života biskupa Jána
a vyjadril nádej na skoré zavŕšenie

Na záver sa s pútnikmi rozlúčil
miestny farár vdp. Cyril Hamrák.
Na celodiecéznej púti sa zúčastnilo
najviac veriacich za posledné roky.
Monika Janoťáková

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Zákamenné

Sviatosť birmovania 2019
Dňa 23. júna bol pre našich ôsmakov a deviatakov veľký deň. Slávnosť kresťanskej zrelosti. Predchádzal mu
náročný rok prípravy.
Každý štvrtok sa zúčastniť svätej
omše, samozrejme aj v nedeľu – ale to
pokladáme za samozrejmé, aspoň dvakrát do mesiaca stretnutie v skupinkách, kurz Dominik, Kurz Anka, deväť
prvých piatkov… Bolo to naozaj ťažké,
zvlášť pre deviatakov, ktorí popri príprave na prijatie sviatosti birmovania
museli zvládnuť monitor, aj prijímacie
skúšky na stredné školy. Hoci príprava
bola náročná, deti ňou boli uvádzané
do plnšieho duchovného života. Prehlbovali svoje poznanie, lebo aj niečo
také obyčajné v našich očiach, živí
vieru. Učili sa chápať svätú omšu ako
nevyčerpateľné more Božej štedrosti,
kde môžu získať rovnaké zásluhy,
akoby osobne stáli pod krížom.
Pobožnosťou prvých piatkov, spojených s veľkými prísľubmi, vstúpili
do tajomstva Lásky Božského Srdca.
Pravidelné stretávanie v skupinkách
dávalo priestor hlbším rozhovorom,
otázkam, osobným svedectvám.
Kurzy Anka a Dominik vtiahli birmovancov do rôznych aktivít, spevu,
hier, prednášok, skupinovej práce –
mohli zažívať silu spoločenstva. Keďže
birmovancov bolo veľa, kurzy prebiehali na tri krát, Základná škola Jána

Vojtaššáka poskytla svoje priestory.
K tomu všetkému mali možnosť osobného rozhovoru s pánom kaplánom
Janom Mahútom a na konci prípravy
sa mohli rozhodnúť pre generálnu
spoveď… pri počte birmovancov 152
nezvyčajný luxus! Samozrejme nie
všetci birmovanci prijímali niektoré
aspekty prípravy s nadšením a pochopením, ale zasiate semienko v ich
srdciach môže priniesť veľa plodov.
Duchovné plody našich námah zväčša
zostávajú ukryté našim očiam, len vo
večnosti spoznáme ich hodnotu.
Sviatosť birmovania má prijať
každý pokrstený vo vhodnom čase.
Latinský zvyk od stáročí určuje ako
orientačný bod na prijatie birmovania
„vek usudzovania.“ Každý birmovanec
prešiel záverečnou skúškou, kde preukázal svoju zrelosť na prijatie sviatosti.
Sviatosť birmovania je potrebná
na dovŕšenie krstnej milosti a jej
účinok spočíva v osobitnom vyliatí
Ducha Svätého, aké dostali apoštoli
v deň Turíc. Táto sviatosť nás pevnejšie zjednocuje s Kristom, zveľaďuje
v nás dary Ducha Svätého, dáva nám
osobitnú silu Ducha Svätého. Dňa
23. júna prišiel vyslúžiť túto sviatosť

pán biskup Andrej Imrich. Pán farár
Cyril Hamrák predstavil 152 birmovancov. Pán biskup predniesol kázeň,
zameranú na dôležitosť rozoznávať
pravdu v živote, správne usudzovať,
uvažovať… Neposudzovať iných. Prvky
zrelosti. Potom nastal samotný obrad
birmovania, ktorý biskup udelil pomazaním krizmou na čele, ktoré sa koná
vkladaním ruky a slovami: „Prijmi
znak Daru Ducha Svätého“. Prosme
za našich birmovancov, aby spolupracovali s Božou milosťou, aby ich viedol
Duch Svätý a oni žili v Pravde a Radosti.
Ďakujeme naším duchovným
otcom, zvlášť pánu kaplánovi Janovi
Mahútovi. Pán kaplán sa mladým
venoval s ochotou, láskou a venoval im
tak veľa času a pozornosti, koľko sa
dalo. Každý jeden birmovanec bol pre
neho dôležitý a venoval sa mu osobne.
Naša vďaka patrí animátorom, ktorí
sa starali o svoje skupinky. Niekedy
to aj pre nich bolo vypätie síl popri
všetkých ich iných povinnostiach.
Ďakujeme aj Vám, naši milí birmovanci, že ste sa snažili, že ste zabojovali,
že ste vydržali. Sme na Vás hrdí a prajeme Vám, aby Vás Duch Svätý viedol.
text, foto PaedDr. Janka Polťáková
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Dejiny obce

Prevrat
Rozpad Rakúsko‑Uhorska a vznik Československej republiky patrí medzi najvýznamnejšie medzníky v našich
dejinách. Tento rok si pripomíname jeho sto prvé výročie. Nezávisle od udalostí v Čechách sa v Martine 30. októbra
1918 stretli najvýznamnejší slovenskí predstavitelia a vyhlásili tzv. Martinskú deklaráciu. Ňou oficiálne zrušili
zväzok s Uhorskom a vyjadrili túžbu byť súčasťou spoločného štátu Čechov a Slovákov. Za jediný zvrchovaný
orgán, ktorý bol oprávnený vystupovať v záujme slovenského národa, bola prehlásená Slovenská národná rada.
Oravská župa, ako najsevernejšia časť zanikajúceho Uhorska, sa
pomerne skoro prihlásila k novovznikajúcemu Československu. Svoj
jednoznačný postoj župný výbor
Slovenskej národnej rady vyjadril
na manifestačnom zhromaždení v Dolnom Kubíne v nedeľu 3. novembra 1918.
Podľa slov účastníčky zhromaždenia
Márie Diežkovej „Kubín ešte nevidel
na námestí toľko sveta ako vtedy.
Všetko plesalo a bolo vo vytržení. Toľko
ľudí, čo ho oko ešte nevidelo. Oravské
obce sa tak formálne stali súčasťou
ČSR. Na slávnostné zhromaždenie prišli
aj gazdovia z okolitých obcí. Radostná
správa sa rýchlo rozšírila po celej
Orave. K eufórii isto prispel i koniec
prvej svetovej vojny a vytúžený mier.“
Udalosti, ktoré nasledovali, sa zvyknú označovať termínom „prevrat“.
Roz
radostení obyvatelia s pocitom
slobody vyšli do ulíc. Maďarskí úradníci a žandári vidiac, že situácia sa pre
nich dobre nevyvíja, zväčša poutekali,
ostatní boli vyhnaní. Obce a mestá tak
ostali nechránené. Nielen na Orave,
ale na väčšine slovenského územia,
vlnu radosti a nadšenia vystriedala
vlna anarchie a nepokojov. Všade sa
začalo kradnúť, rabovať a piť čo hrdlo
ráčilo. Ľudia odmietli poslúchať staré
uhorské úrady, ba čo viac, vzbúrili sa
proti nim. Zlé časy nastali hlavne pre
Židov, v tej dobe najčastejších majiteľov obchodov a krčiem. Antisemitské
nálady za začali prejavovať už počas
vojny, no naplno prepukli práve počas
prevratu. Židia prišli o väčšinu svojho
majetku. Chaotická situácia trvala
takmer dva mesiace. Až príchodom
českých vojakov v polovici decembra
1918 bol na väčšine územia znovu
obnovený poriadok.
Prevratové udalosti v rámci Oravy
mali najbúrlivejší priebeh v námestovskom okrese. Vyžiadali si najmenej šesť ľudských životov. Zapríčinené
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to bolo odľahlosťou tohto regiónu
a takmer úplnou absenciou bezpečnostných zložiek. Očitý svedok týchto
nepokojných čias zaznamenal:
„Vlečie sa deň po dni, ten strašný
nepokoj v tých horných dedinách Orav‑
skej stolice, nevieme kde sa máme obrá‑
tiť a čo máme robiť. Zo dňa na deň
čo sa svet má uspokojiť to sa ešte viac
búri jeden proti druhému, kradnú,
zbíjajú, všetko najhoršie robia, bo im
nemá kto zabrániť, bo jedného vojaka
v tých najnebezpečnejších obciach
není.“ Na druhej strane dobová tlač
videla príčinu najmä v predošlom
útlaku a nespravodlivosti zo strany
uhorských úradníkov a v lakomosti
a bezohľadnosti židovských krčmárov a obchodníkov. Snažila sa chovanie hornooravského obyvateľstva
ospravedlniť:
„Mnoho musel náš ľud zniesť krívd.
Nie div tedy, že tá tichá riečka, ktorej sa
náš ľud podobá a ktorej vodu častokrát
odvádzali na cudzie mlyny, mútili, tá
riečka následkom búrky, rozvodnila sa
vystúpila z brehov, zmietla, rozbúrala
všetko a na daktorom mieste zobrala
i úrodnú zem.“
Na väčšine územia Oravy prepukla

prvá vlna nepokojov 4. novembra 1918
a postihnutá bola takmer každá jedna
obec. Začiatkom novembra bol v Zákamennom vyrabovaný notársky úrad,
pri čom boli zničené daňové registre,
zakladacie dekréty o jarmokoch a iné
dokumenty v maďarskom jazyku.
Tunajší obyvatelia spolu s občanmi
Oravskej Lesnej napadli a vyrabovali
i viacerých židovských obchodníkov
a krčmárov, lesných hájnikov a majetnejších gazdov. Medzi napadnutými
okrem inými bol obchod žida Stiglitza
v Oravskej Lesnej, či obydlie mäsiara
Izáka Rendla v Zákamennom. Druhý
menovaný incident mal neskoršiu
krvavú dohru.
Čoskoro po rabovačkách sa v Zákamennom vytvorila viacčlenná obecná
stráž, ktorá mala v budúcnosti zabrániť podobným nepokojom. Bola zložená prevažne zo zamestnancov lesnej
železnice a hájnikov. Strážnici, ktorí
nevlastnili strelnú zbraň, boli dodatočne ozbrojení. Jej členmi boli: Štefan
Žatkuliak, Juraj Kačena, Ondrej Šteinitzer, Vilhelm Rendl, Kamil Šteiner,
Jozef Banas, Jozef Podoklan a Ján Oleríny. Členom stráže sa stal aj nedávno

Dejiny obce
vyrabovaný mäsiar Izák Rendl. Dňa 15.
novembra 1918 sa obecná stráž vybrala
na kontrolu do susednej Oravskej Lesnej, kde navštívila obydlie podnotára
Jána Labana. Izák Rendl využil situáciu a sám šiel zháňať po domoch
veci, ktoré mu boli počas rabovania
odcudzené. Vo svojej výpovedi uviedol,
že k tomuto kroku ho donútila jeho
žena. Rendl prišiel čoskoro do sporu
s viacerými chlapmi, z ktorých ho
jeden udrel palicou po hlave. Mäsiar
neváhal, vybral revolver a na výstrahu
vystrelil do vzduchu. To situáciu ešte
viac vyhrotilo. Lesňanských chlapov
takéto správanie rozhorčilo a pustili
sa vymáhača prenasledovať. Chceli ho
odzbrojiť a dať mu príučku. Rendlovi
sa podarilo dobehnúť do domu podnotára, kde zburcoval ostatných členov stráže s tým, že ho chcú zabiť. Tí
vybehli von a začali po neozbrojených
prenasledovateľoch strieľať. Jedného
z nich istého Michala Murína trafili
do ramena, následkom čoho o štyri
dni zomrel. Podľa výpovedí svedkov
iného účastníka Jozefa Briša zajali
a následne popravili. Prípad neskôr
riešil súd ako dvojnásobnú vraždu.
Rabovačky prepukli i v susedných
obciach. V Breze vyvolali nepokoje
vracajúci sa vojaci z frontu, ktorí hlásali slobodu. V prvých novembrových
dňoch 1918 vyrabovali Grünwaldovú
krčmu. K rozbesneným a opitým vojakom sa pridali aj miestni a bohatým
gazdom brali hovädzí dobytok, ošípané a hydinu a za dedinou ich piekli
na ražni. Podarilo sa im chytiť jedného
utekajúceho maďarského žandára,
ktorému vzali šaty a prinútili ho zjesť
plnú misu zemiakov s kapustou, pri
čom sa mu vysmievali a ponižovali ho.
Odozva tohto činu nenechala na seba
dlho čakať. Ponížený žandár prípad
ohlásil v Oravskom Podzámku, následkom čoho bola do Brezy vyslaná vyšetrovacia skupina. Tá vinníkov pochytala a následne odvliekla na výsluch.
Pôvodca tohto incidentu Ján Náčin
bol zastrelený. Za ostatných zatknutých museli rodiny zaplatiť finančné
pokuty.
Nepokoje sprevádzané rabovaním
prepukli tiež v obci Novoť. Občania
vyrabovali dom židovského obchodníka Jakuba Treumanna. Škodu, ktorú

mu spôsobili na majetku, odhadoval
na takmer 50 tisíc korún. V roku
1930 si poškodený od Novoťanov žiadal náhradu. O tom či uspel archívne
dokumenty mlčia. V tom čase Jakub
Treumann býval už v Trenčíne.
Obraz doby výstižne opisuje cirkevná kronika Bobrova:
„Ľudia zle ponímali slobodu, začali
rabovať a plieniť. Vyrabovali tunajších
židov, obchodníkov i richtára a notára.
Ľud sa opíjal, kým v pivniciach bol
nápoj, po ulici i dietky i dievčatá i ženy
ležali opité.“
V Jablonke istý hospodár lial svojej
svini ulúpené tokajské víno, pri čom

jej vravel: „Pi, aby si si pamätala, že
bola revolúcia.“
Dňa 9. decembra 1918 prišli do Dolného Kubína prvé oddiely českých
vojakov. Nasledovný deň (10. decembra) bol vyhlásený zákon o mimoriadnych prechodných ustanoveniach
na Slovensku.
Do námestovského okresu prišlo
české vojsko 2. januára 1919.
Tým sa zavŕšil proces integrácie
Oravy do novovzniknutej Československej republiky a opätovne bol
nastolený poriadok.
grafika » zdroj ocú
Mgr. Michal Mrekaj, PhD.
Zákamenčan č. 1 / 2019

| 19  

Kultúra

Dni Obce Zákamenné 2019
Polovica júla patrí už tradične slávnostiam Dni Obce Zákamenné, ktoré
sa každoročne tešia väčšej a väčšej obľube. Táto udalosť, už patrí k tradícii
obce a tento rok sme si pripomínali už 404. výročie prvej písomnej zmienky
založenia obce.
Ako každý ročník, aj tento začínal
svätou omšou, ktorá bola obetovaná
za všetkých občanov obce, ale aj rodákov. Pri tejto príležitosti vdp. Cyril
Hamrák vyzval občanov k jednote,
súdržnosti a poprial všetkým príjemný
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zážitok zo slávnosti. Napriek tomu, že
počasie nebolo veľmi slnečné a bolo
nestále, prilákali tieto slávnosti veľké
množstvo záujemcov. Program začal
po svätej omši príhovorom starostu
obce Mgr. Petra Klimčíka, ktorý privítal

Kultúra

všetkých hostí, rodákov aj občanov. Pri
vystúpeniach sa predstavili na začiatok členovia Jednoty dôchodcov aj deti
zo ZŠ pod vedením p. uč. Kľačanskej.
Po týchto vystúpeniach nasledovalo
predstavenie pre najmenších Simsalala
Podujatie „Dni obce Zákamenné“
finančne podporil Žilinský
samosprávny kraj.

a následne folklórne vystúpenia: ĽH
Kamenčan, Spevácka skupina Studnička z Veličnej a DĽH Spod Kamjynnegô. V závere sobotného popoludnia sa
predstavili Dušan Tadeáš, kapela Sliačske Mokváne a kapela Kabát Revival,
ktorá oslovila najmä mladšie publikum.
V tomto ročníku pokračoval program
aj v nedeľu. Okrem bohatého športového
popoludnia sa na pódiu predstavili aj

hudobné zoskupenie An&Ka či skupina
Brišákovci. Celé podujatie sa mohlo
uskutočniť vďaka sponzorom, organizátorom a všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa na podujatí podieľali, či už pri
organizovaní Dňa radosti, varení guľášov alebo pri celkovej organizácii za čo
im všetkým patrí veľké poďakovanie.
Ing. Zvonárová Eva
foto anton mundier
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Voľnočasové aktivity

foto anton mundier

Deň radosti 2
V letných mesiacoch bol realizo
vaný projekt „Deň radosti 2“,
ktorý pozostával z dvoch častí.
Prvá časť bola realizovaná ako aktivita, ktorá mala prispieť k vhodnému
využitiu voľného času detí a rodičov
pri spoločných aktivitách.
Detský program sa začal vystúpením obľúbenej detskej speváčky
„Simsalala“, ktorá rozospievala a roztancovala detské publikum.
Po skončení hudobno zábavného
programu nasledovali rôzne súťaže

Podujatie „Dni obce Zákamenné“
finančne podporil Žilinský
samosprávny kraj.
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Voľnočasové aktivity

a hry pre deti ale aj ich rodičov. Tie
ich mali motivovať k spoločne strávenému času bez mobilov, počítačov
a tabletov. Za absolvovanie súťažných
disciplín zbierali body, ktoré si mohli
v stánku vymeniť za rôzne zaujímavé darčeky. Všetky deti sa mohli
zadarmo vyšantiť na skákacom hrade,
šmykľavke, trampolíne, na autíčkach
a vodnom zorbingu.
Druhá časť projektu bola realizovaná ako 5 dňový pobytový tábor pre
deti v Liptovskej Revúcej.
Deti čakal nabitý program, pobytového tábora sa zúčastnilo 55 detí a 20
mladých. Tábor bol ladený bádateľsky.
Deti mali bohatý program, čakala
ich olympiáda s rôznymi súťažnými
disciplínami, ktoré preverili ich
telesnú zdatnosť, um, šikovnosť, rýchlosť ale aj dobré srdce. Vyrábali pekné
darčeky, zahrali si futbal, čakala ich
celodenná turistika. Radosť im urobila aj večerná diskotéka, či nočné
hľadanie pokladu.
Užili si 5 nádherných dní bez telky,
mobilov a počítačov.
text, foto kam
Zákamenčan č. 1 / 2019

| 23  

Vzdelanie
M: Deti boli oveľa skromnejšie, ohľadupl‑ 5) Keby ste mali pomyselnú „čarovnú
nejšie k okoliu, citlivejšie, samostatnejšie, paličku“, čo by ste zmenili v našom
zodpovednejšie k povinnostiam a manu‑ školstve?
álne zručnejšie. Myslím, že dnešným F: Ak sa na ministerstve urobia zmeny,
deťom chýba pokora, rešpektovanie učiteľ by mal dostať vypracované
autority starších. Mnohé veci dostávajú hodiny aj s pomôckami, a nie čakať
zadarmo, preto si ich nevedia vážiť.
na učebnice 2 – 3 roky.
S: Vždy boli deti dobré aj menej dobré, M: No možno iba to, že žiaci sa teraz
vždy sa našli výnimky. Nemali by sme nemusia snažiť dostať na SŠ, pretože
porovnávať, lebo táto doba je dimen‑ tie berú všetkých. Neexistuje pre žia‑
zionálne iná.
kov dostatočná konkurencia, nemusia
robiť prijímačky a ich úroveň vedo‑
3) Je niečo, na čo určite nezabudnete? mostí klesá.
F: Ak ma žiak stretne a roz‑ S: Podľa mňa by sa mal zmeniť systém
práva mi ako som ho naučila, reforiem. Reforma nie je to, že sa učivo
a bolo to veľmi dávno, takýto presunie z jedného ročníka do iného.
Ak ministerstvo naplánuje reformu
pocit hreje pri srdci.
M: Určite
nezabudnem malo by zabezpečiť všetko potrebné,
na stretnutia s bývalými žiakmi, od učebníc až po zaškolenie pedagógov.
Pani učiteľky Ing. Jana Mrekajová (M), na ich spomienky, na rozhovory o ich
Mgr. Elena Fafejtová (F)
súčasnom živote. Som šťastná, ak sa 6) Máte už plán ako strávite nasledua Mgr. Anna Sekerášová (S)
im darí. A nezabudnem na zborovňu. júce roky „aktívneho“ oddychovania?
prežili na našej ZŠ
S: Sú to chvíle, keď stretnem bývalých F: Venovať sa viac mojim záľubám:
niekoľko krásnych rokov.
žiakov, ktorých už ledva spoznávam kvety, záhradka, keramika, maľova‑
Požiadali sme ich, aby nám prezraa vystískajú ma a ďakujú za všetko, nie a samozrejme dovolenky pri mori
dili svoje postrehy a skúsenosti,
čo som vás naučila.
po sezóne, keď sú už menšie horúčavy
ktoré počas svojho
a je to lacnejšie.
pôsobenia nadobudli.
4) Chceli by ste niečo z vašej pamäte M: Mám veľa plánov. Oddych je zmena
radšej vymazať?
práce. Určite to budú vnúčatá, rodina,
1) Ste učiteľkou dušou aj telom. Je F: Ak som niekedy na žiakov nakri‑ záhrada, ak zdravie dovolí, tak aj ces‑
nejaký recept, ktorý by ste mohli dať čala alebo inak ublížila, aj keď to bolo tovanie za deťmi.
súčasným učiteľom, aby zvládli svoje opodstatnené.
S: Budem sa venovať hlavne svojmu
povolanie?
M: Niektoré veci si človek pamätá týž‑ zdraviu a rozrastajúcej sa rodine.
F: Milovať svoje povolanie. Ak som to deň, niektoré dva, niečo nepríjemné
chcela vyštudovať viem prečo. Zdoko‑ určite bolo, ale som na to dávno Pani učiteľky, budete nám chýbať aj
naľovať sa vo svojom obore, stále prijí‑ zabudla.
so svojimi skúsenosťami, cennými
mať niečo nové a odovzdávať to žiakom. S: Nie. Prežila som tu vždy krásne radami, nápadmi.
Ďakujeme…
Každý žiak je osobnosť, neponižovať ho. chvíle, kolektív ma podržal aj v naj‑
a UVIDÍME SA
M: Ak by existoval recept, bolo by to veľmi ťažších životných situáciách, rada sa
pri
nových
príležitostiach!
jednoduché. Ale predsa niekoľko postre‑ tu budem vracať ako k svojej rodine.
hov: Na ZŠ prebieha výchovno‑vzdelá‑
vací proces, ale výchova začína v rodine,
preto spolupráca rodiny a školy je veľmi
potrebná. Učiteľ ako druhý rodič, by pre‑
1) Naša škola dosiahla najväčší počet aj v stredu („ups“ o tom asi netušili).
dovšetkým mal milovať žiakov potom by
žiakov v šk. roku 2005/2006 t. j. 997 5) Tento školský rok sme mali 31 záujmal milovať svoj predmet a mal by sa
žiakov. Tento rok to bolo 704 žiakov. mových útvarov.
v ňom stále zdokonaľovať.
2) Na našej škole v šk. roku 2018/2019 6) Najporiadkumilovnejšími triedami
S: Budúcim učiteľom by som odkázala,
pracovalo 73 pedagogických a 25 toh
to školského roka sa stali 5. A,
že práca učiteľa nie je zamestnanie, ale
nepedagogických zamestnancov.
7.  A a 5. B. Najneporiadkumilovnejšie
povolanie, ktoré vyžaduje obrovské
3) Učitelia sa tešia na prázdniny viac triedy boli 6. B, 6. C a 6. D.
srdce, nadšenie a lásku. Ináč sa vyko‑
ako žiaci, len pre nich to nie sú prázd- 7) V testovaní T9 úspešnosť našich
návať nedá. Všetkým učiteľom držím
niny, ale „celozávodná“ dovolenka? deviatakov dosiahla v slovenskom
4)
Žiacky parlament má aj rozho- jazyku 62,8% (celoštátny priemer 62,3%)
prsty, nech vydržia aspoň toľko ako ja
(pozn. redaktora – 43 rokov).
dovaciu úlohu, rozhoduje o malých a v matematike 57,1% (celoštátny priemer
veciach napr. kedy bude ďalšie 63,1%).
stretnutie, ale aj o väčších veciach, 8) Najviac deviatakov sa hlásilo na
2) Vašimi rukami prešlo niekoľko
generácií žiakov. Vidíte rozdiel v tom,
napr. ktorá trieda je najviac poriad- technické a dopravné SOŠ, najmenej
akí boli žiaci predtým a akí sú teraz?
kumilovná, ale aj o tých úplne naj- na stredné športové školy, praktické
F: Žiaci sú rovnakí, len doba je iná.
väčších napr. či budú domáce úlohy školy a OU.

Rozhovor
s pani učiteľkami

Vedeli ste, že… ?
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Škôlkári opäť robili radosť
Nie je nič úprimnejšie ako detské srdce. Je otvorené pre každého. Čo do neho
vložíme, to aj dostaneme.
V materskej škole preto už od tých
najmladších tried pani učiteľky vštepujú do detských srdiečok lásku
a úctu k starším, chorým a opusteným.
Dôkazom je aj vystúpenie pre starých
rodičov, ktoré sa tešia veľkej obľube.
Tento rok sa toto vystúpenie ešte
nerealizovalo, pretože bude spojené
s vianočným vystúpením v novom kultúrnom dome. O niečo menej pravidelnejšie, ale rovnako krásne sú vystúpenia našich škôlkarov pre Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov na Vyšnom konci. Materská
škola vždy s radosťou prijala pozvanie
a zamestnancov i klientov zariadenia
zakaždým potešili kytičkou básničiek,
pesničiek, tančekov a neraz aj vlastnoručne vyrobeným darčekom. Deti
nikdy neprejavili strach, naopak vždy
odtiaľ odchádzali šťastné, s úsmevom
a s dobrým pocitom, že niekomu urobili radosť.
Nie tak dávno si materská škola
v Oraviciach pripomínala tridsiate
výročie svojho založenia, a teraz
20. 11. 2019 tridsiate výročie oslavoval

aj Domov sociálnych služieb. Je naozaj symbolické, že približne v rovnakom čase vznikli dve dôležité inštitúcie, ktoré sa starajú o úplne opačné
póly ľudskej generácie, a predsa sú
takmer od svojho vzniku prepojené
vzájomnou spoluprácou, ale aj spolupatričnosťou. Pri príležitosti osláv

okrúhleho jubilea Domova sociálnych
služieb dostali pozvanie vystupovať aj
naši predškoláci, ktorí sa s chuťou pustili do nacvičovania a spievania a pod
vedením ZRŠ Mgr. Ľudmilou Buckulčíkovou si pripravili pre vzácnych hostí
tanečné vystúpenie na ľudovú nôtu.
Rytmické goralské melódie roztlieskali a potešili všetkých prítomných.
Veríme, že naša spolupráca pretrvá
a deti budú mať možnosť prijať ľudí
so zdravotným postihnutím ako prirodzenú súčasť života.
text, foto » Kolektív MŠ
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Tajný život škôlkárov
Kým sú rodičia v práci, zverujú učiteľkám materských škôl to najcennejšie,
čo majú – svoje malé deti. A možno sa počas dňa aj niekoľkokrát zamyslia,
čo tá ich ratolesť práve teraz robí. Život za dverami škôlky má svoje zvlášt
nosti, svoje vlastné tempo a mnoho svojich tajomstiev.

Policajti

Denne zažívame magické okamihy,
kedy dobro víťazí nad zlom aj v tých
najbežnejších situáciách. Vďaka tomu
si tu v škôlke vytvárame vlastný svet…
a kúsoček z neho vám teraz ukážeme.
V čase, keď sa ešte len chystala projekcia filmu Vojtaššák – Barbarské dni,
deti z materskej školy už „kráčali“
po stopách Božieho sluhu biskupa
Jána. Spoznávali jeho detstvo i dospelosť, jeho skutky aj myšlienky, navštívili pamätnú izbu i miesto posledného

Zubár v škôlke

Padáky
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odpočinku. Objavili jeho bustu
v budove základnej školy a sochu
na námestí, ktoré rovnako ako škola,
nesie meno pána biskupa. V dušičkovom týždni sme opäť spoločne navštívili jeho hrob, zapálili sviečky a verili,
že detská modlitba zarezonovala aj pri
procese blahorečenia.
V októbri sme v škôlke privítali
vzácnych hostí zo známej ľudovej rozprávky – prefíkaného vlka a nezbedné
kozliatka. O ich návšteve sa u nás

Vzdelanie
rozprávalo celé týždne. Divadlo
z domčeka, ktoré za nami pricestovalo z Hriňovej, sa svojimi predstaveniami snaží oživiť ducha tradičného
bábkoherectva. A že im to ide skvelo,
o tom sa už na vlastné oči presvedčili
nielen tisícky návštevníkov najväčšieho rozprávkového festivalu „Za 7
horami“ v Liptovskom Jáne, ale teraz
už aj títo naši zákamenskí škôlkari.
Predstavenie plné smiechu a pesničiek vystriedala aj možnosť vyskúšať
si prácu s marionetami a maňuškami
pod vedením skúsených hercov. Pevne
veríme, že Viktor Sabo, Andrea Krestianová a ich čarovné bábky sa k nám
čoskoro opäť vrátia.
Nezanedbávame ani starostlivosť
o zdravie a v novembri sme preto
navštívili zubnú ambulanciu, kde sa
mnohé deti vôbec po prvýkrát ocitli
zoči-voči bájnemu zubárskemu kreslu.
No vďaka usmiatej zubnej lekárke
MUDr. Zuzane Kohútovej to určite
nebola negatívna skúsenosť, ale práve
naopak. A aby sa aj naše nasledujúce
návštevy zubných lekárov niesli len
v takomto pozitívnom duchu, pozvali
sme do škôlky aj Dr. Dianu Sofilkanych, ktorá deti naučila, ako sa
o zúbky správne starať. Milá pani doktorka, vyzbrojená obrázkami i názornými pomôckami, ale najmä pútavým
rozprávaním o vzniku zubného kazu,
vzbudila u detí živý záujem o čistotu
ústnej dutiny. Trpezlivo vysvetľovala
a dookola predvádzala správnu techniku, kým sa z nich nestali poriadni
odborníci na dentálnu hygienu. Povesť

Bábkové divadlo

Škôlkári v biskupovej izbe
zubárov ešte vylepšila krásnymi darčekmi, ktoré deti motivovali k pravidelnému umývaniu zúbkov a my jej
za všetko veľmi pekne ďakujeme.
So zdravím úzko súvisí aj naša
bezpečnosť, špeciálne bezpečnosť
na cestách, na ktorých sa z roka na rok
objavuje stále viac áut. Deťom o nej
prišiel nielen porozprávať ujo policajt
Igor, ktorý sa takto stará o našich škôlkarov už niekoľko rokov. Vysvetlil im
zásady bezpečného a ohľaduplného
správania sa na cestných komunikáciách v úlohe chodcov i cyklistov; ako
bezpečne prechádzať cez cestu, ako
sa správať na križovatke, predstavil
im hlavné dopravné značky a najmä
si všetky získané informácie mohli
pod jeho vedením precvičiť na našom

Divadlo
dopravnom ihrisku pri materskej
škole. Odmenou im bolo aj policajné
auto, ktorého siréna sa na radosť
všetkých detí ozývala široko-ďaleko.
Za dlhoročnú spoluprácu chceme
poďakovať mjr. PhDr. Jozefovi Kurňavkovi a npráp. Mgr. Igorovi Veselovskému z OOPZ SR Zákamenné.
„…kým máš krídla, tak leť,“
spievajú si Elánisti a deti v materskej škole tie pomyselné krídla určite
majú. Veria svojim snom, veria v dobro
a v lásku a veria, že sa dá dosiahnuť
čokoľvek, keď budú veľmi chcieť. A tak
sme sa rozhodli priblížiť im aj to naozajstné lietanie. Ujo Tomáš Marek im
prišiel predstaviť, ako vyzerá svet
z vtáčej perspektívy a ako sa tam hore
v oblakoch cíti on. Najjednoduchší spôsob lietania, ako o lietaní padákom
sám rozpráva, detí jednoducho očaril.
Ony ho zas naučili, ako sa s padákom
hráme v škôlke my.
V mene našich detí ďakujeme všetkým, ktorí obohacujú ich svet a pripravujú ich na život.
text, foto » Milena Bendíková,
Mgr. Zuzana Florková (MŠ Ústredie)
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Rozprávkový svet v Zákamenom na Vyšnom konci

Kde je vôľa, tam je výsledok
Krásny rozprávkový svet v Zákamenom na Vyšnom konci za dedinou sa
tohto roku znova o niečo rozrástol. Počasie prialo, a tak známy zvuk moto
rových píl, kladiviek, dlátok, traktora, zdviháka a bagra mohol odštartovať
piaty ročník Rezbárskeho sympózia s medzinárodnou účasťou.
Z rúk šikovných rezbárov vyšli ďalšie rozprávkové bytosti a za pomoci
dobrovoľníkov bolo vybudované
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jazierko s mlynským kolesom. Veľká
vďaka patrí organizátorom a bohuznámim dobrovoľníkom – každý kto

Rozprávkový svet v Zákamenom na Vyšnom konci

mohol priložil ruku k dielu, a tak sa
vydarili guláše, pečené bravčové stehno či klobáska, ktoré sa podávali
po sv. omši na sviatok Cyrila a Metoda
celebrovanej vdp. Cyrilom Hamrákom.
Nechýbalo ani predstavenie sokoliarov zo školy sv. Bavona a súťaže pre
deti, posedenie pri Ľudovej hudbe
Kamenčan, vystúpenie Klubu Jednoty
dôchodcov Zákamenné. Svoje telo si
návštevníci mohli ponaťahovať pri
tanečných tónoch kapely Oldies Band.
Príjemná atmosféra, skvelí zohraní
organizačný tím a nádherné prírodné
prostredie sú dôkazom, že kde je vôľa,
tam je aj výsledok, ktorý poteší nielen
oči ale aj dušu.
foto a. hucík
text » Martina Beňušová
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Záujmy

Skauti v Zákamennom

zdroj magda hrčkuliaková

Sme hrdí, že žiaci našej školy dostali v uplynulom školskom roku možnosť zapojiť sa do skautského hnutia a viac
ako 100 detí túto možnosť aj využilo.
Čo je to skauting?
Kto sú to vlastne skauti?
Za zakladateľa sa považuje najmladší
britský generál v histórii Robert Baden-Powell. Počas búrskej vojny v Afrike na konci 19. storočia sa postavil
so svojimi mužmi proti mnohonásobnej presile a uspel, nie silou, ale mysľou a nápaditosťou. Do svojich radov
zapojil jedenásť až pätnásťročných
chlapcov – ktorých zapojil do hry,
ale nepriateľ to vnímal ako bojovú
prípravu. Napríklad vytvorili falošné
mínové pole – s fľašami od kompótu!
Po návrate do Británie zorganizoval
prvý tábor pre chlapcov na ostrove
Brownsea, čo sa považuje za oficiálny začiatok skautského hnutia. Dnes
je 50 miliónov skautov vo všetkých
krajinách okrem totalitných režimov.
Skautské hnutie je výchovný systém, ktorý využíva zmysel mladých
ľudí pre priateľstvo, romantiku. Zameriava sa na celkový rozvoj osobnosti
cez tzv. skautskú metódu, ktorá v sebe
zahŕňa aktívny pobyt v prírode, fungovanie v tímoch, hry namiesto
teórie, stabilné hodnoty a vedie ich
30 | Zákamenčan č. 1 / 2019

k čestnosti, dôveryhodnosti, zodpovednosti. Skauting sa od ostatných
organizácií odlišuje dobrodružstvom
– význam skautingu je ukrytý práve
aj v tomto slove.
Do Zákamenného sa skauting
dostal cez pána kaplána Jána Mahúta,
ktorý už má skúsenosti s týmto hnutím v Dolnom Kubíne. Okolo neho sa
združili mladí Zakamenčania a Zakamenčania mladí vekom, nadchnutí
ideálmi skautského hnutia. Hneď
v zime pripravili deťom celodennú
akciu na Kalvárii s etapovými hrami,
guľovačku.
Deň 19. 1. 2019 bol pre našich skautských radcov a vôbec všetkých skautov významný deň – prijali skautskú
košeľu, šatku a zložili nováčikovskú
skúšku. Predtým sa však zúčastnili
celovíkendového základného kurzu
pre skautov, ktorí si pre nich pripravili
skauti z Dolného Kubína. Takto vznikol 91. Oddiel Vojtaššákových skautov
a skautiek. Prečo 91? Lebo heslo nášho
pána biskupa Jána Vojtaššáka bolo
z 91. Žalmu: „Svojim anjelom prikážem

o tebe, aby ťa chránili na všetkých tvo‑
jich cestách.“
Na sviatok svätého Juraja mali naši
skauti aj s kubínskymi oslavu, pretože
za patróna skautov sa považuje svätý
Juraj ako vzor čestnosti, rytierskosti
a odvahy. Zábery z tohto podujatia
sme si mohli pozrieť aj v správach
televízie Lux. (pri zadaní skauti Zákamenné na googli ľahko nájdeme)
Vo februári si naši skauti pripravili pre deti tzv. etapovú hru o živote
biskupa Jána Vojtaššáka. Začalo sa to
jeho detstvom, tým, ako vyrastal až
po to, ako sa rozhodol stať sa kňazom.
Etapová hra pokračovala 25. mája
na Spišskej kapitule, kde sa skauti
snažili deťom priblížiť život biskupa
Jána v seminári až po jeho samotnú
kňazskú vysviacku.
Deň bol popretkávaný množstvom
zábavných, aj poučných aktivít.
Ďakujeme pánu kaplánovi, aj 20
radcom, ktorí sa s láskou a nadšením
venujú naším deťom – na úkor vlastného času a proti prúdu doby, ale sú
nadchnutí ideálmi a ochotou.
PaedDr. Janka Polťáková

Záujmy

Každý deň dobrý skutok!
Keď počujeme slovo SKAUT, možno
ako prvá asociácia nám napadne,
že to je človek, ktorý chodí do lesa,
zakladá ohne a snaží sa prežiť v prí
rode. Teda musí to byť silná nátura,
„zhrubnutý indián“, ktorý sa ničím
nenechá zastrašiť.
To isté som si kedysi myslel aj ja.
Pohľad na skautov som však zmenil,
keď sa môj o päť rokov mladší brat
Samuel Štefan pridal k tomuto už vyše
sto rokov trvajúcemu hnutiu. Spočiatku som si aj z brata uťahoval a keď
ma pozýval k nim, nevedel som skauting dostatočne oceniť – veď to boli
tí, čo chodia iba do lesa a lezú po skalách. Až keď som šiel na prvú skautskú akciu ešte ako neskaut a potom
som pomáhal roznášať Betlehemské
svetlo a začal som vnímať, že skauting
je postavený na kresťanských hodnotách, skauting sa mi stal príťažlivým
a túžba sa prerodila na skutočnosť –
stať sa skautom.
Áno, skaut chodí do lesa, môže
si ísť aj zaliezť, spoznáva svoje hranice a prekonáva ich, ale tiež má
pred očami skautský sľub a skautský
zákon vychádzajúci z Desatora. Skauta
takisto denne viaže skautské heslo:
Buď pripravený a denný príkaz: Každý
deň dobrý skutok.
Náš zakladateľ brit Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, skrátene B.
P. (čítaj Bí-Pí) bol generálom britskej
armády. Po skončení svojej služby

zdroj magda hrčkuliaková

foto kam
v lete 1907 uskutočnil s dvoma desiatkami chlapcov z bohatých i chudobných rodín skúšobný skautský tábor
na ostrove Brownsea v Británii. B.
P. chcel, aby skauting mladého človeka
vychovávalo k celkovému ľudskému
rozvoju. Od svojho vzniku je poslaním
skautingu prispieť k plnému rozvoju
mladého človeka. Rozvíja jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej,
duchovnej a charakterovej oblasti.
Nie je viazaný na náboženstvo a ani
na žiadnu politickú stranu. Skaut,
ktorý je rozhodnutý vyznávať hodnoty skautingu skladá sľub, že sa
s pomocou Božou vynasnaží zo všetkých svojích síl plniť si povinnosti voči
Bohu a svojej vlasti, pomáhať svojim
blížnym v každom čase a dodržiavať
skautský zákon.
Životný štýl skauta je dodnes veľkou inšpiráciou pre mladých po celom
svete, preto je nás dnes vo svete viac
ako 40 miliónov. Skauti sú združení
do svojich národných organizácií,
ktoré spoločne tvoria svetové organizácie. Súčasťou slovenskej národnej skautskej organizácie Slovenský
skauting je aj náš 91. oddiel Vojtaššákových skautov a skautiek Zákamenné
patriaci do 53. Zboru Gentiana Dolný
Kubín. Možno by vás však zaujímalo,
ako sa tu v Zákamennom skauti
nabrali.
Už v lete minulého roka pán farár
Cyril Hamrák ma sám vyzval k tomu,

aby som ako už niekoľkoročný skaut
začal so skautingom v Zákamennom.
Požiadal som teda o pomoc dolnokubínskych skautov z 53. zboru Gentiana,
aby nám pomohli. Najprv sa v Zákamennom museli nájsť ľudia, ktorí
chceli pracovať s deťmi, s mládežou,
zažiť dobrodružstvo ako starší skauti.
Títo sa vďaka Bohu našli a mohli sme
sa začať spoločne stretávať.
Prvé stretnutie sme mali v novembri v roku 2018. V decembri sme už
sami organizovali roznášanie Betlehemského svetla a v januári sme sa
registrovali pod menom nášho patróna biskupa Jána Vojtaššáka ako
samostatný oddiel. V oddiely máme
približne 110 členov. Stretávame sa
týždenne na družinovkách – v skupinkách po 8-10 členov. Organizujeme
spoločné akcie na celkový rozvoj osobnosti, doteraz ich bolo 12. V týchto
dňoch prebieha náš prvý zákamennský tábor v obci Budiš, kde sa preukazujú naše skautské zručnosti. Pomáhame pri organizácií podujatí obce či
farnosti.
Touto cestou chceme poďakovať
obci i farnosti za všemožnú podporu.
Taktiež rodičom skautov za prejavenú
dôveru. Aj naďalej chceme byť pripravení slúžiť dobrými skutkami!
Ján Mahút,
kaplán v Zákamennom
(skautským menom Bráško)
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Životné prostredie

Lesy, Anton Mundier

Koniec „ne hospodárenia“
v súkromných lesoch?
Zhoršujúci sa zdravotný stav našich oravských lesov, ktorého sme svedkami v posledných rokoch,
vyvoláva vznik mnohých otázok a hľadanie odpovedí.
Uspokojivo a odborne vysvetliť laickej verejnosti prečo je tomu tak nie je
možné v jednom príspevku, pretože
sa jedná o celý komplex vonkajších aj
vnútorných príčin. Jednou z nich je aj
stav súkromných lesov vo vlastníctve
fyzických osôb. Zdravý les si vyžaduje
v týchto ťažkých časoch neustálu starostlivosť a ochranu proti chorobám.

Áno, naše krásne oravské lesy napáda
rakovina v podobe sucha, vysokých
teplôt, búrlivého vetra, či premnoženia podkôrného hmyzu. V prípade
človeka, ak sa táto choroba nelieči
v počiatočnom štádiu , začne napádať
ďalšie zdravé orgány a v konečnom
dôsledku môže skončiť až jeho smrťou.
Podobne je to aj s lesom. Ak sa v ňom

nehospodári a nevykonávajú sa v ňom
ochranné opatrenia proti chorobám
a škodcom, ochorie, nákaza sa šíri,
požiera ďalšie zdravé lesy, bez ohľadu
na ich vlastníctvo a môže spôsobiť
na rozdiel od človeka len ich dočasnú
smrť. Pretože mŕtvy les je možné opäť
obnoviť, ale nie tak rýchlo, aby sa niekoľkým ľudským generáciám na určitý
čas nezhoršila kvalita ich životného
prostredia. Tento jav odumierania
smrekových lesov prebieha naprieč
celou Európou a je výzvou pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, ako
si s tým dokážu poradiť.
Takmer 60 % výmery lesov na Slovensku vlastnia fyzické osoby, obce,
mestá, cirkev a ostatná časť je vo vlastníctve štátu. Zákon o lesoch ukladá
každému vlastníkovi lesa, aby ho chránil a hospodáril v ňom. Z rôznych príčin sa v súkromných lesoch na Orave
nehospodári, sú choré a hrozí, že sa
choroba prenesie do lesa ostatných
vlastníkov. Doterajší právny stav
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za určitých podmienok umožňoval
súkromnému vlastníkovi lesa, ujať sa
obhospodarovania svojho lesa, ale viac
menej to ostávalo na jeho dobrej vôli
a aktívnom prístupe. Najideálnejšia
forma spoločného obhospodarovania
súkromného lesa drobných vlastníkov
vo forme zakladania pozemkových
spoločenstiev sa na Orave neujala.
Ani existujúce podielové pozemkové
spoločenstvá (urbáre) nejavili záujem
o obhospodarovanie týchto lesov. Krízová situácia, si vyžaduje krízové riešenia. Novelou zákona o lesoch, ktorá je
platná od 1. 9. 2019 bol zavedený inštitút tzv. osobitného obhospodarovania
lesov. Na základe tejto novely začne
orgán štátnej správy lesného hospodárstva konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa z vlastného podnetu,
ak zistí, že vlastník lesa nezabezpečil
odborné hospodárenie v svojich lesoch.
Vlastník lesa obdrží výzvu, aby
do 60 dní od doručenia tejto výzvy
zaslal orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva (napr. pozemkový
a lesný odbor na okresnom úrade
v Námestove) oznámenie o zabezpečení odborného obhospodarovania
svojich lesov. Aké podmienky musí

vlastník lesa splniť, aby zabezpečil
odborné obhospodarovanie svojich
lesov je možné zistiť na okresných úradoch na pozemkovom a lesnom odbore.
Čo v prípade, ak vlastník v určenej
lehote nezabezpečí odborné obhos
podarovanie svojich lesov?
V prvom kroku bude osobitné obhospodarovanie takýchto lesov ponúknuté obhospodarovateľovi bezprostredne
susediacich lesov napr. urbárskemu
spoločenstvu. V prípade, že takto oslovený obhospodarovateľ lesa ponuku
neprijme , obhospodarovateľom takýchto súkromných lesov sa stane tzv.
správca, ktorým bude štátny podnik
Lesy SR.
V prípade, že správca lesa bude
mať pri obhospodarovaní takýchto
lesov vyššie náklady, ako budú výnosy
z tohto hospodárenia, súkromný vlastník lesa bude povinný uhradiť správcovi vzniknutú stratu. Pri neuhradení tejto straty, vznikne v prospech
správcu záložné právo na predmetné
lesné pozemky, ktoré bude zapísané
do katastra nehnuteľností.
Milí spoluobčania, vlastníci lesov,
popísaný proces osobitného obhospo

darovania lesov je posledným krajným
riešením, ako ešte z časti zachrániť
vaše lesy a súčasne zabrániť šíreniu
choroby do ešte relatívne zdravých
lesov ostatných vlastníkov. Na druhej
strane sa očakáva vaša zvýšená aktivita pri zabezpečení obhospodarovania, teda ochrany vašich súkromných
lesov. V prípade, že by sa vám to nedarilo oslovte predovšetkým urbárske
pozemkové spoločenstvá vo vašich
obciach, aby prijali ponuku na obhospodarovanie lesov vo vlastníctve
fyzických osôb, zvlášť, keď ste mnohí
súčasne aj podielnici v týchto spoločenstvách. Poznajúc situáciu v štátnych
lesoch, ako prípadného správcu vašich
lesov, tieto vyvíjajú maximálne úsilie
na záchranu štátneho lesného majetku
a momentálne nie sú personálne, ani
ekonomicky pripravené plnohodnotne
zabezpečiť ochranu vašich lesov. Naši
predkovia využívali svoj les ako poisťovňu ku ktorej sa utiekali, keď bolo
najhoršie. Je našou spoločnou úlohou
neukrátiť našich potomkov o možnosť existencie takéhoto prírodného
bohatstva.
Pavol Dendys
Oblastná lesnícka komora Žilina
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Turistika

Turistický
chodník

Prvá a dlhšia časť chodníka, zhruba • Novovybudovanú kaplnku Panny
9 km, je otvorená s veľmi krásnou pano- Márie Sedembolestnej obcou Novoť
rámou na okolitý kraj, druhá časť vedie • Delené vody – zaujímavý bod. Časť
zasa lesným porastom. Na vrchole prameňa tečie cez Poľsko do BalticUšustu žiaľ bránia dobrému výhľadu kého mora a II. časť prameňa sa vlieva
stromy, ale aj tam sú určité miesta, do Oravy, Váhu, Dunaja a končí v ČierMilí Zákamenčania,
ako ste si už určite všimli
z ktorých je možné pokochať sa nádher- nom mori.
v našej obci pribudol nový turistický
ným výhľadom a prekrásnou prírodou. • Ušust – strecha nášho katastrálchodník,
neho územia – najvyšší bod. Na vrchu
v histórii obce ako prvý
je postavený kríž; jeden krát v roku,
Čo môžete na tejto trase vidieť?
takéhoto druhu.
• Časť našej obce – Ústredie
3. augustovú nedeľu sa tam koná slo• Pamätnú izbu biskupa
vensko-poľská sv. omša.
V roku 2017 bol čiastočne zrealizo- Jána Vojtaššáka
Takže, veľa príjemných zážitkov
z prechádzok Zákamenským chotávaný spolu s vyhliadkovou vežou cez • Základnú školu, ktorú dal
postaviť biskup Ján Vojtaššák
projekt Interreg.
rom prajú jeho zhotovitelia!
•
Farský kostol Nanebovzatia
S pozdravom Peter Grofčík
Minulý rok ho dokončili nadšenci
Panny
Márie
turistiky v spolupráci s obecným úraPS: Ďalej sa plánuje: vytvoriť turistický
dom a Námestovskym klubom sloven- • Hrob biskupa Jána Vojtaššáka
chodník z Oravíc na Ušust a taktiež z Ora
• Krásnu historickú Kalváriu
ských turistov, KST.
víc na Kamenný vrch, (kde by sa mohla
Chodník má aj svoj názov, dostal • Pekný pohľad z rozhľadne
v budúcnosti vybudovať ďalšia rozhľadňa).
text, foto peter grofčík
pomenovanie „Zákamenskym cho- • Nádhernú prírodu
tárom“ a je označený zelenou značkou. Začína na Nižnom konci na rázcestí pri autobusovej zastávke oproti
obchodu Tempo (681 m.  n.  m.), ďalej
pokračuje smerom na Kalváriu, okolo
vyhliadkovej veže, cez Maršalkov Grúň,
Vlkov vrch, Vlkov Grúň, Kaňovky,
ďalej po štátnej hranici s Poľskom (tu
sa chodník spája s ďalším turistickým
chodníkom označený modrou značkou) smerom na Delené vody a končí
na vrchu Ušust (1 155 m.  n.  m.) Dĺžka
chodníka je 14 km s celkovým prevýfoto dávid pikla
šením 474 m.
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V obnovenom plote cintorína
pribudlo kolumbárium
Nedávno si mohli zákamenčania všimnúť „čulý pracovný ruch“ na novom
a starom cintoríne a v okolí kostola Nanebovzatia Panny Márie. Obec už
dlhšiu dobu uvažovala o výstavbe kolumbária v sektore C na novom cinto
ríne a celkovej rekonštrukcii oplotenia.
V súčasnosti bolo dané do užívania
kolumbárium a kompletne obnovené
ploty. Obec vyčlenila zo svojho rozpočtu potrebné financie na realizáciu tohto projektu. Firma vykonala
demontáž pôvodných betónových
múrov, tie nahradila novými múrmi
s izolovaným základom. Múry oplotenia sú obložené prírodným kameňom hnedosivej farby. Rovnakým
kameňom je obložené aj jednopodlažné kolumbárium so schránkami
na urny. Nová urnová stena má tri
rady a je orientovaná v západnej časti
cintorína. Vytvorené urnové schránky

sú zakryté žulovými doskami s okrasnými skrutkami. Na žulové dosky
bude možné vygravírovať mená
zosnulých. Urnová stena pomôže zvýšiť kapacitu hrobových miest. Obec
chce vyjsť v ústrety občanom, ktorí
chcú pozostatky svojich príbuzných
uložiť do urnovej steny. Zákamenné
ako najväčšia obec na Orave sa tak
zaradila k veľmi malému počtu miest
a obcí v regióne, ktoré majú vybudované vlastné kolumbárium.
Od vrchnej brány v sektore C vedie
vybudovaný chodník priamo k osadeným lavičkám v blízkosti kolumbária.
Nový náter dostali aj pôvodné železné
a betónové dielce celého oplotenia.
Vstupné bráničky boli vymenené
za posuvné masívne brány, ktoré
esteticky ladia s oplotením. Pracovníci obce očistili, opravili a natreli plot
starého cintorína v rovnakej farbe.
Dobrovoľníci z našej obce tiež prispeli
ku skrášleniu okolia kostola a cintorína.
Obnovili kaplnku sv. Jána Nepomuckého pri starom kostole a ústredný
kríž na novom cintoríne. Všetky práce
vykonali svojpomocne, obec prispela
na potrebný stavebný materiál. Kaplnke
a krížu vdýchli dobrovoľníci život prostredníctvom omietky a novej maľovky.
Svojou nezištnou prácou prispeli nielen

k svojmu dobrému pocitu, ale aj ku
skrášleniu prostredia, ktoré všetci
navštevujeme. Za prevedenú prácu im
v mene obce ďakujeme.
Ešte počas minulého roku pred
zimou bola rozšírená cestná komunikácia smerom k cintorínom, práve pri
kaplnke Jána Nepomuckého. Takto sa
elegantne vyriešili vznikajúce dopravné
kolízie spôsobené úzkou vozovkou.
Nedávno sme prežili „dušičkové dni“,
každý z nás navštívil cintorín, uctil si
pamiatku svojich blízkych zosnulých.
Nezabudnime si popritom všimnúť aj
krásu okolo nás, ktorú vytvorili šikovné
ľudské ruky a hlavne sa snažme túto
krásu aj chrániť, veď je vytvorená pre
nás všetkých.
foto » ocú
text » V. Polťáková
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Muži TJ Tatran Zákamenné

Historický úspech našich mužov
– futbalová sezóna 2018/2019
Futbalová sezóna 2018/2019 je už za nami, ale prinášame vám krátku rekapituláciu.
Po rokoch naše futbalové Áčko lepšiu pozíciu v najvyššej Oravskej futbalovej súťaži na konci sezóny nemalo,
ako tú predošlú. Našim mužom sa
podaril historický úspech, keď sa
v 6. lige umiestnili v hornej polovici
tabuľky na peknom 5. mieste (viď.
tabuľka). Aj keď na začiatku boli chalani motivovaní zabojovať o postup
Tabuľka VI. liga dospelí 2018/2019
1. Dlhá n. O. 24 17 4 3 65:30 55
2. Pribiš
24 16 3 5 72:37 51
3. Zubrohlava 2413 4 7 49:28 43
4. Breza
2412 3 9 41:34 39
5. Zákamenné 24 11 3 10 49:41 36
6. Žaškov
24 9 8 7 38:34 35
7. Novoť
24 9 2 13 48:67 29
8. Hruštín
24 9 2 13 39:53 29
9. Leštiny
24 8 4 12 42:49 28
10. Klin
24 8 3 13 35:55 27
11. Liesek
24 8 2 14 45:56 26
12. Zuberec
24 7 3 14 47:63 24
13. Zázrivá
24 7 3 14 37:60 24
14. Vasiľov odst. 0 0 0 0
0:0 0
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do 5. ligy, dokazovali to aj tréningovou
prípravou, ale po smolných zápasoch,
kde hlavnú rolu nehrali len rozhodcovia, ale aj samotné smolné momenty,

Prípravka

sa postupová pozícia postupne vzďaľovala. Veľa zápasov prehralo naše
družstvo rozdielom len jedného gólu.
Jedným zo smolných situácii boli aj

Šport
časté zranenia alebo častá absencia
hráčov zo základnej jedenástky, ale
to k futbalu patrí.
Gratulujeme k peknému výsledku
a držíme palce v práve prebiehajúcej novej sezóne pod vedením Jána
Godiša ml. a Petra Kocúra.
MLÁDEŽ
DORASTENCI U19 Zákamenné – figurovali minulú sezónu v 5. lige, v ktorej
sa na konci súťaže umiestnili na 13.
mieste s 18-tich tímov s 33 bodmi.
Tento rok sú zaradení po zmene
súťaží v 6. lige U19.
STARŠÍ ŽIACI U15

Zákamenné – bojovali predošlú sezónu v 4. lige, a tento rok v nej aj pokračujú, kde sa im darilo výborne. Zo
17-tich družstiev sa umiestnili na peknom 5. mieste s počtom bodov 26.
MLADŠÍ ŽIACI U13

Zákamenné – hrávajú formou futbalových turnajov na šírku ihriska.
V predošlej sezóne si zmerali sily
s futbalistami Zubrohlavy, Hruštína
a Babína. Na konci sa im podarilo
umiestniť na 3. mieste s počtom bodov 16. Do finálového turnaja Víťaz
Oravy postúpili chlapci zo Zubrohlavy.
PRÍPRAVKA U11 Zákamenné – taktiež,
ako mladší žiaci aj prípravka hráva turnaje na šírku ihriska tzv. malý futbal.
V minulej sezóne hrávali s mládežou
z Oravskej Jasenice a Oravského Veselého. Konečné umiestnenie v základnej
skupine na 3. mieste s 5 bodmi.
V mene TJ Tatran Zákamenné ďa
kujeme Obci Zákamenné a všetkým
chalanom, ktorí si nachádzajú čas
na reprezentovanie svojej obce, aj tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
a pomáhajú futbalovému oddielu.
Hovorí sa: „Mládež je základ z ktorej
rastie budúcnosť, a preto veľmi radi
privítame všetkých mladých, ktorí by
sa rozhodli pre túto alebo inú športovú
aktivitu“.
Prajeme, aby sa v prebiehajúcej
novej sezóne našej mládeži darilo,
a aby futbal brali nie ako povinnosť,
ale ako „koníček“. S tým im budú
vypomáhať, ako po predošlé sezóny
tréner Ing. Michal Florek a predseda futbalového klubu Ing. Eduard
Kakus.
Peter Kovalčík

Úspešné gymnastky Timea a Simona
za hranicami Slovenska
Naše gymnastky po prvýkrát zúčastnili súťaže za hranicami Slovenska.
V Rožňove pod Radhoštem sa najviac darilo Tímei Hujčákovej, ktorá
v družstve bola s 20 ročnými gymnastkami skúsených českých klubov.
Silnej konkurencii sa nezľakla a vybojovala si pekné 6. miesto spomedzi 20
gymnastiek. Úspešná bola aj naša najmladšia gymnastka Sofia Sucháneková,
ktorá si vybojovala pekné 9. miesto.
Neskôr sa konala súťaž v Kelčove,
kde sme museli upraviť zostavy

a počas jedného tréningu zvládnuť
kladinu a prostné. Medzi staršími
žiačkami sa darilo Simone Revajovej, ktorá spomedzi 30 gymnastiek
skončila na 6. mieste. Naše gymnastky veľmi pekne reprezentovali
obec Zákamenné. Medzi ženami
na 6. mieste skončila Timea Hujčáková, 7. miesto si získala Alenka
Vlčáková a 8.miesto patrilo Anne
Ridzoňovej.

Zákamenská radosť v športovej gymnastike
– O pohár starostu obce Zákamenné
V telocvični ZŠ Jána Vojtaššáka sme opäť privítali gymnastky z klubu: Elán
Prievidza, KŠG Handlová, GK Zákamenné, ZŠ Oravská Lesná, ZŠ Komen
ského Námestovo, ZŠ Rabča a ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín. Prišla rovná
100-ka, aby si s radosťou zasúťažili a tým aj ukončili gymnastickú sezónu.
Na domácej pôde sa darilo Timei
Hujčákovej, ktorá sa umiestnila na 1.
mieste a stala sa víťazkou vo svojej
kategórií. Na 3. mieste po polročnej
pauze sa umiestnila Sarah Svobodová
a na nepopulárnom 4. mieste skončila Anna Ridzoňová. Dievčatá ako
družstvo vybojovali 1. miesto pred
družstvami s KŠG Handlová. Simona
Revajová v najpočetnejšej kategórii

skončila na 7. mieste. V družstve
s Námestovčankami sa umiestnila
na 3. mieste. Pohár starostu obce
Zákamenné získala Simona Revajová,
do výsledkov sa rátali všetky body
z umiestnení na jednotlivých súťažiach. Memoriál A. Bernaťáka – O najkrajší prejav si odniesla Anna Ridzoňová.
Dievčatám gratulujeme za vzornú
reprezentáciu obce.
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VÍTAME MEDZI NAMI
Simona Todorová, Nina Lučivňáková, Adam Serdel, Miriam Večerková, Richard Buckulčík, Patrik Teľuch,
Anna Kaukičová, Anna Vojtasová, Nataša Šurinová, Lea Buckulčíková, Richard Rončák, Júlia Kureková,
Tomáš Vrábeľ, Alica Kovaľová, Ján Kuchťák, Gréta Brišáková, Adam Chudiak, Soňa Kyselová, Nina Balúnová, Ráchel Javorová, Matej Mlynarčík, Šarlota Kocúrová, Michal Martinkovič, Amy Vojtaššáková, Vanesa
Polťáková, Jakub Uradník, Oliver Mordáč, Klára Floreková, Peter Šurinčík, Diana Durčáková, Markus Peter
Hladek, Júlia Ľubová, Dávid Smolár, Filip Bartoš, Lukáš Paľo, Michaela Boorová, Rastislav Konkoľ, Michal
Sivčák, Dominika Sivčáková, Barbora Makúchová, Lejla Ivanovičová, Nataša Vrábľová, Izabela Ovšáková,
Viktória Zemanová, Magdaléna Durčáková, Michael Koleň, Tereza Kurňavková, Vanesa Beňušová, Tomáš
Teľuch, Rastislav Libárik, Ema Marková, Matúš Lenghardt, Adela Paláriková, Alica Čičová, Filip Brachňák, Tomáš Franek,
Ester Polťáková, Tomáš Kubaš, Tamara Líšková, Tamara Lipničanová, Gabriel Janeta, Šimon Janeta, Aneta Šimjaková,
Samuel Vnučák, Anna Beňušová, Markus Chudoba, Matúš Šuhaj, Ondrej Kubizna, Diana Kurňavková, Sára Hujčáková,
Max Blaho, Sofia Paľáková, Alžbeta Dvoršťáková, Daniel Hurák, Lilien Pidíková, Tomáš Šimjak, Vanesa Garajová, Matej
Polťák, Zuzana Franeková, Hana Komárová, Štefan Mršťák, Jakub Bulvasňák, Damián Vonšák, Šimon Grofčík, Beáta
Tomašáková, Miriam Grofčíková, Sára Mária Olešová.

100 rokov
Anton Laššák
94 rokov
Apolónia Florková
93 rokov
Irena Lučivňáková
Emília Rusnáková
92 rokov
Teluchová Emília
91 rokov
Justína Mrekajová
Kamila Fafejtová
Kristína Kovaľová
90 rokov
Mária Škuligová
85 rokov
Kristína Sekerášová
Jozef Večerek
Daniel Florek
Margita Koklesová
Kristína Plaskúrová
Terézia Dendysová
Milan Vrábeľ
Bohumil Kokles
Jozefa Polťáková
Emília Lučivňáková
80 rokov
Eduard Kakus
Pavlína Šimjaková
Ľudovít Sivčák
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Viktória Mundierová
Štefan Gonšor
Kristína Franeková
Jozefa Vojtasová
75 rokov
Emília Čičová
Marta Subjaková
Mária Bajová
Martin Magdiak
Mária Jurkuľáková
Jozef Majchrák
Emil Večerek
Marta Jurkuľáková
Otília Gruchalová
Mária Polťáková
Branislav Salaj
Emília Bajčičáková
Marta Plaskúrová
Viktória Balúnová
Elena Murínová

70 rokov
Viliam Plaskúr
Terézia Balúnová
František Kľuska
Anton Srogoň
Emil Sivčák
Emília Žatkuľáková
Justína Sivčáková
Margita Vojtaššáková
Jozef Olbert
Pavol Sekeráš
Jozef Gašper
Marta Hrozienčíková
Mária Šimjaková
Ladislav Surma
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Rudolf Rusnák
Anna Grofčíková
Anna Fedorová
Elena Koleňová
Vladimír Vidra
Marta Plaskúrová
Vladimír Kocúr
Milan Janoťák
Miroslav Teluch
Emília Gašperová
Anna Majchráková
Irena Polťáková
Jozef Fafejta
Vendelín Murín
Karol Fedor
Emília Michalicová

65 rokov
Jozef Sivčák
Marta Florková
Kamil Kurňavka
Pavol Florek
Jozef Majcher
Milan Plaskúr
Milan Sochuľák
Viktória Sekerášová
Marta Šusteková
Štefánia Florková
Kamil Barnovský
Milan Teluch
Albín Večerek
Serafín Gonšor
Margita Vojtaššáková
Kamila Kuricová
Stanislav Fafejta
Jaroslava Mršťáková
Karol Florek

Jozef Chmeľ
Justína Kuchťáková
Anastázia Fedorová
Helena Plaskúrová
Mária Hrčkuľáková
Mária Vranová
Ružena Sivčáková
Anna Klimčíková
Štefan Katreník
František Antušák
Štefan Žatkuľák
Marta Papáková
Serafín Sochuliak
Emília Dibdiaková
Kamila Večerková
Mária Kurňavková
Štefan Vrábeľ
Helena Florková
Helena Klimčíková
Vlasta Majchráková

60 rokov
Viktória Kurňavková
Matej Šuhaj
Pavlína Klimčíková
Štefan Sekeráš
Mária Beňušová
Serafín Majchrák
Emília Paláriková
Jana Kolenčíková
Anton Plaskúr
Jozef Chromek
Miroslav Čič
Emil Gonšor
Emil Vrábeľ
Helena Rončáková
Helena Žatkuľáková

Jozef Vrábeľ
Vladimír Florek
Jolana Padušňáková
František Murín
Ján Zavoďan
Mária Rončáková
Jozef Briš
Irena Plaskúrová
Jozef Revaj
Božena Škuntová
Mária Tisoňová
Miroslav Beňuš
Božena Večerková
Jaroslav Klimčík
Emília Konkoľová
Kamila Rončáková
Viera Verníčková
Anna Ridzoňová
Marta Buckulčíková
Václav Polťák
Štefan Smolár
Ľudmila Konkoľová
Emília Klimčíková
Anton Brišák
Kristína Kurňavková
Irena Janetová
František Bota
Kamila Bachňáková
Ján Straka
Ján Makúch
Milan Beňuš
Ľudovít Parišek
Margita Lučivňáková
Jozefína Čičová
Jozef Katreník
Ján Vojtaššák
Ján Veselovský
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Európskej únie, Majstrovstvách Európy
a tiež Majstrovstvách sveta. Náš oddiel
spolupracuje s extraligovým klubom
(LŠŠ) vďaka ktorému si naši chlapci
zahrali aj 2.ligu. Mužom sa podarilo
minulý rok postúpiť do 4. ligy.
Najväčším talentom je nepochybne
Radovan Priechodský. Minulý rok sa

Šach v Zákamennom
V dnešnej uponáhľanej dobe padne
vhod sa na chvíľu zastaviť a oddých
nuť si pri partičke šachu. Mobilne
telefóny, tablety a počítače deťom
veľmi uľahčujú život. Liekom na sede
nie pri týchto zariadeniach je šach (dá
sa hrať aj cez internet).
Je milé počuť od našich najmen
ších: ,,Včera večer som hral s dedkom
šach a pridal sa aj ocko.“ V Záka
mennom sa učí hrať šach hravou
formou a nevyžadujú sa žiadne
výsledky. Keď niekto robí nejakú
činnosť s radosťou, tak väčšinou sa
úspech dostaví sám.
Šachový oddiel oslavoval svoje
piate jubileum od svojho oficiálneho

Anatolij Karpov a Ján Kocúr
zaregistrovania na SŠZ. Po piatich
rokoch tvrdej práce sa Zákamennému
podarilo zopár úspechov. Šachový

oddiel dokázal vychovať majstra kraja
a tiež majstra Slovenska. Naše deti
dokázali úspešne reprezentovať nielen
našu obec, ale aj Slovensku republiku
na rôznych medzinárodných podu
jatiach. Zahrali si na Majstrovstvách

dostal na turnaj do Bratislavy, kde
pozývali najlepších šachistov z celého
Slovenska. Tento turnaj organizoval
predseda NR SR. Zúčastnil sa ho aj
16-násobný majster sveta Anatolij Karpov po ktorom pomenovali aj jednu
zo základných škôl v Bratislave. Radovan si na bratislavskom hrade zahrá
aj tento rok a to 9. 12.
Náš oddiel je jedným z najväčších
klubov na Slovensku o čom svedčí
150 zaregistrovaných hráčov. Šach je
taktiež súčasťou vyučovania na našej
základnej škole a tiež v škôlke. Deti
radi riešia šachové úlohy a tiež radi
chodia na turnaje. Na školskom turnaji sa zúčastnilo 119 detí. V Zákamennom sa konali aj majstrovstvá
Slovenskej republiky základných škôl.
Za zmienku stojí aj postavenie nášho
trénera Jána Kocúra, ako predsedu
šachu na školách Slovenskej republiky.
Samozrejme tieto úspechy by naše
deti nedosiahli bez podpory rodičov,
sponzorov a hlavne obce Zákamenné.
Osobitná vďaka patrí základnej škole
– nášmu riaditeľovi, učiteľkám v škôlke,
na prvom a druhom stupni.
Veríme, že šach v našej obci sa
stane relaxom nielen pre deti, ale
aj dospelých.
S úctou a vďakou
Jaroslav Lučivňák
(predseda šachového oddielu)

Odpočinutie večné daj im Pane

Justína Janetová, zomr. 3. 1. 2019
Agneša Kovalčíková, zomr. 3. 1.
2019
Ľudovít Kurňavka, zomr. 31. 1. 2019
Milan Večerek, zomr. 13. 2. 2019
Margita Kuchťáková, zomr. 17. 2. 2019
Katarína Kondelová, zomr. 23. 2. 2019
Jozef Chmeľ, zomr. 26. 2. 2019
Vendelín Tisoň, zomr. 1. 3. 2019
Roman Uradník, zomr. 13. 3. 2019
Štefan Vrábeľ, zomr. 14. 3. 2019

Miroslav Urban, zomr. 17. 3. 2019
Štefan Podstavek, zomr. 11. 4. 2019
Emil Kocúr, zomr. 9. 5. 2019
Karol Vojtaššák, zomr. 26. 5. 2019
Milan Florek, zomr. 16. 6. 2019
Štefan Bukna, zomr. 22. 6. 2019
Helena Vrábľová, zomr. 30. 6. 2019
Elena Sivčáková, zomr. 2. 7. 2019
Alojz Gruchala, zomr. 15. 7. 2019
Margita Buckulčíková, zomr. 22. 7. 2019
Helena Knapčíková, zomr. 30. 7. 2019

Ján Boškaj, zomr. 3. 8. 2019
Mária Florková, zomr. 9. 8. 2019
Karol Kuchťák, zomr. 13. 8. 2019
Michal Polťák, zomr. 18. 8. 2019
Elena Olexová, zomr. 25. 9. 2019
Kristína Bajčičáková, zomr. 2. 10. 2019
Jozef Mršťák, zomr. 7. 10. 2019
Margita Šimjaková, zomr. 13. 10. 2019
Mária Mrekajová, zomr. 17. 10. 2019
Jozef Sochuľák, zomr. 18. 10. 2019
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Dôležité informácie pre občanov
Zmena otváracích hodín
na obecnom úrade
» Od 1. januára 2020 chystáme úpravu
otváracích hodín na obecnom úrade:
Pondelok
Utorok		
Streda 		
Štvrtok		
Piatok		

Požehnané vianočné sviatky
Nech Božie požehnanie a radosť života naplní každý Váš deň,
nech Vaša rodina nespozná v budúcom roku
súženie starostí a problémov.
Nech vaše príbytky navštívi šťastie, láska a zdravie,
ktoré Vás budú sprevádzať každým Vašim krokom.
A aké predsavzatie do nového roku si treba dať?
No predsa aspoň 24 hodín denne sa milo usmievať
a radosť všetkým naokolo rozdávať.
Všetko dobré po celý nastávajúci rok praje starosta obce
a pracovníci OcÚ

Dôležité informácie
pre občanov
» Po štyroch rokoch sa znova otvára
územný plán obce Zákamenné
– Zmeny a doplnky.
Chceme informovať občanov, že
do 12. 1. 2020 majú možnosť podať
návrh na zaradenie parciel do územ
ného plánu obce Zákamenné (ÚP).

Obec má v pláne v budúcom roku
zasadiť pri námestí ihličnatý stromček,
ktorý bude krášliť prostredie. Zároveň
v rámci šetrenia prírodných zdrojov
bude slúžiť v zimnom období ako záka
menský vianočný stromček.

K žiadostiam o zaradenie pozemkov do ÚP sa vyjadria komisia výstavby
a poslanci OZ a podľa možnosti ich
zaradia do územného plánu obce.
Žiadosti o zaradenie parciel do
územného plánu je možné priniesť
osobne do podateľne obecného úradu,
alebo poslať emailom na adresu: zakamenne@stonline.sk

7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 15:00 hod.
7:00 – 17:00 hod.
Nestránkový deň
7:00 – 15:00 hod.

V pondelok a stredu budú pracovníci
na obecnom úrade k dispozícii občanom v predĺženom pracovnom čase.
Štvrtok bude vyhradený ako nestránkový deň – administratívnej práce
neustále pribúda. Počas vybavovania
občanov nie je možné dotiahnuť určitú
administratívu, preto sme pristúpili
k tomuto riešeniu. Počas nestránkového dňa budú pracovníci na obecnom
úrade, ale nebudú vybavovať žiadosti
občanov, ale riešiť agendu obce.
Dobrovoľnícka činnosť
Určite si občania všimli aj nových pracovníkov na obci Zákamenné. Cez projekt z Úradu práce soc. vecí a rodiny boli
zamestnaní 4 pracovníci a prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti 6 pracovníkov. Títo občania nie sú zamestnanci
obce, ale väčšinu mzdových nákladov
a príspevkov sú riešené prostredníctvom ÚPSVR Námestovo.
Zákamenčan si chce znova nájsť
cestu k svojim čitateľom
» Chceli by sme obnoviť vydávanie
obecného občasníka Zákamenčan.
Hľadáme stálych ale aj mimoriadnych
prispievateľov do obecných novín.
» Ak radi píšete, máte nápady, ktorými
by sa dali obecné noviny oživiť a spestriť hľadáme práve Vás. Redakčná rada
posúdi vhodnosť príspevkov.
» Nebudú uverejňované príspevky
urážajúce alebo diskriminujúce občanov z dôvodu rasy, etnického pôvodu,
pohlavia, veku, zdravotného postihu,
náboženstva a viery. Články môžu byť
krátené.
» Príspevky uverejnené v novinách nie
sú honorované.
» Svoje príspevky môžete posielať emai
lom: zakamencan@gmail.com alebo
zakamenne@stonline.sk, prípadne osob
ne priniesť na obecný úrad.
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