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Obecné zastupiteľstvo
zasadalo
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 27. 8. 2004
v zasadačke Obecného úradu Zákamenné. Prítomných bolo 10 poslancov, 1 sa ospravedlnil.
Ako hostia boli na zasadnutie obecné zastupiteľstva pozvaní p. Ján Godiš, predseda Telovýchovnej Jednoty v Zákamennom a Mgr. Emil
Revaj, riaditeľ Základnej školy Jána Vojtaššáka
s materskou školou v Zákamennom.
Starosta privítal p. Jána Godiša, predsedu Telovýchovnej jednoty Zákamenné, ktorý predniesol krátku správu o situácii v telovýchovnej jednote. Nakoľko sa jedná o transformáciu telovýchovnej jednoty pod obec, po
podrobnejšom prehodnotení a posúdení sa
tento bod presúva na budúce zastupiteľstvo,
ktoré sa koná 29. 10. 2004.
Mgr. Emil Revaj, riaditeľ školy predniesol
správu o činnosti Základnej školy s materskými školami Jána Vojtaššáka počas prázdnin
a taktiež o príprave na nový školský rok 2004/
2005. Ďalej podrobne informoval o možnosti
mimoškolskej činnosti v šk. roku 2004/2005
cez vzdelávacie preukazy, ktoré hradí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Správu
vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie. Starosta informoval poslancov o akciách, ktoré
prebehli od ostatného zasadnutia.
Pripravuje sa územný plán obce v hodnote
cca 400 000 Sk, cesta ku Gonšorovcom na Vyšnom Konci sa začne robiť po dokončení chodníka a priestorov pri zdravotnom stredisku. V budove starého obecného úradu na prízemí boli
zariadené 2 miestnosti, ktoré slúžia ako klub
mládeže, kde majú mladí prístup k internetu.
Na poschodí obecného úradu už funguje
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v plnom
rozsahu. Bolo urobené osvetlenie cez Babinec, avšak treba ešte podávať ochranné koše
na svietidlá, ktoré sú už hotové.
Ďalej starosta poinformoval prítomných
o zbere separovaného odpadu. V priebehu nie-

M. Iglár
koľkých dní budú doručené do každej domácnosti modré igelitové vrecia na plastové fľaše.
Od 6. 9. 2004 sa začne zber, 1x za mesiac. Do
budúcnosti sa plánuje aj zber textilu (október),
skla a nebezpečného odpadu.
Okrem iného tiež podotkol, že práce pri kostole Nanebovzatej Panny Márie boli pre tento
rok ukončené. Na tieto práce bolo poskytnuté
300 000 Sk z rozpočtu obce.
Ďalej boli prejednané žiadosti a to: pre UNICEF bol schválený príspevok na zaplatenie autobusu, pre sociálne odkázanú občianku jednorázový príspevok na zaplatenie paliva na kúrenie vo výške 1 000 Sk.
Obecný úrad Mníchova Lehota požiadala
o jednorázový príspevok na odstránenie škôd
spôsobených povodňami – obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok 1 000 Sk.
OcÚ

Krása našich balkónov
a záhradiek
Tento rok sme po prvýkrát vyhlásili súťaž
o najkrajšiu záhradku a balkón.
Dúfali sme, že sa prihlási viac domácnosti. Bolo prihlásených len 11 záhradiek a pritom je naša obec v plnom kvete rozkvitnutá.
Asi by sme nenašli v našej obci jeden dom, aby
pred nim nekvitol nejaký kvietok. Krásne rozkvitnuté balkóny, upravené záhradky vyvolávajú príjemný pocit u každého kto prechádza
našou obcou.
Do pozornosti chceme dať pani Emíliu Teľuchovú, ktorej koníčkom sú určite kvety. Kvety rôznych druhov a veľkosť skrášľujú ich dom
Pokračovanie – s. 2
a lemujú chodník.
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Krása našich balkónov a záhradiek

V. Briš

Dokončenie – s. 1
Samozrejme, že je veľa žien,
ktoré majú záľubu v kvetoch a pestujú ich pre svoje potešenie. Je naozaj ťažko vybrať tú najkrajšiu záhradku alebo balkón.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prihlásili
do súťaže. Taktiež aj tým, ktorí sa
do súťaže neprihlásili a majú pekné
záhradky, už pohľad na ne je takou
malou odmenou.
Nech naša obec prekvitá aj v budúcich rokoch.
OcÚ

M. Iglár

Jedinečné samorasty Antona Subjaka

V. Briš

Pernikárstvo a batikovanie

Dňa 4. 8. 2004 sa uskutočnil
v kultúrnom dome kurz pečenia
a zdobenia perníkov a zároveň aj
batikovanie. Tohto kurzu sa zúčastnilo 17 prevážne mladých
žien. Lektorku tohto podujatia zaistilo Oravské osvetové stredisko
Dolný Kubín.
Pani Ľubica veľmi ochotne povedala svoj osvedčený recept na
pečenie perníkov a spôsob na prípravu hmoty na zdobenie perníkov. Jej šikovné a praxou zručné
ruky prítomným predviedli zdobenie a písanie na perník. Samozrejme, že treba k tomu vzťah,

prax a vôľu. Batikovanie zas mladým dievčatám ukázala pracovníčka oravského osvetového strediska p. Štelbacká. Každá z prítomných si priniesla tričko, ktoré
si podľa svojho vkusu poviazala
špagátom a zafarbila. Čaro batikovania spočíva v tom, že sa nedá
presne dopredu vedieť aký vzor sa
po konečnej fáze na tričku ukáže.
Vždy je to milé prekvapenie.
Veľa žien našej obce malo záujem o aranžovanie kvetov. Toto podujatie chceme uskutočniť
v mesiaci október.
Sekerášová

Výstava počas odpustovej slávnosti

Dňa 15. augusta 2004 sa v obci Zákamenné konala odpustová
slávnosť. Pri tejto príležitosti je
každoročne v kultúrnom dome inštalovaná výstava.
Tento rok sa o to pričinili klienti
z Domova soc. služieb Zákamenné. Bola to pekná ukážka, ako si
krátia voľný čas a čo všetko dokáNÁTERY

LEŠENIE

STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

žu samozrejme za pomoci ošetrovateliek. Mnohých nás inšpirovali
na využitie drobných maličkosti či
už v domácnosti, alebo na skrášlenie okolia.
Výstavu spestrilo veľké množstvo kvetov, ktoré si návštevníci
mohli zakúpiť.
Sekerášová

Veľkú pozornosť a nezvyčajný
záujem vyvolala výstava samorastov od Antona Subjaka z Poriečia, ktorého nezvyčajným koníčkom je vidieť prírodu pozoruhodnými očami.
Svet okolo seba vníma trochu
ináč, ako bežný človek. Aj obyčajne zvláštne skrútená haluz, koreň
či vývrat v jeho mysli ožíva a pri
troche fantázii a pomoci vznikne
neuveriteľný útvar.
Odporúčam si pozrieť celú jeho zbierku, ktorá skrášľuje okolie
Sekerášová
jeho domu.

V. Briš

Nádej
Keď na oblohe rozosmiate slnko
zalialo lúčmi celý kraj,
rozkvitli kvety na stráňach
jedľovou vôňou šumel háj.
V tom čase plnom krásy
chodí po stráňach babička
a utrhnuté bylinky
kladie do svojho uzlíčka.
V pomalej chôdzi po úbočí
kráčali jej staré nohy,
no úsmev do zvlhnutých očí
stiahla si z modrej oblohy.
V tých chvíľach láskavých
nádejou plní svoj svet,
že vylieči údy boľavé
práve z jej uzlíčka kvet.
M. R.

V. Briš

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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Odpustová slávnosť na kalvárii v Zákamennom

V. Briš
Dlhé zástupy veriacich zo Zákamenného ale aj z okolitých obcí sa ponáhľali v nedeľu za rána na tradičnú púť k Nanebovzatiu Panny Márie na zákamenskú
kalváriu.
Slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. pomocný spišský biskup
Mons. Andrej Imrich v sprievode
ďalších kňazov. Počasie napriek
dáždivej noci bolo nádherné a na
kalvárii bolo sucho.
Každý si odniesol so slávnostnej sv. omše nádherný duchovný
zážitok, aký sa dá zažiť len raz za
rok, práve na kalvárii. Vďaka patrí
všetkým, ktorý sa o dôstojný priebeh tejto slávnosti záslužili. ivb

V. Briš

V. Briš

V. Briš

V. Briš

V. Briš

V. Briš

V. Briš

VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

M. Iglár

V. Briš

STOLÁRSTVO

Ing. Dušan Durčák

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

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

Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti

V. Briš

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Zdravie nadovšetko
Vo štvrtok 5.8.2004 sa 45 členov Združenia zdravotne postihnutých Oravy – základná organizácia Zákamenné, zúčastnilo zájazdu na termálne kúpalisko
do Oravíc. Voda v tomto kúpalisku blahodárne pôsobí hlavne na
kĺby. Medzi účastníkmi zájazdu vládla dobrá nálada a tak spojili príjemné s užitočným a prežili pekný deň. Predstavenstvo ZZPO v Tvrdošíne ponúka svojím
členom rôzne zľavy na rekondič-

né pobyty, ktoré členovia ZO ZZPO Zákamenné plne využívajú.
Členom tejto organizácie nemusí
byť len zdravotne postihnutý občan, môže to byť aj dôchodca. Našu zákamenskú organizáciu tvorí
98 členov , čo je už veľký kolektív
ľudí, ktorí vo väčšine majú svoje
zdravotné problémy. Zúčastňujú
sa viacerých spoločenských podujatí pri ktorých sa navzájom povzbudia vo svojich životných ťažkostiach .
Sekerášová

VÝVOZ PDO OD 7. 9. 2004 DO 28. 12. 2004
Dátum

Farba

7. 9. 2004

Červená

Modrá

Červená

Modrá

5. 10. 2004

Červená

Modrá

12. 10. 2004

Červená

19. 10. 2004

Červená

26. 10. 2004

Červená

2. 11. 2004

Červená

9. 11. 2004

Červená

16. 11. 2004

Červená

25. 11. 2004

Červená

30. 11. 2004

Červená

7. 12. 2004

Červená

14. 12. 2004

Červená

21. 12. 2004

Červená

28. 12. 2004

Červená

Žltá

14. 9. 2004
21. 9. 2004

Biela

28. 9. 2004

Krása starého Zákamenného

V. Briš

NEVYPAĽUJTE
T
R
Á V
U
Za svojvoľné vypaľovanie
trávy, suchých porastov
P O K U T A
od 10 tisíc – 0,5 mil. Sk

Začiatok úpravy cesty na vyšnom konci ku Gonšorovcom

M. Iglár

Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

Žltá
Modrá

Žltá

Biela

Žltá
Modrá

Žltá
Žltá

Modrá

Žltá

Biela

Žltá
Modrá

Žltá
Žltá

Modrá

Žltá

Biela

Žltá
Modrá

Žltá

Výstavba nového moderného rodinného domu

V. Briš

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

Žltá

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70
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Odpad z cintorínov po novom
Väčšina spoluobčanov, ktorí
navštívia farský kostol z akéhokoľvek dôvodu, nevynechajú aj
návštevu cintorína, posledného
to odpočinku príbuzných, priateľov či známych. Nieje možné si
nevšimnúť zmeny, ktorá nastala
premiestnením kontajnerov , určených na prechodné uskladnenie
pevného odpadu z cintorínov,
ktoré znepríjemňovali život okoloidúcim a návštevníkom.
V novom cintoríne je momentálne umiestnených päť popolníc,
hneď vedľa vchodu hlavnou bránou a podobne je to aj v starom
cintoríne, akurát že popolnice sú
umiestnené pri vedľajšom vchode,
vedľa márnice. To len pre informáciu lebo nie sú zreteľne viditeľné.
Treba uznať , že ich umiestnenie
v oboch cintorínoch je praktické
na odkladanie odpadu pri bežnom
čistení a skrášľovaní cintorínov ,
ako sú vyhorené kahance , sviečky
alebo zvädnuté kvety a iné okras-

né predmety. No veľkoobjemové
kontajnery neboli odstránené úplne, ale iba premiestnené. Jeden
hneď vedľa vchodu do zadnej časti
farského dvora, ale druhý zmizol
z dohľadu smerom do ,,Babinca“.
Tento je určite prakticky umiestnený pre tých spoluobčanov, ktorí
navštevujú starý cintorín, ale po
návšteve sa nevracajú domov
hlavnou či vedľajšou bránou, ale
pre nich prakticky otvorenou časťou spodného oplotenia.
Je príjemné konštatovať ,
že po niekoľkých uverejneniach
o probléme s čistotou priestorov
okolo cintorínov došlo k zmene
k lepšiemu, lebo rozumný človek
prijme kritiku ako priestor pre
zamyslenie, úvahu a diskusiu na
predložený problém a zaujme
stanovisko.
Hlupák a trafená hus len zagága, lebo problému sa nedokáže
pozrieť priamo do očí. Ale aj to je
dobré na poučenie.
mariáni

Chodník od zdravotného strediska k lavici cez rieku sa dočkal priority na
M. Iglár
výstavbu, aby v novej podobe aj s osvetlením slúžil občanom.

Gazdovská s. r. o.
• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ
• OCHRANNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

Na mieste po kontajneroch narástla pekná kopa zeminy E-FOTO M. Iglár

Postavme si drevený kompostovník
Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvateľ v priemere 225 – 240 kg odpadu ročne.
Ten končí vo väčšine prípadov na
skládkach alebo ho spálime. Táto mnohoraká zmes (papier, sklo,
plasty, bioodpad, kovy, textil, nebezpečný odpad, atď.) a nakladanie s ňou, spôsobuje viacero škôd
naraz. Najväčším problémom je,
že všetky tieto odpady zmiešame
dokopy. Na skládkach a v spaľovniach potom prebieha nespočetné množstvo reakcií. Spôsobujeme tým škody: ekologické, ekonomické – platíme zbytočne za
likvidáciu odpadu, prichádzame
o hodnotné suroviny, ale aj etické
– ničenie prirodzených biotopov.
Je na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás a tiež
vlastnej peňaženke.
Ponúkame vám návod ako
znížiť množstvo odpadu takmer
o polovicu – kompostovanie. Cieľom kompostovania je premeniť
organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá
je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná. Bioodpad vhodný
na kompostovanie tvorí 30 – 45 %
z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, môže byť
použitý pri pestovaní rastlín ako
organo - minerálne hnojivo.
Ako si zhotoviť drevený kompostovací zásobník s prednou
vyberateľnou stenou?
Najprv zašpicatíme stĺpy. Na
dva, ktoré budú tvoriť prednú stenu
pribijeme lišty tak, aby tvorili drážku pre dosky, ktoré sa do nej budú

minimarket – ELEKTRO
PRÁČKY, CHLADNIČKY, SPORÁKY,
MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE

aj na objednávku
029 56 Zákamenné
120038

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

Potrebný materiál:
4 hranolčeky 120x6x6 cm,
24 dosák 100x10x2 cm,
1 lišta 100x3x3 cm,
2 lišty 60x3x3 cm,
2 lišty 60x6x2 cm.
zakladať. Ak to máme spravené postupne popribíjame dosky na bočné
steny a to tak, aby medzi jednotlivými doskami zostávala 5 cm medzera. Tá bude slúžiť na vetranie kompostovacieho materiálu. Nasleduje
zadná stena a lišta na prednú stenu,
ktorá udržiava správny rozostup
bočných stien. Položíme zhotovené
kompostovisko na miesto a jemne
ho zatlačíme alebo zatlčieme do zeme. Prednú stenu budú tvoriť samostatne vyberateľné dosky, ktoré od
seba oddelíme tak, že do každej (až
na poslednú najvrchnejšiu) z vrchu
pribijeme klince tak, aby vyčnievali 5 cm. Ideálne je mať v záhrade 3
kompostovacie zásobníky. Jeden
slúži na zber bioodpadu, druhý na
kompostovanie a dozretie kompostu a tretí na prehadzovanie kompostu. Ak sme si takto zhotovili kompostovací zásobník, môžme začať
–redr
so zberom bioodpadu.

Videopožičovňa
Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
Zákamenné 103
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Pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Začiatok školského roku Už tradične žiaci začínajú nový školský rok
v kostole sv. omšou.
E-FOTO M. Iglár

Máte chuť pracovať s mládežou?
V tomto školskom roku Základná škola Jána Vojtaššáka v Zákamennom dostane tzv. formou
vzdelávacích poukazov po prvýkrát finančné prostriedky na
mimoškolskú činnosť.
Z tohto dôvodu je potrebné pre
žiakov vytvoriť širokú, rozmanitú
sieť záujmových činnosti.

Riaditeľstvo základnej školy Jána Vojtaššáka sa preto obracia na občanov, ktorí by mali záujem viesť takéto záujmové
útvary, nech sa do 8. septembra 2004 informujú na riaditeľstve školy.
Táto činnosť bude finančne honorovaná.
Sekerášová

Na základe výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 20. 4. 2004 č. 1757/
04–II/1 o poskytovaní dotácie na
výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej
núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi v našej obci bola poskytnutá takáto
pomoc v mesiaci máji 53 deťom,
žiakom materských a základných
škôl, v júni to už bolo 35 a v mesiaci septembri ich bude 18.
Tento stav sa mení každý mesiac a je závislý od zamestnanosti v rodinách. Samozrejme, že v lete bude tento počet menší a v zime
zasa väčší.
Nie všetky rodiny využívajú túto výhodu, aby sa deti stravovali

Spoluúčasť
rodičov

Dotácia na
dieťa

obed

1 Sk

15 Sk

8 Sk desiata
23 Sk obed
7 Sk desiata
25 Sk
obec

2 Sk
1 Sk
4 Sk
2 Sk

6 Sk
22 Sk
3 Sk
23 Sk

7 Sk desiata

5 Sk

2 Sk

Cena stravných lístkov
MŠ
1. – 4. ročník
5. – 9. ročník

za minimálnu cenu. Stravná jednotka je 23 – 25 Sk a rodič prispieva napr. teraz v mesiaci september
na obed 1 – 2 Sk/ viď tabuľku).
Rodič môže rozhodnúť či prihlási dieťa na desiatu a obed, alebo
len na desiatu alebo len na obed.
Stáva sa, že rodič neprihlási
dieťa vôbec na stravu a nevyužije
takúto výhodu poskytovanú štátom. Takáto príspevok bude poskytovaný v budúcnosti aj na školské potreby.
Týmto článkom chcem apelovať na rodičov detí, ktoré sú
vybraté socociálnym oddelením Námestovo, aby ich prihlásili na stravovanie a tým využili pomoc, ktorú im štát poskytuje.
Tí, ktorých sa týka sú o tom už
informovaní.
Sekerášová

16 Sk

Budova starého obecného úradu
bude plne využitá
Ako už iste viete, horné poschodie starého obecného úradu je obsadené Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny. V týchto dňoch Obecný úrad Zákamenné prenajal bezplatne dve miestnosti na prízemí
starého obecného úradu OZ Ujut
Zákamenné, kde bude zároveň aj

Klub mládeže. Prístupný je deťom i mládeži vždy počas služieb,
ktoré zabezpečujú dozor v miestnostiach. K dispozícií je aj internet
a spoločenské hry. Priestory na fare už Robošom nevyhovovali. A tak
sa dá povedať, že budova je zase plne obsadená.
mariáni

Hľadám ...

M. Iglár

Hľadala som nádej, no
dala som ju sestre, keď plakala.
Hľadala som vieru, no
dala som ju Bohu, keď som sa denne
modlila.
Hľadala som silu, no
dala som ju starkej, ktorú som podoprela.
Hľadala som lásku, no
dala som ju blízkym, ktorých som milovala.
Hľadala som svetlo a
zažiarilo keď som ho svojím úsmevom zapálila.
Hľadala som cestu a
našla som ju, keď som ju iným naznačila.
Hľadala som ... no
viac už nehľadám.
Vy ste mi ukázali,
že to čo hľadám, v sebe ukrývam.
Júlia Bednareková

M. Iglár

súťaže / hobby
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Miništrantská súťaž
Miništrantskú súťaž organizuje rehoľa sv. Vincenta Pallottiho
– pallottíni z Provincie Krista Rehoľno – Formačné centrum. Tohto
roku sa konalo už 8. kolo miništrantskej súťaže. Zúčastnilo sa jej
189 miništrantov zo Spišskej, Nitrianskej, Košickej a Banskobystrickej diecézy.
Začalo sa to v januári, keď bola
v Apoštole Božieho Milosrdenstva,
s prílohou Malý apoštol uverejnená
prihláška do miništrantskej súťaže.
Konali sa tri korešpondenčné kolá.
No, do finále, ktoré sa konalo v Rehoľno-formačnom centre
v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany sa dostalo 15 miništrantov
v každej vekovej kategórie, podľa
počtu bodov.

Finále sa konalo od 26. do 31.
júla 2004. Kategórie boli rozdelené na: 1. kategóriu do 11 rokov, 2.
kategóriu od 12 do 15 rokov, 3. kategóriu od 16 do 19 rokov.
V prvý deň – 26. júla sme mali príchod do 17 00 hod. Potom nás
ubytovali v Rehoľno-formačnom
centre. O 17 30 sme mali večeru
a o 1900 sv. omšu v Kostole Božieho Milosrdenstva. Nasledoval radostný večer, pri ktorom sme sa
zoznamovali. 2130 bola večerná
modlitba a o 2200 večierka.
Druhý deň – 27. júla sa začal
ráno o 7 30 budíčkom, nasledovala
ranná hygiena, modlitba a raňajky
o 815. Po raňajkách o 9 00 bolo 1. kolo finále. Bol to súhrn z troch korešpondenčných kôl. O 10 30 sme
išli na výlet do Spišskej Novej Vsi.
Boli sme v gréckokatolíckom kostole, kde nám jeden kňaz všetko
povysvetľoval. Potom sme boli na
najvyššej veži na Slovensku, odkiaľ sme mali pekný výhľad. Ešte
sme boli v prírodovednom múzeu.
Videli sme tam vypchaté zvieratá, archeologické nálezy, atď. Keď
sme sa vrátili, mali sme večeru
a sv. omšu. Na radostnom večeri

sme mali rôzne smiešne hry.
V stredu 28. júla bolo o 900 už
2. kolo finále, ktoré bolo o živote
Panny Márie. o 10 00 sme mali sv.
omšu v kaplnke Rehoľno-formačneho centra. Po sv. omši sme boli vo vlastivednom múzeu v Smižanoch.
Po príchode sme mali obed.
Od 14 00 sme mali mať výlet do Slovenského raja spojený s opekačkou, ale pre zlé počasie sme boli v telocvični a po príchode sme
na večeru mali špekačky opečené
v rúre. O 19 00 bola sv. omša, o 20 00
radostný večer a o 2200 večierka.
V štvrtok bolo už 3. posledné kolo v ktorom sme mali otázky z liturgie, rozdelenia diecéz a modlitbu miništranta. Hneď potom sme

išli na výlet do Levoče, kde sme
si pozreli kostol Minoritov. Boli sme aj na Levočskej hore. Potom sme sa vybrali do Spišskeho
Podhradia, na Spišskú kapitulu,
kde sme sa osobne stretli s pánom
biskupom Mons. Františkom Tondrom, a boli sme aj v jeho biskupskej kaplnke. Potom sme si pozreli katedrálu, kde sme sa pomodlili
pri telesných pozostatkoch nášho
rodáka pána biskupa Jána Vojtaššáka modlitbu za jeho blahorečenie. V Markušovciach sme si ešte pozreli kaštieľ. Po návrate bola o 1900 sv. omša, večer radosti
a o 2200 večierka.
V piatok bolo najväčšie Finále,
ktoré sa konalo od 900 do 12 hodiny. Do tohto finále postúpili prví štyria z každej vekovej kategórie. Poradie súťažiacich bolo nasledovné:
1. kategória: 1. miesto – Zákamenné, 2. miesto – Staškov, 3.
miesto – Staškov, 4. miesto – Zákamenné;
2.kategória: 1. miesto – Udavské, 3. miesto – Radoľa, 4. miesto
– Rudňany;
3. kategória: 1. miesto – Mar-

Habovský kardan, Hruštínska prevodovka. Jediný zástupca zo Zákamenného so strojom, ktorý reprezentoval Zákamenné na súťaží Habovský
kardan, Hruštínska prevodovka a súťažil výborne E-FOTO M. IGLÁR
kušovce, 2. miesto – Hrabičov, 3.
miesto – Kys. Nové Mesto.
V 3. kategórii boli 2 prvé miesta. Odmenou pre prvú a druhú kategóriu boli hodnotné ceny
a športové potreby, ostatní súťažiaci dostali upomienkové darčeky a celotýždenný pobyt so stravou a ubytovaním zdarma. Tretia
kategória bola odmenená mimoriadne zaujímavou cenou –bude
to návšteva miest v Poľsku Po stopách sestry Faustíny, Vadovice –
rodisko Svätého otca spolu s pátrami palottínmi.
Slávnostný obed a o 1500 ruženec Božieho Milosrdenstva so sv.
omšou. Videli sme aj výstavu pápeýžských darov, ktoré sú v kosto-

Príjemne strávené
chvíle

Celkom 25 členiek členskej základne Zákamenné COOP JEDNOTA Námestovo sa zúčastnilo kultúrnej akcie konanej v kultúrnom
dome Bziny. Akcia bola zameraná
na liečivé účinky geomagnetického
poľa.
Akciu spríjemnili bratislavskí
umelci svojimi piesňami a tancami. Niektorí účastníci si zakúpili
rôzne maličkosti ako sú masti na
kĺby, na psoriázu a obličkové pásy,
v ktorých sú zabudované magnetické pásiky.
Každý účastník dostal na pamiatku malý darček. Sekerášová
H Ľ A D Á M E
S P O L U P R A C O V N Í KO V
Redakcia obecných novín hľadá spolupracovníkov, ktorí sa
chcú aktívne a dlhodobo podieľať na tvorbe Zákamenčana.
Šéfredaktor + redakčná rada

le Božieho Milosrdenstva. Cez večer radosti, sme si rozprávali vtipy
a dobre sme sa zabávali. V sobotu sme mali ešte raňajky a potom
sme sa už rozchádzali.
Cestou domov sme navštívili
v Žakovciach pána kaplána Jozefa
Florka. Ešte by som chcel povzbudiť miništrantov aby sa na ďalšom
ročníku súťaže zúčastnili tiež.
Poďakovanie za pripravenie
súťaže patrí pátrovi Arkadiuszovi, pátrovi Adamovi, katechétke
Majke a pravdaže aj bratovi Vojtechovi.
Odniesli sme si krásne zážitky,
na ktoré nikdy nezabudneme.
Michal Zvonár, Zákamenné
č. 1051, PSČ 029 56

KINO ZÁKAMENNÉ
September
12. 9. Pátrači 3 – D
19. 9. Pach krvi
26. 9. Deň potom
Október
3. 10. Úsvit mŕtvých
10. 10. Tú starú treba zabiť
17. 10. Harry Potter a väzeň
z Azkabanu
24. 10. Trója
31. 10. Shrek
November
7. 11. Drž hubu
14. 11. Kameňak 2
21. 11. Hriešny tanec
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NAŠI JUBILANTI
85 rokov
Justína Kurňavková
75 rokov
Ľudovít Chromek
70 rokov
Jozef Janeta, Serafin Kondela,
Mária Klimčíková
65 rokov
Ľudovít Sivčák, Jozef Garaj
60 rokov
Agneša Grofčíková
Všetkým
srdečne blahoželáme
VÍTAJTE MEDZI NAMI
Rastislav Gruchala, Miriam
Balúnová, Ema Hrozienčíková,
Nikolas Šulc, Aneta Sivčáková, Anna Durčáková, Alex Čič,
Michaela Sumihorová, Tomáš
Holubčík, Jozef Šulc, Adrián
Zvonár, Adriana Večerková
ODPOČINUTIE VEČNÉ,
DAJ IM PANE …
Justína Sivčáková, nar. 3. 10.
1911 † 9. 7. 2004;
Emil Kurňavka, nar. 18. 11.
1942 † 28. 7. 2004;
Pavol Načiňák, nar. 28. 6.
1934 † 29. 8. 2004;
Milan Zboroň, nar. 3. 8. 1934
† 5. 9. 2004;
Serafín Laššák nar 9. 6. 1944
† 4. 9. 2004
KULTÚRNY DOM
PLÁN AKCIÍ
5. 9. Nedeľné odpoludnie
– Roboši
11. 9. Výročie svadby
18. 9. Svadba
25. 9. Diskozábava
2. 10. Svadba
9. 10. Svadba
16. 10. V y s t ú p e n i e
skupiny Lojzo
23. 10. Svadba
24. 10. Posedenie
so staršími občanmi
30. 10. Svadba
6. 11. Diskozábava
13. 11. Ples mladých – Roboši
20. 11. Svadba
27. 11. Svadba

spoločenská rubrika / šport / literárna tvorba
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Futbalové výsledky
Dospelí: Zákamenné–Lomná 4:0 (R. Florek, Vrábeľ);
Zákamenné – Vasiľov 3:2 (Plaskur,
Mundier, Chmeľ); Zákamenné
– Beňadovo 1:0 (Vrábeľ); Or. Lesná – Zákamenné 3:1 (Š. Florek).
Tabuľka II. triedy, sk. A
1. Zakamenné 4 3 0 1 9 : 3
2. Or. Lesná
4 3 0 1 8: 5
3. Novoť
4 2 1 1 8:4
4. Breza
4 2 0 2 7:7
5. Vasiľov
4 1 2 1 5:5
6. Hruštín
4 1 2 1 4:5
7. Beňadovo
4 1 1 2 9 : 10
8. Zázrivá
4 1 1 2 7 : 10
9. Lomná
4 1 1 2 4:8
10. Mútne
4 0 2 2 3:5
11. Habovka
4 0 0 4 3 : 19

9
9
7
6
5
5
4
4
4
2
0

Dorast: Zákamenné – Breza 0:
0, Zákamenné – Oravské Veselé 0:
2, Or. Lesná – Zákamenné 2:1. Po
troch odohratých zápasoch sú na
10. mieste.
Starší žiaci: Medzibrodie – Zákamenné 0:2; Zákamenné – D.
Kubín 0:6; Sihelné – Zákamenné
2:3 (Uradnik, Kovalčík, Čič); Zákamenné – Habovka 6:3 (Uradnik
2, Kovalčik 2, Sochuliak, Čič). Po
4. kole sú na 7. mieste.
Mladší žiaci: turnaj v Oravskej
Lesnej. Výsledky: Or. Lesná – Zákamenné 1:4 (A. Janoťák 3, M.
Magdiak); Zákamenné – Mutné
3:0 (M. Magdiak, Ľ. Večerek, A.
Janoťák); Zákamenné – Breza 3:
1 (A. Janoťák, M. Magdiak, R.

Kakus). Tabuľka: 1. Zákamenné,
2. Breza, 3. Oravská Lesná, 4.
Mutné .
Kam za futbalom
Dospelí: 5. 9., 15 30 – Zákamenné – Zázrivá; 19. 9., 15 00
– Zákamenné – Mutné; 26. 9., 15 00
– Zákamenné – Novoť.
Dorast: 5. 9., 13 00 – Zákamenné – Zubrohlava; Zákamenné
– Breza 0:0.
Starší žiaci: – 12. 9., 1130,
Zákamenné – Žaškov; 3. 10., 1130,
Zákamenné – Or. Podzámok;
17. 10., 10 30, Zákamenné – Zuberec; 31. 10., 10 30, Zákamenné – Or.
Polhora.
Mladší žiaci – turnaj: 2. 10.,
začiatok 9 00 h.
–red

Ujsolski dr wal
Tak sa nazýva medzinárodná
drevorubačská súťaž v Poľskej republike. Tejto súťaže sa tradične
zúčastňujú aj naši drevorubači –
„pilčíci“.
Päťčlenné družstvo z Oravy
z toho dvaja členovia zo Zákamenného a to Miroslav Florek a Ján
Plaskúr reprezentovali vynikajúco. Veď prvá cena, motorová píla
už po 4-krát putovala na Oravu.
Tohto podujatia sa zúčastnilo pomerne veľa divákov zo Zákamenného a Novoti.
Zákamenské „Muchotrávky“
svojim vystúpením otvorili súťaž
a zároveň sa starali o celé kultúrne vyžitie účastníkov. Vystúpenie
mažoretiek a cantry tance zožali
veľký úspech.
Reprezentantom
blahoželáme a Muchotrávkam ďakujeme za
zviditeľňovanie našej obce v zahraničí.
Sekerášová

M. Iglár

ROBOŠ – POŠTA
Nedostali ste noviny?
Zavolajte na tel. č. 559 21 30,
0908 075 608 a do 24 hodín Vám
ich roboši doručia. P.S.: Už žiadne noviny v smetnom koši.

šachová liga
v z ák amennom

Podrobnosti sa
dozviete
7. novembra 2004
v Kultúrnom dome v Zakamennom od 14 00 h
pre nedočkavcov – informačná linka
0905/529 5 48

Moja rodinka!
Otecko a maminka,
to je moja rodinka.
K tomu jeden kamarát.
Kto?
Predsa Dávid? Môj brat.
Ale to ešte nie je všetko.
Je tu dedko aj pradedko.
A nech je to v poriadku,
mám dve babky, prababku.
Sesterníc mám rovných trinásť
ešteže je pán Boh pri nás.
K tomu dvanásť bratrancov.
Ktože má viac zástancov?
Ešte veľa ujov, tiet
no na tých už nemám viet.
A aká by to bola rodina,
kde chýbala by zverina?
V akváriu – to mi ver,
pláva Oľa, Oliver.
Že všade vládne pokoj a láska
to dosvedčia mi andulky
Niko a Kráska.
Tomáš Dendys, 6. A
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