Zákamenčan
Občasník obce Zákamenné

Do každej rodiny v Zákamennom 	

December 2016 	

Ročník 12

Číslo 2/2016

ROZPRÁVKOVÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ
ROZDÁVAL DEŤOM RADOSŤ
V nedeľu 4. decembra 2016 bol veľmi výnimočný deň pre všetky
Zákamenské deti. Už od rána sa tešili na spoločné stretnutie
s Mikulášom a jeho sprievodom.
Pred obedom sa v okolí obecného úradu začali zlietať krásni anjeli a zbiehať čierne čertiská. Statná postava Mikuláša,
sneh, mráz a slnko dodali tomu
všetkému tú pravú mikulášsku
atmosféru. Zvončeky na konských postrojoch veselo zvonili a oznamovali deťom, že sa
blíži mikulášsky sprievod. Deťom nedočkavosťou svietili očká, keď pri nich zastavil vyzdobený voz s mikulášskym sprievodom. Anjeli sa hneď rozbehli
obdarovať dobré deti a čertiská
začali hľadať neposlušné detváky. Keďže neposlušné deti v Zákamennom nemáme, dostali
sladký balíček všetky dobré zákamenské deti. Čertiská sa as-

poň prebehli medzi ľuďmi, aby
im trochu nahnali strach. Mikuláš na všetko dozeral láskavým okom a odmeňoval deti.
Aj nám dospelým nabehli zimomriavky, keď sme zbadali Mikuláša a spomenuli sme si na naše
detstvo. Vtedy nám presne tak
žiarili oči nedočkavosťou, zvedavosťou, ale aj troškou strachu. Dnes sme mohli pozorovať
naše deti a videli sme sa v nich.
Po rozdaní darčekov Mikuláš
ešte na námestí rozsvietil veľký vianočný stromček a pokračoval na svojej dlhej púti po celom svete, aby navštívil aj ostatné deti. Mikulášsky sprievod
po obci je pekná tradícia, ktorú
sa snažíme udržiavať stále živú.

K tomu, aby táto krásna tradícia pokračovala a deti sa mohli
stretnúť s Mikulášom prispela
Obec Zákamenné, Rodičovské
združenie pri MŠ a ZŠ J. Vojtaššáka Zákamenné a Farský úrad

Zákamenné, ale aj veľa dobrovoľníkov zapojených do celkovej prípravy a do mikulášskeho
sprievodu.
V. Polťáková
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ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
OZ zasadalo 30. 9. 2016
OZ otvoril a viedol Ing. Vrábeľ,
starosta obce, ktorý konštatoval,
že OZ je uznášania schopné. Neprítomní boli poslanec Ing. Vladimír Florek, ktorý sa ospravedlnil,
Mgr. Marta Glejtková, kontrolórka obce z dôvodu účasti na školení.
Mgr. Pavol Demko riaditeľ ZŠ
s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom informoval OZ o pripravenosti školy na šk. rok 2016/2017:
Základná škola
Počet žiakov školy – 681
Počet tried – 31 + 1 špeciálna
Počet žiakov so špeciálnymi vývinovo-vzdelávacími potrebami – 57
Počet krúžkov – 30
Počet členov krúžkov 766, 118 externých, 33 detí poukaz neodovzdalo.
Materská škola
Počet detí – 165
Počet tried – 9, s celodennou starostlivosťou – 5, s poldennou starostlivosťou – 4
Predškoláci – 93
Školský klub detí
Počet zapísaných – 28, oddelenie
– 1.
Školská jedáleň
Počet stravníkov – 322
Cudzích – 22
Ing. Florková predložila prehľad
zmeny rozpočtu k 30. 9. 2016
Bežné výdavky boli navýšené

z dôvodu rekonštrukcie ihriska,
budovania vodovodu na Kalváriu,
oprava zberného dvora, odstraňovanie následkov povodne Poriečie,
rekonštrukcia MŠ, zariadenia ZŠ,
cintorín oprava informačných tabúľ, školenie kontrolóra, recyklačný fond – odpady, miestne komunikácie – asfaltovanie po kanalizácii.
Z bežných príjmov – dotácia
z recyklačného fondu, ZŠ – príspevok na učebnice, Daňový úrad –
daň zo závislej činnosti.
Bežné a kapitálové výdavky sa
navýšili o 140 081 € a bežné a kapitálové príjmy sa navýšili o 9 840 €.
V bode nakladanie s majetkom
obce boli prerokované žiadosti:
– SSE, a. s. Žilina žiada o schválenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena, z dôvodu uloženia zemného káblového
vedenia na časti pozemku LV 4085,
KNE 5884/3 – zastavané plochy –
celková výmera 1 462 m2, výmera
obmedzenia 10 m2. Predmetné pozemky budú dotknuté realizáciou
výstavby „SW 9309 Zákamenné
– Farský briežok – Zahustenie TS
pre IBV Kalvária. Odplata za zriadenie vecného bremena je navrhnutá ako jednorazová, vo výške 1 €.
OZ bez pripomienok jednomyseľne schválilo uzavretie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
– Žiadosti o odkúpenie pozem-

Asfaltovanie cesty v časti Špitáľ
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kov Peter Beňuš a Bernardeta, Mária Klimčíková, Bc. Marcela Lučivňáková, obnovenie žiadosti o odkúpenie pozemku – Bohumil Kokles
pri zberných surovinách, Emil
Glejtek, Vladimír Sivčák, žiadosť
o prenájom bývalej predajne mäsa Ján Tisoň, žiadosti o doplnenie
osvetlenia, rozhlasu a komunikácií boli postúpené na prehodnotenie komisii výstavba a ÚP a následne sa prerokujú na budúcom zasadnutí OZ.
– Končene máme v obci ukončené asfaltovanie ciest skonštatoval starosta. Je potrebné schváliť
združenie finančných prostriedkov
na doasfaltovanie všetkých komunikácií v obci. Mgr. Strýčková sa
informovala, prečo nie je na Poriečí taká kvalitná cesta ako na Vyšnom konci. Starosta uviedol, že je
to tým, že cesta na Poriečie sa robila po etapách. Do konca roka by
mala byť doasfaltovaná aj cesta
na Poriečie, cca 700 m.
Poslanci jednomyseľne schválili združenie finančných príspevkov
na asfaltovanie ciest.
– Na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer na odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa pani Ružene Ramačovej
a Anne Konkoľovej.
Poslanci počtom 11 prítomných, jednomyseľne schválili odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa Ružene Ramčaovej Anne Konkoľovej. Ide o pozemky pri
ich rodinných domoch. Starosta
Ing. Milan Vrábeľ navrhol poslancom prijať uznesenie ktorým by sa
globálne schváli zámer na odkúpenie všetkých pozemkov pod cesty
k IBV, z dôvodu skrátenia času pri
ich vykupovaní. Poslanci s návrhom súhlasili a jednomyseľne počtom 11 hlasov ho schválili.

– Starosta ďalej navrhol schváliť zámer na vykúpenie prístupovej komunikácie k zbernému dvoru od Antona Klimčíka. Treba však
ešte vyhotoviť GP. Poslanci zámer
na výkup prístupovej komunikácie
jednomyseľne schválili počtom 11
prítomných.
– Ďalej poslanci schválili jednomyseľne počtom 11 prítomných
odkúpenie II. časti prístupovej komunikácie okolo COOP Jednoty
Nižný koniec smerom k čerpacej
stanici Benzinol.
– Poslanci jednomyseľne schválili počtom 11 prítomných odkúpenie pozemku pod prístupovú komunikáciu na Vrchnej Mrzáčke
smerom k Mršťákovi.
– Karol Glejtek sa informoval,
či sa neplánuje vykúpiť cesta k IBV,
ktorá vzniká pod krčmou v Ústredí. Zatiaľ nie, uviedol starosta.
– Ing. Vladimír Florek, žiada
o kompenzáciu časti nájmu za turistickú ubytovňu, kde realizoval opravu komínov, čistenie a náter strechy na čo predložil doklady a ďalej plánuje realizovať ďalšie rekonštrukčné práce na vchode
do objektu – verande. OZ po prejednaní schválilo počtom 11 hlasov kompenzáciu nájmu vo výške
1326,65 €.
– OZ Kapce žiada o dotáciu
na Vianočné trhy vo výške 600 €.
OZ jednomyseľne schválilo počtom 11 prítomných.
– Sestry Veronika a Miroslava Kudlové žiadajú o finančný príspevok na pokrytie základných životných nákladov, kým im po smrti matky nebude priznaný sirotský
dôchodok a sociálne štipendium.
OZ po prejednaní priznalo sestrám
Kudlovým jednorazový finančný
príspevok vo výške 800 €.
Starosta ďalej predložil návrhy
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
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súkromná firma zákamenné
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na schválenie spolufinancovania
projektov vo výške 5% a to:
– 2 merače rýchlosti v časti obce Poriečie – zatiaľ sa bezpečnosť
na ceste v tejto časti rieši takýmto spôsobom, lebo prechody pre
chodcov môžu byť až po vybudovaní chodníkov
– mikro projekt v rámci programu Intereg V-A Poľsko – Slovensko
prioritná os 1
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“ – projekt – „Na trase kultúr pohraničia“,
v rámci tohto projektu os 1 – obnova Kalvárie
V rámci programu Intereg V-A
Poľlsko-slovensko na realizáciu
projektu „Výstavba rekreačnej infraštruktúry a renovácie objektov
kultúrneho dedičstva v poľsko-slovenskom pohraničí“ – turistický
chodník, vyhliadková veža.
Poslanci jednomyseľne spolufinancovanie projektov schválili
počtom 11.
– Starosta informoval poslancov, že sa podarilo dojednať s pani Balúnovou Helenou prenájom
pozemku na ktorom by sa dala postaviť vyhliadková veža. Pozemok
nemožno odkúpiť, nedá sa deliť je
v extraviláne. Prenájom sa dojednal na časť 100 m2 na dobu 15 rokov. Nedojednala sa cena za pozemok.
Prednosta navrhol 1000 €, keďže viac návrhov nebolo daných
a nikto nebol proti OZ s návrhom
jednomyseľne súhlasilo.
Starosta informoval, že prebieha konanie na spustenie skúšobnej
prevádzky projektu odkanalizovania a zásobovania vodou Biela Orava do 30. 10. 2016.
Miroslav Koleň chcel vedieť ako
sa budú brať podklady pre výpočet stočného u tých, ktorí majú súkromné studne, starosta uviedol,
že pravdepodobne budú počítané
paušálom.
Starosta uviedol, že bod Návrh hlavných úloh zaradil preto už
teraz, aby bol dostatočný časový
priestor na vytýčenie priorít na budúci rok. Požiadal poslancov, aby
zvážili, čo je najviac potrebné urobiť a podávali návrhy aj prostredníctvom e-mailu.
Sám uviedol, že jednou z hlavných úloh by mala byť infraštruktúra v lokalite oproti družstvu kde
chcú stavať mnohí stavebníci.
Poslanci
Miroslav
Koleň
a Mgr. Peter Klimčík pripomenuUBYTOVACIE
SLUŽBY
PENZIÓN
ZÁKAMENNÉ 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258

Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 141
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971
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li potrebu opraviť plot pri cintoríne, opraviť celý objekt vodojemu
na Vyšnom konci vrátane oplotenia.
Poslanci sa zhodli na tom, že
prioritou by malo byť budovanie chodníkov na Poriečí a cestou
z Nižného konca do Oravíc. Starosta informoval, že na budúci rok
v januári budeme vedieť, či prešiel
projekt VÚC, ktorý by vyriešil financovanie chodníkov z Nižného konca do Oravíc, prednosť ma-

v lete v júni obec objednala opravu
boxu, ale dodávateľ stále zariadenie na opravu nedodal. Je pravda,
že zariadenie je už staré, ale nemôže sa požadovať, aby bola v nich mínusová teplota, zariadenia nemrazia, ale chladia.
Poslanci sa dohodli, že ďalšou
z hlavných úloh je vybavenie domu
smútku chladiacim zariadením.
Mgr. Strýčková Emília navrhla budovanie nájomných bytov, Mgr. Peter Grofčík – už mi-

Nový koberec v časti Špitáľ
jú cesty II. triedy. Realizácia by bola najskôr v roku 2018. Poslanci navrhli, že ak nám nebudú prostriedky poskytnuté z VÚC, treba hneď
začať budovať chodníky postupne
vo vlastnej réžii.
Mgr. Peter Klimčík sa vyjadril
ku stavu chladiaceho boxu v dome smútku. Vyskytla sa situácia, že
bolo treba v dome smútku umiestniť dvoch zosnulých naraz. Druhý
chladiaci box nepresklený je v dezolátnom stave a podľa jeho názoru sa ani nedá opraviť.
Prednosta OcÚ uviedol, že už

nulý rok bola v hlavných úlohách
pasportizácia dopravného značenia v obci, v akom je stave. Starosta uviedol, že budúci týždeň
má byť predložený projekt.
– Starosta informoval, že obchodný reťazec LIBEX má záujem o vybudovanie svojej predajne v obci. Požiadal poslancov, aby
preverili ak je to možné, či je tento reťazec cenovo výhodný. Reťazec LIDL potrebuje na vybudovanie svojej predajne spádovú oblasť
do 35 000 obyvateľov, z toho dôvodu naša obec nie je preň zaujímavá.
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– Starosta predniesol žiadosť
Mgr. Marty Glejtkovej, hlavnej
kontrolórky obce o schválenie vykonávania inej zárobkovej činnosti vo firme BEMON, s.r.o. Oravská Polhora. Starosta konštatoval, že zákon o obecnom zriadení to umožňuje, preto požiadal poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili.
Uzatvorenie vedľajšieho pracovného pomeru Mgr. Marte Glejtkovej
schválilo 9 poslancov.
– Pani Resutíková Dana žiada
o rozšírenie školského klubu aj pre
tretí ročník. Mgr. Demko, riaditeľ
školy uviedol, že tento školský rok
neboli uspokojení len dvaja žiadatelia. V školskom klube je 28 detí,
na otvorenie druhého oddelenia je
potrebná ďalšia pracovná sila. Situáciu si ešte preverí.
– Starosta informoval poslancov že v minulosti bola prijatá taká zásada, že podľa miery inflácie
boli zvyšované nájmy v obecných
priestoroch. Do teraz boli zvýšené
o 4% každý rok od roku 2008. V súčasnej dobe nie je inflácia taká vysoká, preto navrhol nájmy upraviť
až po jej zvýšení nad 2%. OZ jednomyseľne súhlasilo počtom 11 prítomných.
– Mgr. Peter Klimčík navrhol, aby bol prijatý zamestnanec
na obec, ktorý by sa staral o kosenie ihriska, prípadne by bol aj trénerom. Starosta uviedol, že sa touto otázkou sa budeme musieť zaoberať.
Keďže už neboli žiadne pripomienky ani návrhy, starosta zasadnutie OZ ukončil.
Zápisnica z OZ je zverejnená
na webovej stránke obce Zákamenné www.zakamenne.sk.
Mariana Florková

Triedenie je hračka, myslia si Slováci
Triedenie je hračka,
myslia si Slováci.
Mnohí ale nevedia,
aký odpad do akého
kontajnera patrí.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu,
12 % končí v spaľovni, 6 % sa
kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj neleNÁTERY

LEŠENIE

Karol
GLEJTEK
majiteľ

STAVEBNÉ
PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

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

gálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní
s odpadom.
Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty,
modrá na papier, zelená na sklo,
červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré komodity
triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od technickej infraštruktúry a zavedeného sysK. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné
VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú • dopravnú • potravinársku • pekárenskú
• sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043 55 92 237; Tel., fax: 043 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043 55 92 346

tému v tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov, kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých miestach by ste márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby
ste si boli istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na zberných
nádobách. Tie musia obsahovať
presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí.
Pokračovanie na s. 6
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných
zariadení, stavebné a zamočníckoOffice:
zváračské práce
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Privát:
Tel.: 00421. 043. 55 92 321
Tel.: 043 55 92 207
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Triedenie je hračka, myslia si Slováci
Dokončenie zo s. 6
Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše alebo nápojové
kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, tým
by ste boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu
zápach, hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali by však
byť hrubo znečistené od mastných
olejov či pást, nebezpečných látok,
zeminy a farieb. Do plastov patria
číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov,
vrecka z mlieka, obaly z jogurtov,
vedrá, či obaly z CD. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma
po nákupe elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste ho na najbližší zberný dvor. Určite však do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.
Papier náš odveký, nehádzať
zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7
krát za sebou. Triedime ho suchý
a čistý. Do modrého kontajnera
určeného na papier môžete vha-

dzovať papierové obaly, noviny,
časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice
(zošliapnuté), rozložené kartóny,
katalógy, letáky, plagáty, obálky,
pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či mastný
papier, papier s hliníkovou fóliou,
voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.
Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité
sklo zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových
či kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklo bez
rámov. Do zeleného kontajnera však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plas-

tové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať spolu s plastami a nápojovými kartónmi. Ak teda v svojom meste
alebo obci nenájdete samostatný červený kontajner, vhadzujte
kovové obaly podľa zásady: najprv prečítať štítky na nádobách
a hodiť odpad do správnej zbernej nádoby. Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením
do nádoby je vhodné vypláchnuť,
aby v nich nezostali zvyšky jedál.
Nepatria sem však tuby z krémov
a pást, chemicky znečistené kovy,
mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.
V triedení nám poradí
www.triedime.sk

Umývate si zuby, minula sa
vám pasta a vy sa rozhodujete kam
s tubou? Do komunálu? Do žltého
kontajnera? Alebo ste si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal z nej je mastný? Kam
s ním?
Pre takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila spoločnosť ENVI – PAK špeciálnu webovú stránku www.triedime.sk,
ktorá nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera na triedený zber. „Našou úlohou je plošne vzdelávať ľudí ako
správne triediť, preto sme vytvorili webovú stránku www.triedime.
sk, ktorá je určená všetkým vekovým kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z procesu triedenia a recyklácie odpadu“, dodala Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK.

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV PRVEJ POMOCI
Zásady prvej pomoci sú také
jednoduché, že ich dokáže
zvládnuť aj dieťa.
Vedeli ste, že na laickú prvú pomoc nám napríklad stačia iba naše ruky? Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach a zručnostiach
ale o vôli a chuti pomôcť. Niekoľko
jednoduchých úkonov ktoré sú poskytnuté správne a v správny čas
môžu zachrániť život človeka, napríklad aj niekoho blízkeho.
Tento rok sa členovia Slovenského červeného kríža zišli v Žaškove, kde sa uskutočnil III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých. Svoje sily, vedomosti a šikovnosť si prišli zmerať dobrovoľníci z celej Oravy. Celá akcia
bola na veľmi vysokej úrovni pod
krídlami SČK územného spolku
Orava Dolný Kubín, SČK Miestneho spolku Žaškov, obce Žaškov a ZŠ Žaškov. Organizátori využili priestranný dvor základnej
školy, ktorý poskytoval vynika-

júci priestor na rôznorodé stanovištia. Úlohou šesťčlenných družstiev bolo úspešne zdolať starostlivo pripravené úlohy. Až pri vstupe
na stanovisko sa dobrovoľníci dozvedeli aké poranenia alebo úraz
si pre nich pripravili. Reálne zamaskovaní figuranti odviedli výborné herecké výkony pri fingovaných poraneniach a úrazoch. Mládež opitá do nemoty, šok, krvácanie z nosa, vnútorné krvácanie
do brušnej dutiny, otvorená zlomenina kľúčnej kosti, popálenina,
mozgová mŕtvica, zlomenina dolnej končatiny, otras mozgu, poranenie hornej končatiny pri športe, infarkt myokardu, stanovište
KPR – kardiopulmonálna resuscitácia alebo srdcovo-pľúcne oživovanie – aj to boli úlohy ktoré čakali na amatérskych zdravotníkov.
Všetky tieto úlohy museli dobrovoľníci riešiť a rýchlo reagovať, aby
im „pacienti nezomreli“. Pozornému oku rozhodcov – profesionálnych zdravotníkov a záchranárov
s dlhoročnou praxou, neušiel žia-

den detail pri ošetrovaní alebo záchrane.
Tejto vynikajúcej akcie sa zúčastnilo aj družstvo prvej pomoci zo Zákamenného v zložení: Katarína Floreková, Júlia Babinská,
Veronika Polťáková, Janka Póčiková, Janka Kubacková, Simona
Kubacková, ale aj Janka Gruchalo-

vá a Monika Večerková. Mali sme
úžasnú možnosť niečo nové sa naučiť, ale aj zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti z prvej pomoci,
ktorú sme absolvovali pred viac
ako rokom. Na kurze prvej pomoci sa väčšinou uplatňujú teoretické vedomosti, ale na tejto súťaži
sme zažili reálne situácie s reálnymi ľuďmi, ktoré sa môžu stať kaž-
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NÁVRH NA POMENOVANIE ULÍC
V ZÁKAMENNOM
Komisia výstavby, ÚP, ZP
a ochrany verejného poriadku
v spolupráci s poslancami
Obecného zastupiteľstva
vypracovala návrh
na pomenovanie ulíc
v našej obci.
K rozhodnutiu pomenovať ulice nás viedli ohlasy spoluobčanov,
a tiež nepriehľadnosť nájdenia súpisných čísiel novopostavených
rodinných domov na stavebných
parcelách, kde pri poslednom prečíslovaní neboli pridelené súpis-

né čísla, tým sa prideľujú posledné najvyššie súpisné čísla a potom sú zamiešané medzi ostatnými číslami.
Plán pomenovať ulice je k roku
2018. Možno si poviete prečo, tak
neskoro, ale je to z dôvodu, že občania a tiež firmy sídliace v Zákamennom budú musieť pri zmene
adresy túto zapísať do občianskeho preukazu, živnostenského alebo obchodného registra.
Väčšine spoluobčanom končí platnosť občianskeho preuka-

zu v roku 2018, tak si už pri novom
občianskom preukaze dajú zmenenú adresu.
Na internetovej stránke obce
sme zverejnili grafický návrh pomenovania ulíc po jednotlivých
častiach obce. Vychádzali sme
z historických názvov časti obce,
niektoré sme dali nové, niektoré
majú viac návrhov.
Pozrite si tieto návrhy a v prípade Vašich návrhov tieto pripomienkujte na e-mailovej stránke
obce zakamenne@stonline.sk,

alebo písomne na adresu Obecného úradu.
Vážení spoluobčania, chceme
Vás poprosiť o spoluprácu pri tejto úlohe, ktorá by mala mať platnosť na desiatky rokov do budúcnosti a tiež, aby ste mali názov ulice na ktorej bývate a ktorý sa Vám
bude páčiť.
Po pripomienkovaní názvov
ulíc ich Obecné zastupiteľstvo
v roku 2017 schváli a od roku 2018
budú v platnosti.
Ing. Peter Durčák
– predseda komisie výstavby …

PRÝ SE TOMU ŘÍKA LÁSKA
– koncert Lenky Filipovej
Posledná augustová nedeľa
bola výnimočná nielen tým,
že sa konal už tradičný
Letný prechod
Zákamenským grúňom,
ale aj tým, že do našej obce
zavítala česká spevácka
hviezda Lenka Filipová.

dému z nás v ktorúkoľvek hodinu.
Na konci nás čakalo prekvapenie
v podobe ukážky použitia AED –
Automatického externého defibrilátora, prístroja, ktorý pomáha
pri poskytovaní prvej pomoci tým,
že pomocou elektrického výboja je
schopný obnoviť správny srdcový
rytmus.
Dobrovoľní zdravotníci dokázali predovšetkým sebe, že by vedeli zachrániť ľudský život a vedeli by si poradiť v krízovej situácii.

Cieľom súťaže bolo nielen
overenie teoretických vedomostí, precvičenie praktických zručností, ale aj ukázať verejnosti, že
naučiť sa poskytnúť prvú pomoc
nie je až také ťažké.
K poskytnutiu prvej pomoci
nám úplne stačia naše ruky, chuť
pomôcť a aspoň základné znalosti prvej pomoci. Akákoľvek
prvá pomoc je lepšia ako žiadna.
V. Polťáková

Firma Webster Sound&Light
a Dávid Pikla nám sprostredkovali úžasný zážitok z koncertu tejto známej českej speváčky.
Koncert bol vyslovenou lahôdkou pre fanúšikov Lenky Filipovej ale aj pre tých, ktorí jej pesničky až tak veľmi nepoznajú.
Lenka Filipová – speváčka, gitaristka a hudobná skladateľka v jednej osobe sa nám v Zákamennom predstavila so svojimi hosťami – hráčom na keltskú
harfu – Seanom Barrym a klaviristom Ondřejom Hájkom. Mohli
sme si vypočuť najznámejšie hity Lenky Filipovej, ktoré sme si
s chuťou zaspievali. Príjemne

nás prekvapili aj klasické skladby v podaní gitary, harfy a klavíra, či keltské piesne, ktoré nás
preniesli do úplne iného sveta.
Môžeme len skonštatovať, že to
bol koncert na ktorý sa len tak
rýchlo nezabúda a ktorý nás nabil skvelou atmosférou.
V Polťáková
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NÁŠ SPLNENÝ SEN
Každý deň nám Boh spolu
so slnečným jasom ponúka
nový okamih poznania
a prežitia
nového dňa.
Aj my dôchodcovia sme prijali túto ponuku a vycestovali sme
za našim rodákom – kňazom Jozefom Florkom na Moravu. Hoci cesta bola dlhá, zvládli sme ju
bez problémov. Duchovnou podporou aj v autobuse nám bol duchovný otec Cyril.
Medzi nami dôchodcami v autobuse oslávil svoje narodeniny pán Anton Klimčík, ktorý vyhrával na harmonike, a robil nám
dobrú náladu. Pán doktor Gajdoš
ponúkal klobáskou, pridali sa aj
ostatní cestujúci so svojimi dobrotami, a tak nám aj dlhá cesta
ubehla veľmi rýchlo.
Cieľ našej cesty bola Bíla Voda u Javorníku, kde pôsobí náš
rodák – kňaz Jozef Florek už 10
rokov. Tam založil centrum pre
ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov
dostali do stavu beznádeje. Pomáhať takýmto ľuďom je veľký
Boží dar. Vyžaduje si celého človeka počas dňa aj noci. Náš Jožko to zvláda, a aby to zvládal aj
po právnej stránke, diaľkove študuje sociálne právo v Žiline.
Po privítaní najmä so svojou
rodinou rodičmi a sestrou, sme
boli pozvaní na slávenie sv. omše do kostola, kde spolu so svo
jim spolužiakom a spolubratom
Cyrilom, nám odslúžili sv. omšu. Dôchodkyne Oľga Svajčiková, Jožka Rusnáková, Kristínka Telúchová a Vikta Boškajová
v krojoch, priniesli obetné dary –
chlieb a víno, ktoré boli prinesené z Oravy.
PROSBY ZA NÁS VŠETKÝCH
PREDNIESLA HANKA GROČÍKOVÁ.
1. Pane Ježišu, prosíme Ťa
za Pavlínu Peknú, ktorá v týchto
dňoch slávi 75. narodeniny.
Daj jej zdravia, duševnej sily,
aby zvládla ťažkú životnú skúšku.
Utíš nepokoj v rodine a dopraj jej,
aby ďalšie dni a roky života prežila šťastnejšie a dosiahla to, o čo
Ťa neustále prosí.
2. Pane Ježišu, prosíme Ťa
za Antona, ktorý slávi taktiež svoje narodeniny, aby ďalšie roky života prežil v zdraví, šťastí, obklopený v kruhu svojich najbližších.
3. Prosíme Ťa za nášho duchovného otca Cyrila, ktorý prijal
ponuku sprevádzať nás na ceste
do farnosti nášho rodáka Jozefa
a odslúžiť nám sv. omšu, nebeský

otec a Panna Mária, nech sú mu
vždy na pomoci.
4. Prosíme Ťa za duchovného
otca Jozefa, ktorý je našim rodákom. Daj mu veľa Božích milosti
a pomoci od nebeskej Matky, aby
v Tvojom mene slúžil blížnym v ich

ku a o svojej práci. Po obhliadke kostola, sme sa stretli v jedálni, kde sme si všetci pochutili na buchtách, čaji a guláši s knedlíkmi. Ďalej nasledovala voľná debata, otázky a odpovede. Rozišli sme sa aj po areáli,

ťažkých životných situáciách.
5. Prosíme Ťa za nás všetkých,
ktorí sme prítomní na sv. omši.
Požehnaj naše rodiny. Obdar darmi Ducha svätého všetkých dobrodincov, ktorí poskytli potrebné veci
pre túto farskú komunitu.
6. Prosíme Ťa za telesne i duševne chorých, daj im veľa trpezlivosti v ich položení. Za matky,
ktoré sa starajú o svoje choré deti.
7. Prosíme Ťa za neúplné rodiny v našej obci, aby deti netrpeli
pre chyby svojich rodičov.
8. Pane Ježišu, prosíme Ťa
za dôstojné dožitie zákamenských
seniorov a chorých ľudí a dopraj
im šťastlivú hodinu smrti.
9. Pane Ježišu, ďakujeme rodičom nášho rodáka Jozefa Florka,
za jeho duchovnú výchovu a podporu v jeho kňazských službách.

ovocnej záhrade, videli sme chov
domácich zvierat. Jožkova mama bola najviac zvedavá na kravičku, ktorú venovali rodičia tomuto zariadeniu. Medzitým boli
na Jožka kladené dotazy, na ktoré nám ochotne odpovedal.

Po sv. omši nám Jozef v kostole urobil prednášku, kde nás
oboznámil o svojom pôsobis-

Nakoniec sme sa stretli pri
autobuse, kde nasledovalo odovzdávanie privezených darčekov
– oblečenie, deky, paplóny, podhlavníky, obuv, matrace, zemiaky. Každý účastník prispel tým,
čím, mohol. Medzi darmi bolo aj
veľa nových veci. Finančnú zbierku sme urobili v autobuse, ktorú
sme mu tiež odovzdali.
KAŽDÁ NAŠA AKCIA BY NEBOLA VÝBORNOU AKCIOU
BEZ KAMILKY BELICAJOVEJ, KTORÁ AJ TERAZ ZLOŽILA PESNIČKU:
Ôsmeho októbra sobota je taká,
že si my ideme navštíviť rodáka,

ďaleko odišiel od otca od mamy,
v Jeseníkoch žije, trápi sa s klientami.
Že si sa tu našiel, bola vôľa Božia, pyšní sme verte nám na kňaza Jozefa,
o pomoc budeme pána Boha
prosiť, by si mohol toto ešte dlho
robiť.
Drahý náš pán farár, hrdý buď
na seba, viacerí sklamali, máme
už len teba,
viem prídu starostí a máš ťažkú chvíľu, chceš aj ty kríž vyniesť
až na Kalváriu.
Iste si ty často, naňho zaspomínaš, ktorý ti poradil, ktorým smerom ísť máš,
veľký človek to bol, kostolík nám
staval, keď mal oddychovať, pán si
ho zavolal.
Nevieme, čo všetko to tuná obnáša, že sme to videli, na duši povznáša,
pomohol starosta, zaplatil cestu sem, a tak sa nám splnil, ten
náš veliký sen.
Ide rýchlo život, jak potok tečie
čas, za rok, za deň, chvíľu, a už nebude nás,
hoci pamäť zmizne už za nedlhý čas, nech pesnička letí, pokiaľ
sme tuná vraz.
Či ti to nie Jožko, či ti to nie ľúto,
my ideme domov, ty ostávaš tuto.
Po dojímavej rozlúčke sme sa
vybrali naspäť domov s poznámkou nášho duchovného otca –
do zlatého Zákamenného. Každý
účastník vie prečo !!!
Aj cesta naspäť cez Poľsko bola pre nás prínosom. Sledovali
sme novovybudované diaľnice,
peknú prírodu až do zotmenia.
Ďakovná modlitba ukončila našu
celodennú púť.
Touto cestou ďakujeme poslancom obecného úradu, pánu starostovi za finančnú podporu.
Jednota dôchodcov
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Jubilantom blahoželáme k 90. narodeninám

Viktor Glejtek

Jozef Večerek

Emília Rusnáková

POSEDENIE SO SENIORMI

Mesiac október je mesiacom
úcty k seniorom.
Každý rok pripravujeme
spoločné posedenie
s našimi seniormi.
Prítomným seniorom sa prihovoril starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ.
Po príhovore nasledovalo ocenenie „Dôchodca roka 2016“. Na-

ši seniori sa rozhodli oceniť pani
Helenu Balúnovú z Poriečia za jej
dlhoročnú obetavú prácu v oblasti ľudovej tvorby v našej obci.

Po ocenení bol pripravený pekný kultúrny program v ktorom sa
predstavili členovia Jednoty dôchodcov zo Zákamenného, ma-

lé talenty zo ZŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom a Ľudová hudba
Kamenčan.
V. Polťáková
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DNI OBCE ZÁKAMENNÉ 2016

Farebné a s vôňou dažďa
Český spisovateľ a prírodovedec
Miloslav Nevrlý raz povedal: „Nie
je nič horšie, ako kvôli dažďu, únave či chladu, nedôjsť tam, kam si človek predsavzal.“ A tí, čo sa tento rok
rozhodli, že ani celodenný a neutíchajúci dážď im nezabráni v tom,
aby si užili každoročné Dni obce,
urobili veľmi dobre. Je neporovnateľne jednoduchšie nielen pripraviť, ale aj s radosťou prežiť krásny a slnečný deň, ale to teperenie
v blate si budeme určite tiež dlho
pamätať. Dážď a chlad ovplyvnili celý priebeh tohto podujatia, no
zároveň mu dodali takú zvláštnu
pozitívnu a flegmatickú atmosféru. A po prvotných opatrných krokoch v neistom teréne si už väčšina
návštevníkov prestala všímať pribúdajúce škvrny od blata na svojom oblečení. Tí, čo prepadli gumákovej mánii sa tešili, že svoje
obľúbené kúsky predvedú v pl-

diny. A hoci sa plánované aktivity
Deň radosti a Deň rodiny museli
presunúť na iný termín, na deti čakali aj iné prekvapenia. Napr. dvaja „chrobáčikovia“ čmelko Smejko a lienka Tanculienka. Táto hudobná a divadelná dvojica je v súčasnosti miláčikom našich najmenších a ich vystúpenie bolo splneným snom mnohých detí. Veselé predstavenie plné pesničiek,
ktoré deti roztancovalo aj v gumenných čižmách a pršiplášťoch
malo veľký úspech. A blato len dotváralo detský bezstarostný pohľad na svet, ktorý im my, dospelí, tak závidíme.
nej kráse, známych sme v dave ľudí hľadali podľa farebnosti dáždnikov, len čapované pivo zažilo zdrvujúcu porážku. V tomto ročníku
takmer nikoho nezaujímalo :).
Ako sa hovorí, nie každý deň je
nedeľa. A po posledných rokoch,

kedy nám počasie dosť prialo a len
kde – tu prinieslo krátku osviežujúcu prehánku, prišla aj takáto skúška. No myslím, že sme ju
zvládli so cťou. Organizátori veľmi rýchlo zareagovali na takéto
počasie a prijali všetky opatrenia,
aby bol priebeh podujatia narušený čo najmenej.
Dni obce sa začali tradičnou
svätou omšou, ktorá bola tento
rok obetovaná za všetky naše ro-
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O ďalší program sa postarali
aj samotné deti zo Základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka i členovia Jednoty dôchodcov. Zo Žánrovo odlišných vystúpení si mohol vybrať to svojmu
uchu najmilšie snáď každý a doplnili ich aj zákamenské dievčatá so
svojou gospelovou skupinou a Ľudová hudba Kamenčan. Vôni dažďa konkurovala najmä vôňa kotlíkového gulášu. Súťažiaci o ten
najchutnejší si dali naozaj záležať a svojimi kulinárskymi schopnosťami ulahodili nejednému fajnšmekrovi. Na radosť mnohých, vekovo neobmedzených divákov, prišla medzi nás aj jedna z hlavných
hviezd týchto osláv – Marcela Laiferová. Bronzová slovenská slávica či víťazka Bratislavskej lýry zaujala najmä neuveriteľnou energiou.
Sedemdesiatjedenročná speváčka
roztancovala nielen svojich fanúšikov, ale aj mračná na oblohe, ktoré sa práve pri jej vystúpení na okamih roztrhli. Pani Laiferová s odhodlaním opustila aj svoje pódium
a s úsmevom si zatancovala s nad-

samospráva obce

šenými návštevníkmi pomedzi kalužami. Nitrianska punkova kapela Dr. Zetor, známa svojimi recesistickými pesničkami v povestnom
nitrianskom nárečí, pobavila tak,
ako si predsavzala už pri svojom
vzniku. „Nie sme na nič a nikoho nahnevaní, nemáme na to príčinu, nestaráme sa do žiadnych problémov
ani sa nechystáme spasiť svet. Pesničkami, ktoré v kapele vymýšľame
spoločne, chceme len zabávať seba aj
druhých, nijaká vyššia ambícia nee-

xistuje,“ hodnotia svoju tvorbu samotní hudobníci. Správne nalade-
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ní Zákamenčania sa nakoniec dočkali aj hlavnej hviezdy večera – Paľo Drapák Band. Bývalý frontman
legendárnej Metalindy rozospieval
všetkých, ktorí aj napriek dažďovej sprche vytrvali do konca. Celá
ďalšia tanečná zábava sa už potom
presunula do priestorov kultúrneho domu, kde sa tohtoročné Dni
obce Zákamenné zavŕšili.
Dni obce Zákamenné 2016 finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Mgr. Zuzana Florková
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DEŇ RADOSTI– DEŇ RODINY
Po prvom neúspešnom
pokuse spojiť Dni obce
s Dňami rodiny
sme kvôli nepriazni
počasia vybrali náhradný
termín 15. 8. 2016.
A tak sa opäť „naštartovali“
a spojili ochotné rodinky s mladými
z KAM, aby sa opäť obetovali a urobili niečo pre druhých. Od samého
rána sa v okolí fary pripravovalo všetko potrebné pre Dni rodiny – Deň
radosti: chystali sa stanovišťa, osádzali stany, chystali stoly, lavice, nafukovali balóny, pripravovala poľná
kuchynka, aby všetko bolo pripravené a mohla sa začať spoločná akcia.
Všetkých tých, ktorí sa nechali zlákať pozvaním stráviť čas v kruhu ro-

dín, detí, ale aj tých ktorí prišli možno len zo zvedavosti privítala vstupná brána, pod ktorou sa mohli rodinky zaregistrovať. Takmer všetky deti zlákala ponuka maľovania na tvár,
kde naše ochotné maliarky vykúzlili na detských tváričkách všelijaké
nádherné obrázky. Dievčatá z KAM
si pripravili pre deti, ktoré mali chuť
súťažiť rôzne súťaže od skákania vo
vreci, chytania rybičiek, šikovnosti vo vešaní prádla, prezliekania bábik, triafania loptičiek a iných, pri
ktorých mohli získať žetóny s bodmi, za ktoré si potom mohli vybrať
z množstva krásnych cien, na ktoré
sme získali prostriedky zo Žilinského samosprávneho kraja. Deti, ktoré tu pritiahli svojich rodičov, ba dokonca niektorí aj svojich starých ro-

dičov sa mohli zapojiť do piatich súťaží, kde sme vyskúšali ich zručnosť

v hrabaní sena, chodení na chodúľoch a triafaní do terča, pílení dreva,
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tímového púšťania loptičky cez spájané rúrky. Dokonca si mohli rodičia vyskúšať, aké ťažké to majú slepí ľudia a tak museli so zaviazanými očami prejsť pomedzi prekážky,
len pomocou hlasu svojich detí. Deti
si mohli na konci prekážkovej dráhy
vyskúšať svoje hasičské schopnosti
a museli pomocou vody napustenej
v pištoli trafiť nafúkané balóny. Rodiny, ktoré pri týchto súťažiach dostali na registrované kartičky pečiatky, po získaní všetkých piatich boli zaradené do zlosovania tomboly,
kde boli pripravené ceny od poukážky na nákup mäsa, poukážok na pizzu, stan, bazén a rôzne iné väčšie či
menšie ceny, z ktorých sa deti určite tešili. Naši ochotní kuchári Milan Grofčík a Dušan Janoťák sa ujali varenia párkov, ktoré zasýtili naše
hladné brušká. Rôzne občerstvenie
všetkým ponúkala aj rodinka Brisudová a deťom ulahodili najmä zmrzlinou, ľadovou drťou a hranolkami.
Pre veľkých aj malých tu boli zadarmo atrakcie od skákacích hradov,
šmýkačky, skákacích topánok, jednokolky, nafukovacích gulí bumberball až po vodný futbal, kde si mnohí prišli „na svoje“. Po vyšantení sa,
rozdaní tomboly a zatancovaní si
sme sa všetci pobrali na odpustovú
sv. omšu na Kalváriu. Tu sa p. farár
všetkých poďakoval a opäť vyzdvihol
dôležité poslanie rodiny. Po skončení sme mali všetci skvelý pocit a naše

občianske záujmové aktivity

predstavy boli splnené nad naše očakávania.
Ďakujem všetkým, ktorí sa „chytili“ tejto myšlienky, podporili ju
a boli ochotný „priložiť ruku k dielu.“
Ďakujem Farskému úradu, Obecnému úradu a všetkým štedrým
sponzorom, pretože bez finančnej
podpory a tímovej práce, by sme
niečo také nedokázali. Verím, že akcia sa stane v našej farnosti tradíciou a o rok sa takto opäť spoločne
v kruhu rodín stretneme.
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
J. Sumihorová
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spomienky na zosnulých kňazov

Zákamenský ľud ich miloval a oni milovali ľud
až tak, že na našom cintoríne spia spánkom
večného pokoja
Sviatok Všetkých svätých je jeden z najstarších sviatkov Cirkvi. V gréckej Cirkvi ho podľa sv. Jána Zlatoústeho svätili už v 4. storočí po Kristovi. V latinskej Cirkvi sa tento sviatok začal svätiť v Ríme v 7. storočí za pápeža Bonifáca IV. ako sviatok sv. mučeníkov.
O niečo neskôr ho Gregor III. nariadil svätiť ako sviatok Všetkých svätých.
Je to sviatok, kedy preukazujeme úctu všetkým svätým, ktorí sú povýšení na oltár, ale aj tým
nám neznámym, ktorí počas života v tichosti a skrytosti niesli
na svojich ramenách Kristov
kríž.

nutí bleskom zhorel drevený farský kostol, bezbranný už 83 ročný kňaz Juraj Ondriš sa s veľkým
bôľom pozeral na túto skazu.
O tri mesiace 2. 11. 1893 na deň
dušičiek zomrel. Je pochovaný
na našom cintoríne.

Na našich cintorínoch odpočíva v pokoji veľké množstvo našich
predkov. Dnešní 40 a 50-tníci poznali takmer každého kto odpočíva v novom cintoríne.

Farár Juraj Ondrišek
Hneď v novembri 1893 sa stal farárom v Zákamennom 33 ročný Jozef Vojtíček. Po príchode do farnosti sa pustil do výstavby nového kostola. V Zákamennom pôsobil 18 rokov. Bol
veľkým príkladom pre mladého
Jána Vojtaššáka v ktorom prebúdzal kňažské povolanie. Nakoniec vychoval z neho kňaza.
Seminaris ta Ján počas letných
prázdnin pomáhal svojmu principálovi Jozefovi Vojtíčkovi pri
stavbe kostola. Keď bol Ján Vojtaššák vysvätený za kňaza, tak
ho po dvoch týždňoch od primícií za sprievodu jeho otca odviedol na prvú kaplánsku stanicu
do Hornej Zubrice, kde mal Vojtíček príbuzných. Keď sa stal Ján
Vojtaššák Spišským biskupom
zveril svojmu osobnému kňazskému vzoru J. Vojtíčkovi úlohu rektora seminára. Ján Vojtíček bol prosynodálnym sudcom,
aktívnym kanonikom, generálnym vikárom biskupstva. V roku 1921 bol pápežom Piusom
XI. vymenovaný za pápežského
preláta. Táto významná cirkevná osobnosť je pochovaná na našom cintoríne, kde ho 19. 4. 1931
osobne pochoval jeho srdcu blízky biskup Ján Vojtaššák.

Kňaz Jozef Kasan
Na tomto cintoríne spí spánkom pokoja aj zosnulý kňaz Jozef Kasan. Kňaz Jozef Kasan sa
hneď po svojom príchode v roku 1985 ako správca farnosti
pustil do mnohých prác. Vo farskom kostole dal zrekonštruovať hlavný a bočné oltáre, kazateľnicu, krstiteľnicu, organ. Zaslúžil sa o výstavbu nového kostola sv. Jozefa.
Bol k veriacim ústretový po kaž
dej stránke. Keď 19. júla 2002 náhle zomrel celá zákamenská farnosť upadla do hlbokého smútku.
Veď za 17 rokov pôsobenia v našej farnosti sa pre nás stal duchovným otcom s veľkým srdcom. Dňa
23. 7. 2002 bol s veľkou úctou pochovaný na novom cintoríne, ktorý Jozef Kasan osobne 1. novembra. 1993 posvätil.
Veriaci ho mali veľmi radi.
Z jeho osoby vyžarovala nezabudnuteľná charizma ľudskej
dobroty. Na jeho hrobe dodnes
každý deň horia sviečky. Prišiel nám slúžiť, celý sa nám oddal až do posledného dychu. Neopustil nás ani po smrti, odpočíva na mieste nám blízkom.
No, nesmieme zabudnúť ani
na veľké osobnosti pochované
na starom cintoríne. Pán ich poslal do vinice im neznámej. Na zákamennskom cintoríne v blízkosti

Moderné
Poisťovacie
Služby

Zuzana Svinčáková
manažér
ORNEXT, s. r. o.
Hviezdoslavova 45
029 01 Námestovo
2. poschodie
Mobil: 0944 505 609
zuzanasvincakova @gmail.com

Pomník Juraja Ondriša
na zákamenskom cintoríne
hrobu biskupa Jána Vojtaššáka sú
pochované 2 významné cirkevné
osobnosti, ktoré veľmi ovplyvnili
biskupov život.
Kňaz Juraj Ondrišek
Ako prvého je potrebné spomenúť kňaza Juraja Ondriša.
Do našej farnosti prišiel v roku 1849 a pôsobil tu 44 rokov.
Tento kňaz 15. 11. 1877 pokrstil Jána Vojtaššáka. Na jeho bohoslužbách bol takmer každý
deň prítomný malý chlapec Ján,
ktorý mu miništroval. Miništrovať mohli len tí, ktorí vedeli odpovedať po latinsky. Jána to naučil jeho otec pri pasení dobytka. V mladom Janovi prebúdzal
vrúcnu zbožnosť a sociálne cítenie k chudobe.
Tento kňaz dal v roku 1862
na vŕšku Kalvária postaviť kalváriu so štrnástimi zastaveniami a úhľadným kostolíkom
v ktorom sa nachádzal oltárny
obraz „Nájdenia Svätého kríža.“ Keď 11. 8. 1893 po zasiah-

Zákamenský ľud ich miloval a oni milovali ľud, až tak, že
na našom cintoríne spia spánkom pokoja v blízkosti biskupa
Jána Vojtaššáka., toho ktorého
od mladosti viedli k Bohu.
Nech ich hroby nezapadnú
do zabudnutia. Buďme vďační tým
osobám, ktoré sa doposiaľ starajú

Tibor Murín
Tel., fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414

o tieto hroby. Prinesú kytičku kvetov a zapália sviečku.
Veľké Pán Boh zaplať patrí
nášmu duchovnému otcovi Cyrilovi Hamrákovi, ktorý dal pred
dušičkami vyčistiť kríž Juraja
Ondriša a zvýrazniť pozlatkom
písmo na pomníku Jozefa Vojtíčka a písmo na pomníku zosnulého MUDr. Jozefa Zahálku, ktorý
zomrel ako 32 ročný keď sa nakazil škvrnitým týfusom od zákamenských pacientov ktorých
prišiel liečiť. Prácu vykonal Juraj Briššák zákamenský sochár.
V tomto článku som chcela upozorniť na kňazov, ktorí pre našu farnosť boli veľkým
duchovným prínosom. Zaslúžili sa o výstavbu našich kostolov
v ktorých po mnohých rokoch
od ich smrti nám dnešní duchovní otcovia vysluhujú sviatosti
potrebné pre našu spásu. Sú zapísaní do histórie našej obce.
Napísala V. Sekerášová

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

029 56 Zákamenné 62

Pomník Jozefa Vojtíčka
na zákamenskom cintoríne

Výroba drevených
okien, dverí
a iných stolárskych
výrobkov

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

Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát / Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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POĎAKOVANIE ZA DAR ŽIVOTA BOŽIEHO
SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Dňa 14. 11. 2016 uplynulo 139 rokov od narodenia biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa slávila slávnostná svätá omša v Katedrálnom chráme sv. Martina v Spišskej kapitule a zároveň bol vyhlásený Jubilejný rok svätého Martina.
Náš pán farár Cyril Hamrák vyzval zákamenských veriacich, aby
sa zúčastnili tejto slávnostnej sv.
omše. Odozva bola veľká. Na Spiš
cestovalo vyše 100 veriacich v 2
autobusoch a niektorí veriaci išli
na osobných autách. Veľké množstvo zákamenčanov, z toho veľa
miništrantov zaplnilo katedrálny
chrám. Uctiť si pamiatku na biskupa prišiel aj plný autobus veriacich
z Brezovice na čele s farárom Jaroslavom Rusnákom, niekdajším zákamenským kaplánom.
Pred sv. omšou sa zákamenské ženy pomodlili radostný ruženec. Svätú omšu vysielalo v živom
prenose rádio Lumen. Slávnostnú
sv. omšu celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
V homílii sa k veriacim prihovoril

HEDr. Milan Kerdík, kňaz rožňavskej diecézy a člen Komisie historikov Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Spomenul, že biskup J. Vojtaššák
bol neľudský ponižovaný pre vieru, krivo obvinený a nespravodlivo odsúdený za činy, ktoré nespáchal. Celú sv. omšu stálo pred oltárom 6 zákamenských mládežníckych párov, oblečených v krásnych krojoch. Táto mládež niesla aj obetné dary, ktoré pripravili zákamenské ženy, a to: domáci
chlieb, hrozno, košík šípových ruží vyrobených zo syra a kyticu kvetov. Na ukončenie sv. omše išiel
dôstojný sprievod na čele s biskupom Mons. Š. Sečkom, zákamenským farárom Cyrilom Hamrákom a mládežou v krojoch zaniesť

Zákamenská mládež v krojoch nesie obetné dary

Hrob biskupa Jána Vojtaššáka
veniec z bielych karafiátov ku hrobu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý
sa nachádza v chráme v bočnom
oltári. Poklonili sa jeho pamiatke
a pomodlili sa 1 desiatok slávnostného ruženca. Nakoniec biskup
Mons. Š. Sečka poďakoval všetkým veriacim za hojnú účasť a vyzval k modlitbe za blahorečenie
biskupa J. Vojtaššáka. Po sv. omši
všetci zákamenčania boli pozvaní
na večeru.

Všetci pútnici, ktorí sa zúčastnili tejto slávnostnej sv. omše sa poklonili pri hrobe biskupa J. Vojtaššáka a zapálili sviečku. Niektorí
urobili zápis do kroniky, ktorá sa
nachádza pri jeho hrobe. Jedni prosili o orodovanie, druhí ďakovali
za pomoc v ťažkej životnej skúške.
Nech biskup Ján Vojtaššák,
mučeník za vieru, oroduje za všetkých ktorí ho o to prosia.
V. Sekerášová

býval kontajner. Celá situácia je
na zamyslenie…
Ak takto budeme pokračovať
mladá generácia sa nemá od koho
naučiť, čo je správne, a to sa očakáva nielen od kresťana. To čo máme okolo seba si dotvárame sami,
ako si urobíme, v takom „chlieviku“ budeme žiť. Toto je vizitka nás
Zákamenčanov. Čo na to hovoria
tí, ktorá prídu vzdať úctu nášmu
rodákovi biskupovi J. Vojtaššákovi z iných obcí? Myslím, že samotný biskup by nebol nadšený.

Na záver koše aj tak neostanú
prázdne po čase sa nájdu ľudia,
ktorí nevedia, čo s kobercom či dokonca s celým gaučom, a tak prídu
nenápadne ku kontajnerom a šup.
Tieto kontajneri sú však k dispozícii fare a cintorínu.

Hanba Zákamenčanom
Nie je to už výnimočná
situácia, ale v našej obci je to
už bohužiaľ rutina.
Nielen počas dušičiek
navštevujeme hroby našich
najbližších na rôznych
cintorínoch.
Pohľad na ten náš zákamenský
cintorín plný svetielok je krásnou
spomienkou na všetkých milovaných, pokým…však pohľad nepadne na koše. Kôš pri bráne cintorína je plný, ale človek, či mladý alebo starší má problém prejsť
doslova 10 krokov, kde obec a fara zabezpečili veľké kontajnery
na parkovisku za kostolom. Kontajnery samozrejme boli poloprázdne, ale za to múry okolo koša plné smetí. Najviac je smutné na tom to, že v kostole spíname ruky, a keď vystúpime z kostola rýchlo zabudneme, čo je úlohou kresťana, a to napríklad to,

aby sme si chránili prírodu, ktorú
nám vytvoril Boh a tým starať sa
o svoje okolie.
Hroby najbližších pred sviatkami vyčistíme a ozdobíme, aby
boli krásne, no pri bráne cintorína zabudneme, čo robíme. Zažila
som dialóg jedného pána z rodinkou keď vychádzali z cintorína.
Pán upozornil rodinku, že koše
sú preplnené, ale že hneď na parkovisku je kontajner. Na to jeden
z rodinky natisol sviečky okolo koša a povedal, že tu nikdy ne-

Tento text snáď pohne aspoň
jedným srdcom a urobíme malý
krok vpred. Môžeme byť hrdí, že
v obci máme významnú osobnosť,
…tak sa začnime tak správať.
Aďka
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DREVENÝ ROZPRÁVKOVÝ
SVET V ZELENOM RAJI
REZBÁRSKE SYMPÓZIUM ZÁKAMENNÉ
Domáci rezbár Pavol Vaják
vyrezal Mášu a medveďa. „Super
podujatie, keďže mám už za sebou
okolo 50 sympózií tak toto, z hľadiska organizácie, patrí medzi top.
Mám rád medveďov a tak som znázornil túto rozprávku, kde medveď
je vzorom pre všetkých otcov, pretože pri huncútovi ako je Máša má
obrovskú trpezlivosť čo ja ako otec
nemám. A aby Máši nebolo smutno pri tých huncúctvach, tak som
urobil aj takého malého goralského chlapca.“ hovorí P. Vaják.

V dňoch 28. 6. – 2. 7. 2016
sa v Zákamenom konalo
Rezbárske sympózium
s medzinárodnou účasťou.
Tretí ročník sa niesol
v znamení rozprávkových
bytostí.

Juraj Brišák využil zdroj vody
a urobil v ľudovom štýle drevené
kaskády, ktorými tečie voda. Nebojácneho Obelixa vyrezal Milan Šulc, tejto akcie sa zúčastnil
už druhýkrát. Cenu diváka získal
Milan Kuchťák z Mútneho, ktorý
z topoľového klátu vytvoril Ježibabu a Janka s Marienkou. Hostia z Poľska Dawid Wedziarz,
Martin Lichosyt a Marek Czekalski vyrezali Gorala, Husiarku
a Hubárku. Najmladší z rezbárov
Anton Jakubjak zo susednej Novoti vytvoril orla a Albert Šimrák
z Ružomberka – Janka Hraška.
Pribudla aj detská hojdačka pavúk – kinet, ktorú skonštruovala
firma KVETINÁČ pod vedením
Martina Bugaja a Tomáša Glocka. „Tento objekt robíme prvýkrát
a špeciálne pre Zákamenné.“, povedal pán Bugaj. Hojdacie koníky vytvorili Peter Mrekaj a Milan Grofčík. „Organizátori silní, dobrí chlapi, krásne dievčatá.
Bol som na rôznych sympóziách
ale toto má veľmi vysokú úroveň.

Veľmi srdeční ľudia, skvelí vedúci.“, hovorí autor Husiarky Martin Lichosyt. Albert Šimrák z Ružomberka z topoľa vyrezal Janka
Hraška, ktorý si okrem organizácie a skvelých ľudí pochvaľoval aj
drevo, z ktorého tvoril.
„Celá akcia nás stála okolo 6 000 eur.“, hovorí Miroslav
Koleň poslanec OZ Zákamenné a jeden z organizátorov. Nezisková organizácia ĽH Kamenčan zorganizovala dve diskotéky, kde boli naši známi, priatelia, ktorí nám bez nároku na honorár pomohli. „Taktiež nám pomohli sponzori, p. Glejtek nám dal
štrk, stroje a tiež pomohol aj finančne. KVN Novoť zabezpečila
dovoz driev. Firma NOVSINDEL
Novoť nám poskytla drevo. V neposlednom rade patrí veľká vďaka obci, ktorá nám postavila stan,
aby rezbári boli chránení proti slnku a dažďu a zabezpečila pitnú vodu“, dodáva poslanec OZ Zákamenné a organizátor Marek Beňuš ml. Veľké ĎAKUJEM chceme vyjadriť p. Marekovi Beňušovi st. za dobré rady a usmernenie, Jankovi Beňušovi a Monike Beňušovej za dobré čapované
a poslancom Petrovi Klimčíkovi a Milanovi Grofčíkovi za spoluprácu. Ďakujeme vdp. Cyrilovi Hamrákovi, ktorý na sviatok
Sv. Petra a Pavla odslúžil sv. omšu a animátorom, ktorí pod vedením Martiny Beňušovej a KaM
zorganizovali tvorivé dielne a postarali sa o úsmev a dobrú náladu pri športovo-zábavnom popoludní. Ďakujeme ostatným spon-
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aktivity kresťanského spoločenstva KaM
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Rezbárske sympózium
– športovo‑zábavné
popoludnie
Okrem zážitku z vyrezávania
sôch do dreva sa rezbárske
sympózium nieslo aj
v znamení športovozábavného popoludnia,
ktoré si animátori
kresťanského spoločenstva
zákamenských detí
a mládeže (skratka KaM)
pripravili.

zorom a bohu známym dobrovoľníkom, ktorí neváhali priložiť ruku k dielu.
Teplé večery patrili letnému
kinu. Detské rozprávky, a rozprávanie zážitkov z 2. sv. vojny
Antona Laššáka, ktoré pripravilo OZ Kapce zaujali nejedného diváka. Nádherné prostredie,
skvelý tím, vynikajúca organi-

Uskutočnilo sa v sobotu 2. 7.
2016 o 15 00 hod. Na deti a rodičov čakalo zábavné popoludnie
plné tanca, hier a súťaží.
Svoju súťaživosť mohli otestovať v úlohách ako skákanie vo
vreci, preťahovanie lanom, lovenie jablka z vody, vozenie fúrikov,
hádanie pesničiek či súťaž manželov. Vynaložiť všetko úsilie sa

zácia a perfektní ľudia dokázali, že keď je vôľa, tak s božou pomocou sa všetko zvládne. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa
už boli pozrieť a tým, ktorí sa
ešte len prídu pokochať krásnym prostredím vytvoreným
človekom, ktorý bol vedený božou rukou.
Bc. Martina Beňušová

oplatilo, pretože každý víťaz, či
už dieťa alebo rodič, mohol získať atraktívne ceny. Od lôpt, hier,
skladačiek až po čínsky porcelán,

neopakovateľný výhľad na alpy
či pomocníka pre každú žienku
v domácnosti –zásteru.
Smiech a silné povzbudzovanie
sprevádzalo priebeh každej súťaže. Rodičia povzbudzovali svoje deti a deti rodičov. Organizátori Rezbárskeho sympózia v spolupráci s animátormi KaM tak vytvorili priestor nie len pre umelecký a kultúrny zážitok, ale aj pre
vytvorenie spoločenstva s ľuďmi,
KaM
na ktorých nám záleží.
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SOKOLIAR JURAJ: „Nelovíme pre korisť,
ale pre všetko to krásne pri love“
V Zákamennom spočítame sokoliarov na prstoch jednej ruky. A ľudí, ktorí sokoliarstvo bližšie poznajú, tiež nie je veľa. No tým, čo sa mu venujú, zmenilo celý život. Jedným z nich je aj sokoliar Juraj Bajo. Ich krása, sila a sloboda. „Nedajú sa skrotiť. Možno sa s nimi spriateliť len
vtedy, keď to dovolia. A to nie každému,“ vysvetľuje. Hovorí sa, že musí existovať aj nejaký sokoliarsky gén. Láska k dravým vtákom sa nedá
získať, človek sa s tým proste musí narodiť.
Dravce ho fascinovali od malička Sokoliarstvom žije celá Jurajova rodina a inak by to ani nebolo možné. Orol skalný, Lara, ktorá
je súčasťou ich rodiny už niekoľko
rokov, si vyžaduje množstvo obetovaného času, každodennú starostlivosť a výcvik. Úplne prirodzene sa sokoliarstvo stáva vášňou aj ďalších členov rodiny.
Čo sa skrýva pod termínom sokoliarstvo?
Sokoliarstvo je podľa starej latinskej definície umenie lovu s pernatým dravcom – De arte venandi cum avibus.
Sokoliarstvo je v prvom rade lov zveri a v dnešnej dobe musí byť sokoliar aj chovateľ – dravce
pre sokoliarstvo sa už nezískavajú z prírody, ale všetky pochádzajú
z umelých odchovov v zajatí.
Existuje viac spôsobov odchovu dravcov, ale majú jeden spoločný menovateť – dostatok voľného
času, takisto ako aj výcvik dravca.
Niektorí ľudia si myslia, že sokoliar zoberie kedykoľvek svojho dravca a môže ho ísť vypustiť
a čakať, že sa mu vráti na rukavicu. Ale skutočnosť je iná. Za každým úspešným návratom je veľa
času a práce.
V čase sokoliarskej sezóny, ktorá je zhruba od začiatku augusta
do konca januára sa s dravcom musí neustále precvičovať privolanie
dravca – takzvaný prílet. Je to spôsob dosiahnutia krotkosti a v podstate aj udržiavanie fyzickej kondície. Pokiaľ to nerobíme každý deň,
dravec to rýchlo zabúda.
Výnimkou je možno iba orol,
ktorý si pamätá svojho sokoliara aj
niekoľko rokov. Samotný lov je iba
čerešničkou na torte, počty úlovkov v roku je často možné spočítať
na jednej ruke. V dávnych dobách
ľudia cvičili dravce na získavanie
obživy, v dnešnej dobe je to snaha
priblížiť sa k prírode a o udržanie
tradície spolužitia človeka a zvieraťa. Ako každý sokoliar, aj ja som
i poľovník.
Ale ak mám možnosť si vybrať,
chodím na lov radšej s dravcom
ako so zbraňou.
Nás sokoliarov fascinuje že vidíme lov, vyrovnaný súboj koristi a dravca v prírode. A tým sa môže pochváliť iba veľmi málo ľudí…
Aká je ďalšia starostlivosť o dravca
v sezóne i mimo nej?

Mimo sokoliarskej sezóny, teda
na jar a v lete je dravec vo voliére,
kde preperuje – dorastá mu nové operenie. Menšie dravce menia
kompletne celý šat každý rok, orly

preperia kompletne raz za približne 4 roky.
Je to presne tak aj v prírode, dravce menia operenie v období, keď majú najviac potravy na jar a cez leto,
teda v období hniezdenia.
Základ starostlivosti v každom
prípade je správne umiestnenie
dravca – voliera alebo sokoliarsky
posed a potrava.
Dravce v zajatí kŕmime potravou
čo najviac podobnou akou by sa živili v prírode. Ja si napríklad chovám doma laboratórne potkany.
Čím je výcvik dravca špecifický?
Dravého vtáka nie je možné do ničoho nútiť, všetko musí robiť dobrovoľne, stačí jedna negatívna
skúsenosť so sokoliarom a dravec sa nám na ruku nevráti. Nerobí nič iné ako v prírode, sokoliar sa
stáva v podstate iba pozorovateľom. Dravec je sebestačný, stačí že
sa mu podarí raz v prírode nasýtiť
bez pomoci sokoliara a vzťah, ktorý je medzi ním a dravcom sa veľmi rýchlo rozpadá.
Sokoliarstvo človeka učí obrovskej trpezlivosti. Keď mi dra-

vec uletí, keď sa mi nechce vrátiť,
keď ochorie, keď zblúdi pri výcviku alebo sa nechce vrátiť len tak
z roztopaše – vždy je to chyba sokoliara. Nikdy sa nemôžem vyho-

voriť na to, že ten sokol je zlý, že
ten sokol je pomalý, že ten jastrab
sa bojí, že ten orol neudrží líšku, že
nechce zniesť vajce. Vždy je to moja chyba, mal som predvídať a uvažovať ako ďalej.
Ako vnímajú život spojený s dravými vtákmi vaše deti?
U nás je to veľmi jednoduché…
moje deti už od malička prejavovali záujem o našich chovancov, nerobí im problém nakŕmiť orla, pomáhať pri výcviku či uviazať sokoliarsky uzol – špeciálny uzol ktorý
sa viaže a rozväzuje jednou rukou.
Na dovolenky nechodíme…
dravce nie je možné nechať bez dozoru a starostlivosti.
Máš nejaké sokoliarske sny
či plány?
Mojim snom je rozmnožiť v zajatí orla skalného technikou umelej inseminácie… Veľkou výzvou
do budúcna by bolo možno odchovať Jastraba lesného, u nás absolútne bežného dravca, v sokoliarstve veľmi ceneného a na odchov
v zajatí veľmi zložitého dravca.

A plán? Venovať sa lovu líšok
orlom v našom zákamenskom revíri, kde ich máme naozaj požehnane.
Ako sa môže stať človek sokoliarom?
V prvom rade musí mať platný poľovný lístok, teda musí byť legitímny poľovník, musí sa stať členom
Slovenského klubu sokoliarov, ďalej musí absolvovať prax v trvaní
jedného roka u sokoliara, ktorého mu určí skúšobná komisia, kde
sa učí ako sa dravce cvičia, a vyrábajú rôzne sokoliarske pomôcky. Potom vykoná skúšku zo sokoliarstva, ktorá sa skladá zo štyroch
predmetov.
Musí mať seriózny prehľad
o predpisoch, nakoľko dravé vtáky
sú všetky chránené zákonom.
Všetky dravé vtáky sa dajú využívať v sokoliarstve?
Vycvičiť a teda dosiahnuť aby mohol byť voľne pustený a vracal sa
k sokoliarovi je možné asi u každého dravca.
Ale spomínal som,že sokoliarstvo je predovšetkým lov, tak využívame pri ňom len niekoľko druhov, ktoré dokážu loviť zver povolenú zákonom.
Teda zajace, bažanty, divé kačice, niektoré krkavcovité vtáky
a líšku. To, akú korisť bude dravec
loviť dokážeme ovplyvniť iba minimálne, loví iba to čo by lovil aj
v prírode.
Možno keď si je vedomý pomoci
človeka, trúfne si vo výnimočných
prípadoch aj na silnejšiu korisť.
V sokoliarstve delíme dravce
do skupín:
Dravce vysokého letu – sokoly
lietajúce vo veľkých výškach, dosahujúce obrovské rýchlosti pri love, v minulosti aj prítomnosti veľmi cenené.
Lovia korisť väčšinou vo vzduchu, ľahko prekonávajú veľké
vzdialenosti, sokoliar ich často
musí dohľadávať pomocou vysielačky.
Odchovávajú sa v zajatí pomerne vo veľkom množstve.
Dravce nízkeho letu – jastraby lovia a lietajú v malých výškach
takzvaným prepadovým letom
často medzi prekážkami, stromami a v lese.
Dokážu loviť aj na zemi aj
vo vzduchu. Ich odchov v zajatí je
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väčšinou náročný a počet odchovaných vtákov je malý.
Orly – špecifická skupina, lovia iba na zemi, majú obrovskú silu v nohách, dokážu uloviť aj veľkú korisť. Odchovávajú sa v zajatí na Slovensku iba v malom počte.
Aké využitie môžu mať takto
vycvičené dravce v bežnom živote?
Využívajú sa napríklad pri takzvanej biologickej ochrane. A to na le-

životný príbeh
tiskách, kde sa pomocou dravcov
plašia vtáky z letiskovej plochy,
na ochranu sadov, viníc a polí pred
náletom škorcov či drozdov. Je to
založené na prirodzenom strachu všetkých vtákov z predátorov,
ako sú napr. orly, jastraby a sokoly,
a tým vytvorenia u potenciálnych
škodcov dojem, že miesto, kde sa
biologická ochrana vykonáva je
loviskom dravcov. A tak sa danému miestu, budú vyhýbať z obavy
o svoj život.

Plochy letísk priťahujú veľké
množstvá vtákov, jediná možnosť ako ich efektívne odohnať
a zabrániť stretu s lietadlom
a odvrátiť nešťastie je biologická ochrana pomocou dravých
vtákov.
Veľa ľudí cestuje v dnešnej dobe lietadlom, ale iba málokto vie
že o jeho bezpečnosť sa stará ten
malý sokol, cvičený človekom
podľa spôsobu, ktorý sa nezmenil už takmer štyri tisícročia.

Zákamenčan č. 2  17

Hoci je sokoliarstvo vzácne
a ojedinelé, ľudia so zelenou krvou, ako sa sokoliarom zvykne
hovoriť, sa o jeho budúcnosť neboja.
Riadia sa totiž heslom:
„Sokoliarstvo je láska, a pokiaľ
budú dravce lietať na modrej oblohe, sokoliarstvo bude žiť ďalej,
pretože láska je večná.“
Mgr. Zuzana Florková
Foto: Ing. Eva Kurňavková

MILAN VRÁBEĽ: VČELÁRI UŽ 65 ROKOV
Lesníctvo a včelárstvo mali k sebe odjakživa veľmi blízko. A svoje by nám o tom mohol porozprávať aj lesník a včelár Milan Vrábeľ. O lesy
i svoje úle sa stará dodnes. Ako sám hovorí: „Včelári včelária do poslednej chvíle.“ A hoci jeho prvé stretnutie so včielkami, ako ich s láskou nazýva dodnes, nepatrilo do kategórie príjemných, stali sa priateľmi na celý život.
Aké bolo vaše prvé stretnutie so
včelami?
Bolo to asi v roku 1950. Bývali sme
v Or. Podzámku a v blízkosti býval
jeden lesník a včelár, ktorý mal syna v mojom veku, volal sa Albín.
Bolo leto a tento lesník nám povedal, že sa mu v lese vyrojili včely. Keď sa zvečerilo, včielky už mali byť stiahnuté a my sme ich mali preniesť do úľa. Keďže bol veľmi teplý letný deň, včielky ešte boli
vonku a nemohli sme si s nimi poradiť.
Albín prišiel s takým nápadom,
že si dá na hlavu vrece, keď včielky
chytí, aby ho nepoštípali.
Rojačik chytil do ruky a ja som
ho mal navádzať, aby išiel rovno
ku úľom.
Aj som ho navádzal, ale v tráve
bol konár a on na ňom prepadol,
včielky vysypal a tie samozrejme
húfom vyleteli na nás. Všetko sme
nechali tak a utekali domov.
Koľko sme tých žihadiel dostali, to veru neviem, len keď sme prišli domov, k Albínovmu otcovi, ten
len zalomil rukami: „Chlapci moji,
čo ja s vami teraz urobím?“ Zľakol
sa, že nám bude zle. Porušil všetky
svoje zásady, nalial nám po poháriku a potom nás poslal si ľahnúť.
Vypili sme to, zaspať sme nemohli,
ale nič sa nám nestalo. To bolo moje prvé stretnutie so včielkami.
Tento zážitok vás ale od včiel neodradil, však?
To určite nie, mal som o včielky
veľký záujem. Mal som asi 15 rokov, keď sa mu vyrojili druhé včielky, tak mi ich daroval.
Jeden ujo z Lesnej mal stolársku dielňu, tak mi tak narýchlo
zbil úľ, aby som ich tam mohol dať.
V tom čase som ešte chodil
do školy, do meštianky v Dolnom
Kubíne a tam bol jeden učiteľ tiež
včelár. Od neho som si kúpil prvé
medzistienky a všetko ostatné, čo
som na začiatok potreboval.

Tak som pokračoval a získal som
aj svoj ďalší roj. No keď som odišiel
na Lesnícku školu v Banskej Štiavnici, tak som prácu s včielkami musel prerušiť. Prenechal som ich

spomínanému ujovi z Lesnej ešte aj
na čas, ktorý som trávil na vojenčine, a potom sa s k včielkam vrátil.
To už bolo na Lesnom závode v Považskej Bystrici.
Polesný, s ktorým som pracoval
bol tiež dobrý včelár a ja som sa ešte pri ňom kadečo priučil.
Veľmi dobrú školu som zažil ešte v Oravskom Podzámku, kde bola včelia farma. A pracoval som
tam so včelárom, ktorý mal len
jednu ruku, no starostlivosť o včely zvládal neuveriteľne a ja som ho
veľmi obdivoval.
Bolo odvtedy ešte nejaké obdobie vo vašom živote bez včiel?
Nie, odvtedy už nebolo žiadne prerušenie, už som mal včielky stále.
A keď som sa oženil a prišiel pracovať do Zákamenného, tak som
si ich priviezol z Považskej Bystrice so sebou.
To vyzerá, akoby včelár priťahoval ďalších včelárov. Všade kam

ste prišli, bol naozaj nejaký včelár?
Vyzerá to tak (úsmev). Veď ešte
keď som bol na vojenčine v Brne, v jednej frekventovanej ulici,

jazdili tam i električky, som pred
jedným dvojdomom zbadal štyri
úle. Vždy, keď som mal vychádzku, som sa tam pristavil a pozoroval, ako včielky hneď ako vyšli
z úla, nabrali výšku a leteli, ktovie kam za peľom. Nikoho neotravovali. Asi po 5 rokoch, keď
som bol potom opäť v Brne, som
tú ulicu našiel, aby som sa presvedčil, či sú tie včielky ešte tam.
A boli.
A nebolo nejaké obdobie, kedy
ste včelárenie chceli zanechať?
Nie, ani len v myšlienkach.
Včielky ma vždy zaujímali a práca
s nimi ma ukľudňovala. Veľmi rád
som s nimi pracoval a robím to rád
aj teraz. Vždy na jeseň sa s nim tak
akosi rozlúčim, lebo zima a zimný spánok ich nútia, aby sa dali
do chumáča a tak prečkali zimu.
A ja vždy s nádejou čakám na jar,
kedy príde prvý prelet a keď príde, mám skutočnú radosť, že to už
okolo všetko lieta a bzučí.

Ako vyzerá taký včelársky rok?
Každý včelársky rok je iný. Hovorí
sa, že včelár má vždy istú len prácu, výsledok je neistý.
Napríklad tento rok bol veľmi
zlý, ja som takýto rok ešte nezažil. Z jari to vyzeralo, veľmi pekne, včielky začali znášať nektár,no
prišiel 15. máj a s ním mráz, ktorý
spálil všetku kvetenu. Odvtedy už
prakticky nič nemedovalo. Mnoho
včelárov tento rok nevytočilo vôbec žiadny med.
Čo sa týka starostlivosti o včielky, tá je v každom ročnom období iná. Začína to na jar, včielky sa
prebudia, začnú lietať za peľom
a za vodou a my sa snažíme, dať
im ju do blízkosti úľa, aby sa ohriala a oni si ju berú pre svoju potrebu. Robíme aj rýchlu prehliadku,
či majú dosť zásob na rozvoj, ak
nie prikŕmime, aby matka kládla
vajíčka.
No na jar do úľov veľmi nezasahujem, lebo každé narušnie
na nich pôsobí zle. Včielky majú
svoj program, svoju prácu.
Keď začne kvitnúť púpava,
dávame do úľov medzistienky,
na ktorých stavajú nové dielo – panenské.
Každá včielka. ktorá sa vyliahne, hovoríme tomu, že tam necháva svoju „košieľku“. Hneď potom
sa pustí do čistenia úľa, na tri dni
sa z nej stane upratovačka, potom
sa na pár dní stane dojkou, čiže kŕmi malé larvičky a kráľovnú.
Naje sa peľu, zmieša to s medom a kŕmi. Neskôr sa stáva staviteľkou, keď z vlastného tela produkuje vosk.
Potom spracovateľkou nektáru. Vzápätí sa stáva lietavkou, to
už má za sebou dve tretiny života,
keď prvýkrát vyletí z úľa.
Lietavky sa členia na kasty, niektoré nosia iba peľ, iné iba vodu,
ďalšie nektár, ďalšie propolis.
Pokračovanie na s.18
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Milan Vrábeľ: včelári už 65 rokov
lučuje tento hmyz na listy a ihličie,
odkiaľ ho zbiera včela medonosná
a ďalej spracováva.
Oproti kvetovým medom je
tmavší a je veľmi kvalitný. A práve tieto vošky v tomto roku vôbec
neboli.

Dokončenie zo s. 17
Niektoré sú strážkyne, lietajú okolo vstupu do úľa a strážia úľ
pred votrelcami – pred medveďmi,
ľuďmi, myšami.
A špeciálna skupina sú pátračky,
ktoré vyhľadávajú potravu a tancom
oznamujú úľu, čo kde videli.
Samozrejmosťou musí byť hygiena, čistenie a dezinfekcia úľov,
prevencia proti chorobám.
Koľko rodín máte teraz a kedy
ste ich mali najviac?
Teraz mám 18 rodín a mal som ich
menej i viac. Najviac 25 a menej najmä vtedy, keď som chodil do práce.
No mal som ich aj vtedy a chodil som sa k nim odreagovať. Pri
nich človek nemôže byť ani nervózny. Keď zacíti ten bzukot včiel
a vôňu nektáru, to je krásne.

Rodiny sú rôzne, veľmi usilovné medárky, ale aj pichľavejšie rodiny. Mám jednu veľmi pichľavú, ktorej už dlhšie sľubujem, že
im vymením matičku. Lebo aká
matka, taká je celá rodina. Všetky včely zmenia správanie podľa
matky.
Ako deti sme si mysleli, že med
pochádza z kvetov, ale práve ten,
ktorý majú mnohí z nás najradšej –lesný med, je produktom
vošiek? Ako tomu máme rozumieť?
Ide o med medovicový a medovicu naozaj produkuje hmyz. Konkrétne – červce a vošky medonosné. Nabodávaním listov prúdi šťava rastliny do úst hmyzu, ktorý ho
prehltáva. Po tom ako šťava prejde tráviacim ústrojenstvom ju vy-

V rozprávkach včely často spájame s medveďom. Stretli sa s ním
aj vaše včely?
Áno. Bolo to asi v roku 1967, kedy sme sa s ďalšími tromi včelármi
rozhodli umiestniť svoje úle do lesa v Babinskej. A tento rok patril
z hľadiska množstva medu k tým
úplne najbohatším.
No práve v tomto období ich
navštívil aj medveď. Rozhádzal
úle a prišiel som o množstvo včiel.
Hneď na druhý deň ráno, som ich
odtiaľ chcel odviesť, no v tú noc
prišiel medveď ešte raz.
Chutí ešte včelárovi med?
Chutí. Každé ráno začínam
čajom s lyžičkou medu. A okrem
medu, zbieram aj propolis, ktorý je súčasťou našich každodenných situácií a liečime ním skoro
všetko. Boľavý zub, herpes, jačmeň na oku, zápal hrdla, zapálenú ranu po trieske a pod. Dodával som ho aj rodine ťažko chorého syna, ktorá tým predchádzala preležaninám. A to je len
zlomok z toho, čo dokáže liečiť.
A čo žihadlá?
Dá sa na ne zvyknúť?
Ak náhodou pri vyberaní rámiku,
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nejakú včielku pripučím, tak sa,
samozrejme bráni a pichne.
Ja mám ale šťastie, že mi pichnuté miesto nenapuchne. Dokonca mi to pomáha pri reume.
Viete si predstaviť život bez
včiel?
Včelári včelária do poslednej
chvíle. Kým vládzu, kým sa dá, aj
na staré kolená.
Keby som musel, najskôr len
uberiem z množstva rodín, ale aspoň toľko, o koľko by som sa ešte
vládal starať, by som si určite chcel
nechať. Včielky síce vyžadujú dosť
času, ale manželke vždy hovorím,
že ma aspoň nemusí hľadať po krčmách. Vždy ma nájde pri úľoch.
...
Albert Einstein povedal, že ak
by na Zemi zmizli včely, zostali by
ľuďom len štyri roky života.
Podľa výskumov, za každé tretie sústo, ktoré si dáme do úst, vďačíme včelám. Bez včiel by sme nemali paradajky, papriky, jablká,
broskyne, jahody. Práca včely je
z osemdesiatich percent užitočná
pre všetkých ľudí, zvyšných dvadsať je med pre včelára. Bez včiel by
nastal degeneratívny proces a nebola by ani pastva a keď nie je pastva, tak nie je ani dobytok. Včely sa
strácajú a hynú našou vinou, lebo
ľudia sú ich najväčší nepriatelia.
Tí, ktorí ich najviac potrebujú, im
najviac ubližujú – poľnohospodári.
Do pôdy často dávajú priveľa chemikálií a morené osivá, ktoré obsahujú látky zabíjajúce všetko živé.
Mgr. Zuzana Florková
Foto: Ing. Eva Kurňavková

Ide vláčik ši, ši, ši…
„Kde sa vzal, tu sa vzal,
na dvore škôlky vláčik
stál.“ Na prvý pohľad niečo
jednoduché, ale v skutočnosti
za tým stojí kus práce.
Nový drevený vláčik na dvore Materskej školy Ústredie sme
získali vďaka úspešnému projektu pod názvom „Ide vláčik, ši ši
ši“, ktorý vypracovala Mgr. Miroslava Ovšáková, a ktorý zvíťazil v súťaži vyhlásenej Nadáciou
Volkswagen Slovakia, kde sme
dostali potrebné financie. Projekt zastrešilo Občianske združenie pri Materskej škole Zákamenné, ktoré prispelo peniazmi z výťažkov z vianočných trhov z Vianočnej slávnosti materskej školy. Projekt mal riešiť najmä problematiku skutočnosti, že v našej
obci absentuje rozmanitosť typov dopravných prostriedkov,
konkrétne vlak. Deti tak nemajú

možnosť oboznámiť sa s postupom a pravidlami prepravy vlakov, v neskoršom veku táto zručnosť chýba. Preto sme považovali
za potrebné využiť dychtivosť detí predškolského veku po nových
informáciách, ale zároveň rešpektovať aj to, že tieto deti sa učia
najmä konkrétnosťou a reálnosťou. Pevne veríme, že tento vláčik
naše očakávanie naplní.
Deti sa 15. 7. 2016 počas edukačného procesu „Zo stanice
do stanice malý vláčik ženie sa“
oboznámili s pravidlami cestovania vlakom, ako taký vlak funguje, ako sa vo vlaku správame,
ako si kupujeme lístky, kto vo
vlaku pracuje, ako sa vlak pohybuje atď. Spolu s rodičmi si
potom zasúťažili a precestovali viaceré stanice – Stanica Učňov, Stanica Staviteľov, Stanica Opravárov, Stanica Šikovníč-

kov, Stanica Spevákov – kde plnili rozmanité úlohy a zábavným spôsobom si precvičovali
a upevňovali novonadobudnuté
poznatky. Spoločne sme strávili „cestovateľský“ deň a najväčšou odmenou nám bol spokojný

úsmev detí. Chceli by sme sa tiež
poďakovať všetkým, vďaka ktorým môžeme v materskej škole odteraz cestovať krásnym novým dreveným vláčikom, ktorý
prispeje k skvalitneniu edukácie
v rámci dopravnej výchovy. MŠ
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Poďakovať vedia aj tí najmenší
21. jún 2016 bol pre našich
škôlkárov z oboch materských
škôl, z MŠ Ústredie i z MŠ
Oravice, veľkým dňom.
V tento deň sa totiž konala ďakovná svätá omša v Kostole sv. Jozefa, ktorá bola o našich najmenších. Deti sa tak mohli poďakovať
za všetko dobré a krásne, čo v priebehu školského roka v materskej
škole zažili, dostali možnosť vyjadriť svoju vďaku za pani učiteľ-

ky, za pani upratovačky, za pani
kuchárky, za hračky, jednoducho
za všetko a za všetkých, ktorí im
akýmkoľvek spôsobom spríjemnili
pobyt v materskej škole. O tom, že
to brali naozaj zodpovedne a vážne a uvedomovali si dôležitosť tejto udalosti svedčí aj skutočnosť, že
sa veľmi usilovne na túto omšu pripravovali. Niekoľko týždňov vopred poctivo cvičili pesničky, pričom ich vôbec nebolo potrebné
motivovať, samé mali veľkú snahu

a chceli, aby ich ďakovná omša bola
úžasná. Veľkú zásluhu mala na tom
aj bývala riaditeľka MŠ pani Anna
Grofčíková, ktorá sa našim deťom
venovala v priebehu celého školského roka, navštevovala nás v materských školách a odkrývala deťom tajomstvá našej viery a približovala im to spôsobom im blízkym
na pravidelných hodinách náboženstva, ktoré sa realizovali v rámci edukačného procesu v mater-

ských školách. O hudobný doprovod sa postarala Lívia Grofčíková spolu so svojimi pomocníčkami
speváčkami Simonou Smolárovou
a Zdenkou Grofčíkovou. Šikovnosť
a zanietenosť škôlkárov ocenil aj
náš pán farár Mgr. Cyril Hamrák,
ktorý sa im prihovoril počas kázne a potešil ich sladkou odmenou.
Všetkým im patrí naše ďakujem, lebo aj vďaka nim dostala škôlkarská
omša pečať slávnosti.
MŠ

„Pomôžme aj tým najmenším kráčať bezpečne“
Materská škola
v Zákamennom sa tento
školský rok mohla tešiť
z viacerých úspechov.
Nesporne medzi ne patrí aj projekt „Pomôžme aj tým najmenším
kráčať bezpečne“, ktorý bol zrealizovaný na základe získania finančnej podpory od Nadácie Kia Motors Slovakia, Nadácie Pontis s výrazným dofinancovaním obce a ZŠ
s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom. Školský dvor pri Materskej
škole v Oraviciach sa tak môže odteraz pýšiť novým dopravným ihriskom. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnili okrem škôlkárov a ko-

lektívu MŠ aj starosta obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ, riaditeľ
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Mgr. Pavol Demko a jeho zástupkyňa
Mgr. Marta Šalátová, riaditeľka
Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Zákamennom JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, odborná zamestnankyňa
školského úradu PaedDr. Alena
Čajkova, zamestnanec Kia v Žiline
Peter Večerek, vďaka ktorému sme
sa mohli do súťaže zapojiť, členovia policajného zboru nprap. František Nutta, Karol Vojtaššák a Igor
Veselovský, ktorých zabezpečil
mjr. PhDr. Jozef Kurňavka a členovia červeného kríža Mgr. Vero-

nika Polťáková a Júlia Gruchalová. Ospravedlnil sa majiteľ firmy
REZOSTAV Ing, Jozef Jančo, ktorý pomáhal pri budovaní dopravného ihriska. Tešíme sa, že si deti
a žiaci vyskúšali praktické zvládnutie jazdy na dopravných prostriedkoch s rešpektovaním pravidiel pohybu na cestných komunikáciách,
získali zodpovedný postoj k svojmu
zdraviu a k zdraviu iných. Zlepšili sa materiálne podmienky pre výučbu praktickej dopravnej výchovy. V spolupráci so Slovenským
červeným krížom si deti osvojili
riešenie krízových dopravných situácií v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci a spolu s rodičmi zrealizovali rôzne dopravné sú-

ťaže. A keďže nám ostalo veľa hliny a riaditeľ nám zaobstaral kanalizačnú rúru, spolu s rodičmi sme
vybudovali tunel s malým hradom,
ktorý sa bude podľa možností dopĺňať šmýkačkou a lezeckou stenou,
a hlavne sa na vzniknutom kopci budeme cez zimu šmýkať a sánkovať. Chceli by sme sa poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohto diela, či už finančne alebo brigádnickou činnosťou. Veľká vďaka
patrí ochotným rodičom, žiakomdeviateho ročníka spolu s pani uč.
Ing. Aškou Chmeľovou a v neposlednom rade všetkým zamestnancom, ktorí priložili ruku k dielu.
MŠ Zákamenné
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„DESAŤROČNÁ“ Noc na zámku
Aký by to bol koniec
školského roka v Materskej
škole Oravice bez už
tradičnej „Noci na zámku“.
Môžeme hovoriť „už tradičnej“
pretože táto akcia sa konala desiaty rok. Už desiaty rok sa naši predškoláci z Materskej školy v Oraviciach rozlúčili so škôlkou akciou,
kde mohli v priestoroch, kde niek-

torí strávili nejeden rok, zažiť niečo
zaujímavé a nové. Pozvanie na zámok neodmietli a neodradilo ich
ani počasie, ktoré nám tento rok
veľmi neprialo. Ale samotnej akcii to vôbec neuškodilo. Deti prišli
vybavení pršiplášťami a dáždnikmi, čo bolo v ten deň nevyhnutnosťou, ale tiež aj vlastnoručne vyrobenou kráľovskou korunou, baterkou a pyžamkom a nemohla chýbať

ani dobrá nálada, úsmev na tvári a dychtivé očakávanie v očkách.
Na zámku ich privítala hradná
stráž a princezná s princom. Každé dieťa sa muselo podpísať a tým
sa ich rozprávková noc mohla začať. Zlá čarodejnica opäť ukradla poklad a úlohou detí bolo nájsť
ho podľa značiek s pomocou hradnej stráže, víl, princeznej a princa. Pátranie bolo nakoniec úspešné a deti sa mohli s radosťou prichystať na rozprávkovú diskoté-

Buchtohrab
Ako býva zvykom,
aj tento rok sa v našej
dedine uskutočnil už známy
„BUCHTOHRAB“.
Spoločne s mnohými deťmi,
ale aj rodičmi, sme 28. 10. 2016
skrášlili okolie farského kostola
a fary. Dopoludnie plné smiechu
a radosti zákamennských detí vyčarilo úsmev na tvári nášho pána farára, ale aj všetkých organizátorov. Keď sme pohrabali lístie,

čakalo na nás veľké, chutné prekvapenie. Bol to teplý čajík a samozrejme naše mamičky a babičky nám upiekli množstvo druhov výborných buchtičiek a koláčikov. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili, či už
pečením, varením čaju, hrabaním a odvozom lístia, ale aj spoluorganizátorom a naším skvelým animátorkám patrí jedno veľké ĎAKUJEM.
Animátorka

ku v pyžamkách a s baterkami. Vydržali zabávať sa až do samotného
večera, a to aj vďaka hostine, ktorá bola pre nich pripravená a kde
sa mohli pohostiť sladkými buchtami. Po zábave ich čakala najväčšia skúška odvahy – prespať na našom zámku bez svojich maminiek a ockov. Treba ich naozaj pochváliť, lebo túto „skúšku“ zvládli
takmer bez problémov. Za odmenu
ich čakal diplom a tiež malá odmena v podobe magnetky.
MŠ
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DEŇ RADOSTI – STVORENÍ PRE LÁSKU
V našej obci sa aj tento rok
konal letný kresťanský tábor.
Spoločná cesta
dobrodružstvom začala
1. augusta 2016 v Ludrovej.
Po príchode do fary v malebnej dedinky sme si ako prvé všimli
krásny kostol na kopci, a veru tých
kopcov tam bolo dosť. Nasledovalo ubytovanie a vybalenie. V tom
sme si na dvore všimli dvoch mužov v krojoch. Nedalo nám to a vybehli sme von, neuveríte, ale bol
to Maťko a Kubko so svojim priateľom Dunčom a mali hlavu plnú
smútku. Nás veľmi zaujímalo čo
sa stalo, a tak nám všetko vyrozprávali. Rozprávali nám, že dostali starú knihu, ktorá nám prezradí,
čo všetko je tu pre nás vytvorené,
a naučí nás ako byť správnym valachom. Znie to dobre. Pastieri potrebovali našu pomoc, keďže majú veľa oviec potrebujú ísť za nimi
a nás poprosili či by sme im tu záhadu zo starou knihou od prastarého baču nepomohli vylúskať
do posledného písmenka. Samozrejme jednohlasne sme súhlasili. Ku celej situácii bol privolaný
aj horár Andrej, ktorý mal všetko pod palcom, aby sme sa v novej obci nestratili. Maťko a Kubko sa s nami rozlúčili pretože potrebovali ísť do hôr na salaš. Kubko
je však moderný muž a tvrdil nám,
že nám bude neustále písať a volať
cez svoj nový tablet, aby bolo všetko v poriadku. Neskôr si na pomoc zavolal horár svojich lesných
pomocníkov, ktorí boli rozdelení
a každému boli pridelené deti, aby
na salaši nebola panika. Po výdatnom obede to všetko ešte len začalo. Prišla prvá správa od Kubka
a my sme išli skúmať, čo bolo stvorené ako prvé, tmu a svetlo. Cestou, necestou po rôznych kopcoch
či dedine nás vždy sprevádzal horár. Rôzne súťaže nám dávali nápovedi a my sme skladali odpove-

de ako skladačky. Učili sme sa vážiť si priateľov a rodinu. Byť féroví a nehnevať sa pre všetko, no zároveň vedieť odpustiť. Pekným príkladom nám bola hádka Maťka
a Kubka, ktorá našťastie skončila
mierom a odpustením, tak ako nás
to učí Pán. Vtipne videa s Maťkom
a Kubkom nás vždy poriadne rozosmiali. Byť statočný, trpezlivý, vytrvalý a dobrý sú tiež dôležité vlastnosti, ktorým sme sa učili.
Každý deň bol sprevádzaný aj
sv. omšou, ktorú slúžili v kostole
p. farár alebo p. kaplán z Ludrovej.
Najviac zaslúžená omša bola v susednej dedine, kvôli ktorej sme netrval možno dlho, možno krátko,
ale každý si pri balení veci mohol
zbaliť veľký kus pravdy o našom
stvorení sveta, veľké vrece skúsenosti a vlastností a kopu zážitkov,
priateľstiev a dobrodružstiev. Celý
tábor skončil sv. omšou po ktorej
nás už čakal autobus. Spomienkou
na tábor nám bude nielen spoločná
fotka, ale aj spoločné tričká, ktoré nám pripomenú, že sme Stvorení pre Lásku. Cesta domov bola veselá a každého už čakali netrpezliví rodičia, veď aj láska a rodina je to
čo nám dal Boh.
lenili a prešli niekoľko kilometrov,
aby sme sa jej zúčastnili. Taká to
obeta nás niečo stála, ale s dobrým
pocitom a s Ježišom v srdci sme sa
vrátili naspäť, kde nám kuchárky navarili výbornú večeru. Kopce v dedine sme spoznávali poriadne, a to aj vtedy keď sme sa vybrali na celodennú túru do hôr alebo keď sme si urobili krížovú cestu na kopci za kostolom. Na čele
kríž a náš spev sa podľa občanov
ozýval až v dedine. Na vrchu sme
videli krásny západ slnka a výhľad
za ktorý sme ďakovali Bohu, aj to
je to, čo mu sme sa učili. Postupne
sme čítali sv. písmo, v ktorom stálo ako a čo stvoril Boh. Vodu, súš,

či hviezdy, ale aj kopce, zvieratá,
rastliny, či napokon aj človeka. Celý príbeh sme zhmotňovali na veľkej polystyrénovej guli, ktorá sa
každý deň dotvárala, tak ako aj naša zem. Najprv súš, potom aj oblaky, hviezdy…až po človeka. Takto
sme si všetci lepšie mohli predstaviť, že toto všetko okolo nás vytvoril Boh a keď spoločne s dobrými
vlastnosťami budeme žiť na tejto
zemi budú z nás dobrí valasi a tak
sa približujeme ku svätosti.
Začínali sme a končili deň s Pánom a povzbudiť nás vo viere boli aj
duchovní otcovia a to bývalý kaplán Milan Prídavok, ale aj súčasný p. farár Cyril Hamrák. Veľkým
vzorom nám bol aj najmladší člen
Jožko, ktorý nikdy nereptal a vždy
sa správal dobre a poslušne. Tábor

Tábor skončil a už iba spomíname, ale patrí sa ešte poďakovať našim kuchárkam, aj varičom guľášu Dušanovi J. a Milanovi K. Obci Ludrová, že nás prijali, našej obci Zákamenné, ktorá nás podporuje a prispela na tábor, Žilinskému
samosprávnemu kraju za podporu projektu a taktiež farskému úradu Zákamenné. Rodinám, ktoré
prispeli potravinami a všetkým rodičom, ktorí nám veria a do rúk nám
vložia svoje dieťa. Ďakujem aj animátorom za výbornú a obetavú službu a každému jednému dieťaťu, ktoré sa odhodlalo s nami ísť. Vďaka ti
Pane za tento tábor… a o rok opäť :)
Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
animátorka Aďka
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov
Zákamenné

nadviazalo spoluprácu
s občianskym združením
V.I.A.C.

V polovici augusta klienti DSS
a ZPS privítali vo svojich priestoroch päť člennú skupinku dobrovoľníkov. Tentokrát zavítali dobrovoľníci nielen z Oravy, ale aj
zo zahraničia a to z Portugalska

a Litvy. S radosťou nám pomohli
pri obnove lavičiek v záhrade
a tiež rôznymi aktivitami rozjasnili deň našim prijímateľom sociálnych služieb.
DSS a ZPS Zákamenné

Rezbárske sympózium
– tvorivé dielne
Každý umelec vkladá do svojho diela kus svojho srdca. A práve to
robí ich diela krásnymi.
O tom sme sa mohli presvedčiť aj na rezbárskom sympóziu,
kde umelci vrývali svoje predstavy do obyčajných kusov dreva a pretvárali ich na niečo neobyčajné.
Byť na chvíľu takýmto umelcom umožnili deťom animátori
KaM, ktorí si v rámci tohto projektu pripravili tvorivé dielne. A tak
v blízkosti krásnych sôch z dreva
vznikali neobyčajné detské výtvory. Takéto tvorivé popoludnie sa

ktoré sa v rukách detí zmenili
na pestré ozdoby. Deti tak mohli
pocítiť radosť z tvorenia a pretvárania obyčajných vecí na niečo krásne. Pretože aj umeleckými dielami môžeme vyjadriť to,
čo máme v srdci.
KaM

KaM

konalo 29. 6. 2016 o 16 00 na ihrisku na vyšnom konci.
Stoly boli zaplnené papierovými lienkami a loďami, náramkami z korálok, lietadlami zo
štipcov, rôznofarebnými príveskami z moduritu a kamienkami,
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Jesenná túra Pilsko
Byť na dvoch miestach naraz,
je z fyzikálnych dôvodov dosť
problematické. Ale čo tak preskočiť určité časové obdobie?
Znie to ako nemožné, no v istom zmysle sa to podarilo jednej
partii turistov.
Tvorili ju deti od prvého do siedmeho ročníka spolu s ich učiteľkami a animátormi KaM, ktorí sa
8. októbra vybrali zdolať vrch Pilsko. Autobus vyštartoval zo Zákamenného o 9 00. Všetkých nás
priviezol do Oravského Veselého
ku chate Pilsko, odkiaľ sme začali
putovať po vlastných nohách. Už
po prvých prekonaných metroch
sme začali tušiť, že to nebude typická jesenná vychádzka.
Po vystúpení do vyššej nadmorskej výšky sme sa ocitli v inej
krajine. Všade okolo nás bol sneh,
akoby sme sa presunuli v čase o pár mesiacov ďalej. Radosť
z prvého snehu na seba nenechala dlho čakať. Kde-tu preletela
snehová guľa hľadajúca svoj tref-

ný cieľ a cestu začali zdobiť snehuliaci. Deti objavovali kúsky ľadu akoby boli členmi vedeckej výpravy hľadajúcej vodu v nehostinných podmienkach. Pri každom
nájdenom cencúli sa im v očiach
zablysla radosť bádateľa.
Snehu pribúdalo a tempo krokov spomaľovalo. Kráčanie v snehu začalo byť namáhavejšie, no

Jesenná tvorivá dielňa
Dňa 16. 10. 2016 patrilo
nedeľňajšie popoludnie
v našej obci jesenným
tvorivým dielňam.
Pre deti, ale aj celé rodinky boli pripravené kreatívne výrobky,
ktoré si za pomoci skvelých animátorov mohli vyrobiť. Keďže aj
vonku žiari jeseň svojimi pestrými farbami, využívali sa najmä tie
jesenné produkty. V prvom sta-

novisku si deti vyrábali postavičky i zvieratká z gaštanov, ktoré si dotvárali pomocou zápaliek,
plastelíny, farebných nôch z drôtika. Tiež sa využívali borovicové
šišky, z ktorých sa vyrábali múdre sovy. V ďalšom stanovisku sa
využívali farebné listy zo stomov,
z ktorých si mohli deti vyrobiť farebných smajlíkov. Toto stanovisko patrilo hravým farbám, kde sa
využívali hubky na riad s tempe-

túžba dôjsť do nášho cieľa nás ťahala ďalej. V hmle zahalenej krajine sme nevideli ako ďaleko je vrchol, a tak nás zelené značky držali v nádeji, že kráčame správne.
Sily nám ubúdali. Čím sme boli bližšie k cieľu, tým viac sa nám
zdal vzdialený. Už sme uvažovali,
že to vzdáme. No v tej chvíli sme
zistili, že sme na vrchole.

Všetci, no najmä tí najmenší,
ukázali svoju bojovnosť a spolupatričnosť. Nestrácali sme nádej
a vzájomne sme si boli oporou.
A to nám pomohlo dosiahnuť náš
cieľ. Nech sa už v živote vydáme
na akúkoľvek namáhavú cestu,
netreba strácať nádej, lebo v nej je
sila prekonávať prekážky.
animátorka

rovými farbami. Deti si tiež mohli
vyrobiť papierového ježka, ktorý bol prešívaný farebnou bavlnkou a dozdobený pohyblivými očkami. Štvrtý výrobok patril rôznym výrobkom z papierových tanierov. Vyrábali sa rôzne motýliky, holúbky, sovičky, morské koníky či mesiac s hviezdou. Deti si tieto rôzne výrobky dotvárali pomocou farebných trblietok, pohyblivých očiek a temperiek podľa vlastnej fantázie. V poslednom stanovisku sa vyrábali
farebné ozdoby pre rodinku, kto-

ré si mohli zavesiť na dvere. Deti mali k dispozícii látkový materiál rôznej farby, rôzne srdiečka, motýliky, hviezdičky, na ktoré si písali mená členov svojej rodiny. Na spestrenie deti využívali rôzne ozdôbky, ktorými si výrobok dozdobili. Na záver sa chceme poďakovať všetkým deťom
a rodinkám, ktoré na túto tvorivú dielňu zavítali. Taktiež ďakujeme všetkým šikovným a tvorivým
animátorom. Už teraz sa tešíme
na ďalšiu tvorivú nedeľu.
animátorka KaM

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

MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE
aj na objednávku
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MA JSTER V SR V LE TNOM BIATLONE
A VICEMAJSTER SR V RÝCHLOSTNÝCH
PRETEKOCH

Začiatkom septembra vrcholila sezóna v biatlone a to Majstrovstvami SR v biatlone, ktoré sa konali v Predajnej a vo Vyhniach. Medzi najlepšími biatlonistami z celého Slovenska sa nestratili ani bratia
Belicajoví zo Zákamenného. Preteky boli rozložené do dvoch dní. Prvý
deň 4. 9. 2016 sa konali rýchlostné
preteky a druhý deň boli naplánované preteky s hromadným štartom.
Silná konkurencia z celého Slovenska podnietila bojového ducha u Sebastiana a Benjamína Belicajových.
Súperom nič nedarovali, tvrdý tré-

ning a veľa odriekaní priniesli svoje ovocie. Obidva dni bol Sebastian
Belicaj vo vrcholnej forme, vybojoval si 2 zlaté medaily za rýchlostné preteky a preteky s hromadným
štartom. Stal sa tak Majster SR v letnom biatlone v kategórii žiaci. Benjamínovi Belicajovi sa menej darilo
na strelnici, ale aj napriek tomu obsadil pekné 9. miesto.
Koncom septembra sa opäť naši úspešní biatlonisti bratia Belicajoví zúčastnili vrcholovej Viessmann Pohár v biatlone. Benjaním
Belicaj skončil na peknom 8. mieste a Sebastian Belicaj si vybojoval
striebro – stal sa Vicemajstrom
SR. Od víťazného 1. miesta ho delili len 2 sekundy.
SZB

rí skončili na MEU v šachu na 12tom a 15-tom mieste čo je pekný
výsledok. Na Majstrovstvách Európy sa podarilo skončiť v horšej
polovici zúčastnených. Hralo sa
v kongresovej hale v Prahe kde sa
zmestilo cca 2000 ľudí. Bolo to niečo neuveriteľné, vidieť v jednej kongresovej hale toľko európskych deti, ktoré si našli čas počas prázdnin
potrápiť si hlavy. Spomedzi európ-

skych krajín boli na turnaji aj hráči Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska a Izraela. Ako inak európskej špičke kraľovali ruskí hráči.
Nášmu Adamovi sa podarilo jedného Rusa poraziť čo potešilo najviac.
Hráčom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspešných ťahov. Za účasť na týchto podujatiach ďakujeme obci Zákamenné, firme MBM, Colorspol. (kcj)

Majster Slovenskej republiky
v letnom biatlone a vicemajster
SR v rýchlostných pretekoch

Európske
šachové
leto
Naša základná škola sa
počas letných prázdnin
zúčastnila na dvoch najväčších
mládežníckych šachových
podujatiach v Európe.
Po majstrovstvách Slovenska ešte v júni dostala naša škola
od Slovenského Šachového Zväzu ponuku zahrať si na Majstrov-

stvách Európskej únie mládeže
v šachu a na Majstrovstvách Eu-

rópy mládeže v šachu. Našu školu
reprezentovali dvaja chlapci kto-
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ÚSPECH NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín usporiadala medzinárodnú súťaž Drevorubač
2016 a Opravár Junior 2016.
Trojčlenné tímy hájili dobré meno svojich škôl. Za farby
SOŠ lesníckej v Tvrdošíne v Opravár Junior 2016 súťažili    traja
mladí Zákamenčania: Šimon
Polťák, Patrik Veselovský a Matej
Polťák. Mladí opravári mali rôzne disciplíny, v ktorých preukazovali zručnosť, rýchlosť či vedomosti. Súťažili vo vedomostnom
teste, prezúvali a vyvažovali kolesá, rezali závity, vymieňali reťaz
na motorovej píle, jazdili na traktore s dvojnápravovým prívesom
a zvárali s CO2. Všetky súťažné
disciplíny boli hodnotené na čas

ale aj na presnosť. Skúsené oko
rozhodcov dohliadalo na výkony
chlapcov. Majstri a učitelia dúfali,
že ich zverenci dosiahnu čo najlepšie výsledky a zúročia tak trojročné vedomosti a skúsenosti, ktoré
ich naučili. To, že učitelia a majstri
na SOŠ lesníckej v Tvrdošíne vedia odovzdať vedomosti a praktické zručnosti dokázali, keď ich študenti dosiahli vynikajúce výsledky
na súťaži a všetci traja sa umiestnili na popredných priečkach.
V celkovom hodnotení súťažných družstiev vybojovali Zákamenčania pre SOŠ lesnícku v Tvrdošíne prvé miesto, na druhom
mieste sa umiestnila SOŠ Nové
Město nad Metují a tretia priečka
patrila SOŠ LaS Šternberk. V jednotlivých disciplínach si naši cha-

foto: SOŠ lesnícka Tvrdošín

lani počínali bravúrne. Pri výmene reťaze na motorovej píle nemali konkurenciu a traja Zákamenčania sa postavili na stupne víťazov v nasledujúcom poradí: 1. Matej Polťák, 2. Patrik Veselovský, 3. Šimon Polťák. Rezanie závitu nerobilo žiadne problémy Šimonovi Polťákovi, ktorý v tejto disciplíne obsadil krásne druhé miesto. Pri prezúvaní
a vyvažovaní kolesa znova exceloval Šimon Polťák a predbehol
dvoch mládencov z Čiech z Vysokej nad Jizerou. Ďalší Zákamenčan Patrik Veselovský obsadil
tretiu priečku pri jazde na traktore s dvojnápravovým prívesom a skončil tesne za chlapcami z Nového Města nad Metu-

jí. Vo vedomostnom teste preukázal najlepšie vedomosti Šimon Polťák. V poslednej disciplíne zváranie elektrickým oblúkom
v ochrannej atmosfére plynu CO2
Zákamenčania nedali šancu ostatným chlapcom, všetci traja sa
postavili na stupienky víťazov
v poradí: 1. Matej Polťák, 2. Patrik Veselovský, 3. Šimon Polťák.
V celkovom poradí za všetky súťažné disciplíny si titul Opravár
junior 2016 vybojoval Zákamenčan Šimon Polťák, druhý v poradí skončil Martin Hubl z Nového
Města nad Metují, tretia priečka
patrila ďalšiemu Zákamenčanovi
Patrikovi Veselovskému a zo štvrtej priečky sa tešil Matej Polťák
zo Zákamenného. V. Polťáková

MAJSTER SR V CNC
SÚSTRUŽENÍ
O tom, že v Zákamennom
rastú veľmi šikovní mladí ľudia svedčí aj obrovský úspech
nášho zákamenčana Jakuba Iglára, ktorý je študentom
Strednej polytechnickej školy v Dolnom Kubíne – Kňažia.
Jakub Iglár sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenskej republiky

v CNC sústružení a frézovaní, ktoré sa v rakúskom Halleine. Medzi
elitou mladých sústružníkov sa
nedal zahanbiť a suverénne vyhral
prvé miesto. Jakub Iglár sa stal
Majstrom SR v CNC sústružení.
Toto umiestnenie je výsledkom
obrovského talentu, ale i poctivej
prípravy Jakuba Iglára.
Zdroj: sospknazia

Medzinárodný šachový turnaj v Poľsku
Zákamenské mladé šachové
nádeje sa zúčastnili v dňoch
od 29. 5. 2016 do 2. 6. 2016
na medzinárodnom šachovom
turnaji v blízkosti mesta
Katowice.
Hlavným rozhodcom bol český
odborník IA Jiří Kopta. Na tomto turnaji sa zúčastnili hráči z Poľ-

ska, Česka, Ukrajiny, Maďarska
a Slovenska. Hralo sa na sedem
kôl, kde jedna partia trvala aj 2,5
hodiny. Chlapci (Adam Šustek
a Radovan Priechodsky) boli
ubytovaní v hoteli a zažili skvelý
program aj pomimo trápenia hláv.
V tíme mali aj skvelú hráčku Kristínu Šubjakovú s ktorou vybojovali úžasné TRETIE MIESTO.

Bola to skvelá skúsenosť pred
Majstrovstvami Európskej Únie,
ktoré sa budú konať od 5. 8. 2016
do 14. 8. 2016 v Čechách.
Chlapcom gratulujeme a veríme, že sa ešte budú vládať pripravovať na toto dôležité podujatie.
Za všetko by sme sa chceli poďakovať sponzorom, ktorí nechceli
byť menovaní…
KcJ
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TRI TURNAJE, 20 MEDAILÍ A „FAMÓZNE“
UKONČENIE BEDMINTONOVEJ SEZÓNY
2015/2016
Bedmintonová štafeta zápasov začala v Nižnej, pokračovala v Tvrdošíne,
Dolnom Kubíne a skončila v Zákamennom.
O turnaji v Nižnej sme už písali, tak ponúkame sumár z ostatných spomínaných turnajov. Malí bedmintonisti nám robia radosť
a aj keď to stojí veľa námahy, naša
práca prináša zaslúžené „ovocie“.
Posúďte sami! V deťoch a hlavne
v mladých športovcoch je naša budúcnosť, či už niekto chce, alebo
nie. Bez nich by šport a samozrejme bedminton zanikol. Nemyslíte?
Májový bedmintonový turnaj detí v Tvrdošíne
Stalo sa už dobrým zvykom, že
počas školského roka sme soboty
a nedele trávili v telocvični na rozličných turnajoch. Robili sme to
na úkor vlastného času, ale tešilo
nás, že deti mali z toho radosť a nikdy neodchádzali s prázdnymi rukami. Ako sa blížil koniec roka, s turnajmi sa nám „roztrhlo vrece“.
Dňa 22. mája sa konal májový
bedmintonový turnaj detí v Tvrdošíne, ktorý usporiadal Bedmintonový oddiel Nižná. Pre rekordný
počet hráčov sa organizátori rozhodli usporiadať turnaj v športovej
hale v Tvrdošíne, ktorá disponuje
6-timi kartami. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 49 detí z Nižnej, Dolného Kubína a nemohlo chýbať Zákamenné. Pri veľkom počte kurtov
to priam „odsýpalo“. Najpočetnejšiu kategóriu tvorili deti 1. – 2. ročníka, čo je dobrým signálom, že
bedminton sa na Orave rozrastá.
Práve v skupine najmladších detí bolo vidieť najviac emócií – radosť, hnev, slzy… O tom, že sme bojovali hovoria naše skvelé výsledky.
Z Tvrdošína sme si odniesli krásnych 7 medailí. Naši medailisti:

1. – 2. ročník – chlapci:
1. miesto Andrej Hrčkuľák;
3. – 4. ročník – dievčatá:
1. miesto Laura Holubčíková;
5. – 6. ročník – chlapci:
1. miesto Samuel Sochuliak,
2. miesto – Daniel S. Kurňavka;
7. – 9. ročník – chlapci:
2. miesto Dárius Godiš, 3. miesto:
Matej Durčák;
7. – 9. ročník – dievčatá:
3. miesto Kamila Rypáková;
miaková medaila musela stačiť Dáriusovi Godišovi.

III. Ročník detského bedmintonového turnaja pri príležitosti MDD
Ďalší turnaj, ktorý bol pokračovaním série turnajov sa uskutočnil 28.
mája v Dolnom Kubíne. Išlo už o III.
ročník bedmintonového turnaja pri
príležitosti medzinárodného dňa
detí, ktorý organizovala OZ Kohútiky v spolupráci s CVČ Aktívne sovičky a ZŠ J. Matúšku v Dolnom Kubíne. Latka v počte detí a konkurencie
sa dvihla už v Tvrdošíne a inak tomu
nebolo ani v Dolnom Kubíne. Hala priam praskala vo „švíkoch“. Naši malí bedmintonisti nás nesklamali a v silnej konkurencii nám vybojovali 6 medailí a 1 štvrté miesto. Napínavý zápas sa nám ponúkol v ka-

tegórii 1. – 2. ročník chlapcov, kde
porazil Andrej Hrčkuľák svojho najväčšieho rivala Viktora Poláčka zo
ZŠ M. Kukučína – Dolný Kubín.
Odmenou pre Andreja bolo vytúžené víťazstvo a zlatá medaila. Rovnaký výsledok napodobnila zástupkyňa nežnejšieho pohlavia – Laura Holubčíková, ktorá v kategórii
3. – 4. ročník vybojovala 1. miesto.
Zahanbiť sa nedali ani chlapci v kategórii 5. – 6. ročník, ktorí uchmatli všetky medaily: zlato: Samuel Sochuliak, striebro: Daniel Sebastián
Kurňavka, bronz: Dávid Revaj. Poslednú medailu a to striebornú nám
vybojovala v kategórii dievčat 7. –
9. ročník – Kamilka Rypáková. Ze-

Štvrté bedmintonové vysvedčenie, rekordná účasť, slzy radosti
a sklamania…
Bedmintonová štafeta, ktorá sa začala v Nižnej, pokračovala v Tvrdošíne, Dolnom Kubíne, napokon
skončila v Zákamennom. Bedmintonový klub Zákamenské levy zorganizoval už IV. ročník koncoročného bedmintonového turnaja žiakov
ZŠ, ktorý sa uskutočnil na domácej
palubovke. Aj keď tomu predchádzali rôzne diskusie, nakoľko sme
turnaj hradili z vlastných finančných zdrojov a zo štartovného z Veľkonočného bedmintonového turnaja, rozhodli sme sa, že ho napriek
ťažkostiam zorganizujeme.
Našou snahou bolo preveriť žiakov a vystaviť im vysvedčenia z bedmintonu za rok 2015/2016. Turnaja
sa zúčastnili žiaci z D. Kubína (ZŠ
Matúšku, ZŠ Kukučína), ZŠ Nižná (BO Nižná) a samozrejme žiaci
ZŠ Zákamenné (BK Zákamenské
levy). Najväčším prekvapením bola pre nás rekordná účasť bedmintonových nádejí, ktorých bolo spolu
48. V telocvični bolo cítiť „športového ducha“. Napriek dvom ihriskám
a rekordnému počtu hráčov, zápasy rýchlo ubiehali. Hralo sa v skupinách, na dva sety do 11 bez nastavenia, iba semifinálové a finálové zápasy sa hrali na dva vyhraté sety do 11.
Žiaci boli rozdelení do skupín, kde
sa odohrali vzájomné zápasy – každý s každým a postupovali vždy iba
dvaja najlepší hráči zo skupiny.
Najväčšiu skupinu tvorili bedmintonisti – chlapci a dievčatá z 1.
– 2. ročníka. Tento rok sme mali aj najmladšiu účastníčku – Aničku z Nižnej, ktorá chodí ešte len
do škôlky. U chlapcov 1. – 2. ročník sa vo finále odohral veľmi napínavý zápas, kde sa stretol Andrej
Hrčkuľák (BK ZL) a Viktor Poláček
(ZŠ Kukučína DK). Napätie sa
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
6/ 2016 – 12/ 2016
60 rokov
 Milan Kondela
 Ing. Emil Kresťan
 Emil Kuhejda
 Dušan Majtán
 Emilia Malinková
 Viktor Mrekaj
 Ing. Emília Olešová
 Emil Palárik
 Dušan Rabčan
 Helena Sochuľáková
 Štefan Sochuliak
 Margita Teluchová
 Marta Večerková
 Kamila Veselovská
 Helena Vojtašáková
 Kristína Vrábľová
 Mária Vrábľová
 Helena Zvonárová
dalo krájať a to najmä pre to, že týždeň predtým v D. Kubíne Andrej
Hrčkuľák uchmatol zlato Viktorovi Poláčkovi. Viac športového šťastia mal napokon Viktor, ktorý vrátil prehru Andrejovi a mohol sa tak
tešiť z prvenstva. Andrej nakoniec
obsadil 2. miesto. U dievčat 1. – 2.
ročník sa stretli najväčšie „rivalky“
Katarína Kováčová (ZŠ Matúšku
DK) a Lívia Suchánková (BO Nižná). Hra bola napínavá do konca a v troj‑setovej dráme nakoniec
vyhrala Katarína Kováčová. Naša
Zuzka Dibdiaková nakoniec skončila na 4. mieste. Dá sa povedať, že
najmladší bedmintonisti najviac
zmáčali ihrisko slzami. V kategórii dievčat 3. – 4. ročník nám urobila radosť Laura Holubčíková, ktorá neprehrala ani set a zaslúžene si
odniesla zlatú medailu. Stalo sa už
tradíciou, že chlapci BK ZL v kategórii 5. – 6. ročník obsadili všetky
medailové pozície: 1. miesto Samuel Sochuliak, 2. miesto Daniel Sebastián Kurňavka a 3. miesto Dávid Revaj. U dievčat v rovnakej vekovej kategórii dominovali dievčatá zo ZŠ J. Matúšku D. Kubín, ktoré obsadili všetky medailové miesta. Posledné medaily a to bronzové v kategórii 7. – 9. ročník pre náš
klub vybojovali – Matúš Beňuš
a Kamilka Rypáková. Zákamennské levy tak vybojovali 7 medailí.
Na turnaji nechýbalo pohostenie, o ktoré sa postarali rodičia detí ZŠ Zákamenné a hodnotné odmeny, ktoré získali najlepší hráči.
Či boli bedmintonisti a ich rodičia s vysvedčením spokojní? Na to,
by si mali odpovedať sami. Nech je
už tak, alebo onak, spolu sme prežili krásnu športovú sobotu.
Naše poďakovanie patrí riaditeľovi za prenájom telocvične, trénerom za čas, ktorý im venujú a predovšetkým rodičom, ktorí svoje
mladé bedmintonové nádeje povzbudzujú, často vozia na turnaje
a sú im oporou.
M. Vonšák
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
6/ 2016 – 12/ 2016
90 rokov života
 Viktor Glejtek
 Emília Rusnáková
 Jozef Večerek
85 rokov života
 Kristína Bajčičáková
 Kristína Florková
 Helena Pavlovičová
80 rokov života
 Štefánia Balúnová
 Kristína Beňušová
 Pavlína Iglárová
 Pavol Janeta
 Cecília Kubacková
 Rozália Majchráková
 Melánia Matejčíková
 Anna Polťáková
75 rokov života
 Angela Dibdiaková
 Helena Mravčáková
 Ladislav Papež
 Pavlína Pekná
 Martin Sivčák
 Emília Smolková
 Viktória Sochuľáková
70 rokov
 Štefan Boškaj
 Milan Kovaľ
 Margita Kovaľová
 Ján Michalica
 Zlatica Palešová
 Milan Polťák
 Marta Polťáková
 Ružena Ramačová
 Mária Revajová
 Margita Sivčáková
 Emília Smolková
65 rokov
 Karol Čič
 Ján Fedor
 Ľudovít Florek
 Antónia Hujčáková
 Milan Chromek
 Emília Kľusková
 Margita Konkoľová
 Viktor Kozák
 Rafael Sivčák
 Margita Sivčáková
 Mária Sivčáková
 Viktória Sivčáková
 Marta Smolková
 Jozef Šustek
 Kristína Teluchová
 Emil Vojtaššák
 Mária Vojtaššáková
 Martin Vrábeľ
60 rokov
 Emil Beňuš
 Kamil Čič
 Jaroslav Dubec
 Helena Fafejtová
  Justína Florková
 Magdaléna Florková
 Margita Florková
 Milan Gonšor
 Ing. Agneša Chmeľová
 Helena Jakubjaková
 Margita Jašicová
 Milan Klimčík
 Ján Kondela
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I. kolo Viessmann
pohára v letnom
biatlone na Sigorde
Na východnom Slovensku pri
Prešove sa v dňoch
11. a 12. júna 2016 konalo
I. kolo Viessmann pohára
v letnom biatlone.
Z celého Slovenska sa na Sigorde zhŕkli tí najlepší z najlepších,
aby si zmerali svoje sily. V žiackej
kategórii sa tejto súťaže zúčastnili

aj bratia Sebastián a Benjamín Belicajoví zo Zákamenného. Mladí
zákamenčania – nádejní biatlonisti súťažia za Klub biatlonu Breza.
V sobotu 11. júna bol na programe rýchlostný pretek a streľba.
Najlepšie umiestnenie vďaka rýchlym nohám dosiahol Sebastián
Belicaj, ktorý skončil na 3. mieste.
Benjamín obsadil 11. miesto.

Stolnotenisový turnaj Oravy
Začiatkom leta zorganizovalo
DSS a ZPS Zákamenné
II. ročník Stolnotenisového
turnaja Oravy.

Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. Pekná športová nálada nás
sprevádzala počas celého dňa. Súťaž prebiehala vo veľmi priateľ-

skom duchu. Zlato si vybojovali
prijímatelia sociálnej služby z CSS
Studienka – Novoť, druhé miesto
získali súťažiaci z DSS a ZPS Zá-

kamenné a bronzovú medailu si
odnieslo družstvo CSS OravyTvrdošín.
DSS a ZPS Zákamenné

ťaženie v športových disciplínach ako sú skákanie vo vreci,
prelievanie vody, hádzanie loptičiek, hra s loptou, preťahovanie lanom.
Celkovo sa do súťaže zapojilo 6 družstiev: Prijímatelia sociálnych služieb z CSS Orava a z DSS a ZPS Zákamenné,

zamestnanci z DSS a ZPS Zákamenné, Rádio Regina, žiaci
a žiačky zo Základnej školy v Zákamennom.
Víťazom boli odovzdané ocenenia. Podstatou podujatia bolo
motto: „Nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa.“
DSS ZPS Zákamenné

Šport nás spája
Dňa 22. 9. 2016 sa
v priestoroch telocvične ZŠ
J. Vojtaššáka v Zákamennom
uskutočnil 1. ročník
športového podujatia
„Šport nás spája“.

Cieľom podujatia bolo prostredníctvom športu zblížiť prijímateľov sociálnych služieb
s miestnou i širšou komunitou.
Súťaž prebiehala v dvoch etapách – Futbalové turnaje a sú-
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VÍTAME MEDZI NAMI

§

•

Branislav Úradník, Alexandra
Fedorová, Branislav Janiga,
Pavol Ďubek, Teo Cuba, Mária Chudobová, Sára Kurtulíková, Lukáš Majcher, Martin
Mrekaj, Mária Polťáková, Adela Sivčáková, Simona Janečková, Dávid Beňuš, Agáta Melušová, Ondrej Dibdiak, Lukáš
Habľák, Nikolas Bakoš, Alex
Beňuš, Laura Polťáková, Terézia Janetová, Martin Žatkuliak, Simona Polťáková, Juraj
Stolár, Lilien Kolenčíková, Marek Majchrák, Alžbeta Vojtasová, Sára Brišová, Tomáš Pilšák, Tomáš Priechodský, Gréta
Kocúrová, Maxim Jašica, Sebastián Vrábeľ, Pavol Večerek,
Kristína Staňová, Matúš Murín, Terézia Koleňová, Tomáš
Buckulčík, Sofia Sochuliaková, Angelika Klimčíková, Patrik Čič, Paula Kocúrová, Dávid
Sestrenek, Ľudovít Mršťák, Simona Mareková, Mário Palárik, Alžbeta Kurňavková, Karolína Franeková, Juraj Briš,
Veronika Gruchalová, Agáta
Mrekajová, Marcel Mrekaj, Juraj Polťák, Timotej Kočíš, Sofia Večerková, Tadeáš Peňák,
Alex Koleň, Damian Chudoba, Peter Mrekaj, Eliška Vonšáková, Rebeka Samuhelová

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Viktor Koleň
* 1948, † 16. 6. 2016
Emília Brišová
* 1929, † 22. 6. 2016
Agneša Kudlová
* 1959, † 24. 6. 2016
Dana Soľavová
* 1977, † 27. 6. 2016
Emil Zvonár
* 1940, † 4. 7. 2016
Justín Lučivňák
* 1949, † 20. 8. 2016
Emília Murínová
* 1951, † 23. 8. 2016
Milan Janoťák
* 1951, † 4. 9. 2016
Marta Boškajová
* 1943, † 16. 9. 2016
Alena Sochuľáková
* 1984, † 25. 9. 2016
Žofia Janetová
* 1937, † 26. 9. 2016
Milan Tomčík
* 1955, † 21. 10. 2016

Jesenná kvapka krvi

Jesennej kvapky krvi sa
zúčasnilo 58 darcov,
z toho 28 žien a 30 mužov.
Do darcovského kresla
si prvý krát sadli štyria
prvodarcovia.
Tradične najviac darcov
malo vzácnu skupinu 0.
Rozdelenie podľa krvných skupín:
Krvná skupina
0+
0A+
AB+
BAB+
ABSpolu

Počet darcov
18
2
17
1
12
2
6
0
58
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NÁMESTIE
17. 12. . ........Vianočné trhy
KOSTOL SV. JOZEFA
26. 12. 2016........ Vianočný
koncert ĽH Chudobovcov
STARÝ KULTÚRNY DOM
2016 – 2017
18. 12. 2016........ Vianočné
tvorivé dielne
22. 12. 2016........ Vianočný
koncert ZUŠ
26. 12. 2016........................
Štefánska zábava – TJ Tatran
Zákamenné
31. 12. 2016..........Rodinná
oslava
7. 1. 2017.........Trojkráľová
zábava – ĽH Kamenčan
14. 1. 2017..............Jednota
dôchodcov – členská schôdza
21. 1. 2017.Rodinná oslava
28. 1. 2017..... Ples žiaci ZŠ
Zákamenné
11. 2. 2017..............Týždeň
manželstva – Farský úrad
Zákamenné
18. 2. 2017 .........................
XI. ročník Zimný prechod
Zákamenským grúňom
25. 2. 2017.Rodinná oslava
16. 4. 2017...... Veľkonočná
zábava – ĽH Kamenčan
22. 4. 2017.Rodinná oslava
29. 4.2017.. Rodinná oslava
6. 5. 2017................Svadba
Máj 2017.Ľudový majáles –
SČK Zákamenné

NOV Ý DOM KULTÚRY
2016 – 2017
18. 12. 2016 . ..... Vianočná
akadémia
21. 12. 2016 .......................
Vianočná akadémia pre ZŠ
Zákamenné
30. 12. 2017.... Divadlo Ján
Vojtaššák
7. 1. 2017.............Ples SČK
Zákamenné
14. 1. 2017............. Ples PZ
Zákamenné
20. 1. 2017.Ples Záchranári
28. 1. 2017.Batôžkový ples
Zákamenné
4. 2. 2017............ Ples obce
Zákamenné
11. 2. 2017..............Svadba
18. 2.2017..... Ples mladých
Zákamenné
25. 2. 2017..............Svadba
22. 4. 2017..............Svadba
29. 4. 2017..............Svadba
6. 5. 2017................Svadba
14. 5. 2017.......Deň matiek
20. 5. 2017..............Svadba
28. 5. 2017.... Deň rodiny –
MŠ Zákamenné
3. 6. 2017................Svadba

PREHĽAD ORGANIZOVANÝCH PODUJATÍ
(kultúrnych, náboženských, kultúrno–spoločenských
podujatí, športových podujatí)
v obci Zákamenné
s významom:

A: CEZHRANIČNÝM
ê Zimný prechod Zákamenským grúňom (SK – PL – CZ)
ê Rezbárske sympózium (SK – PL – CZ)
ê Dni obce Zákamenné (SK – PL – CZ)
ê Letný prechod Zákamenským grúňom (SK – PL)
ê Bedmintonové zápasy (SK – CZ)
ê Vianočné trhy
ê Návštevy pamätnej izby biskupa J. Vojtaššáka
ê Návštevy hrobu biskupa J. Vojtaššáka
ê Návštevy kultúrnej pamiatky Kalvárie
B: REGIONÁLNYM
• Ples záchranných zložiek
• Ples mladých
• Kvapka krvi
• Futbalové zápasy
• Floorbalové zápasy • Zápasy v stolnom tenise

PREHĽAD ORGANIZOVANÝCH PODUJATÍ
(kultúrnych, náboženských, kultúrno–spoločenských
podujatí, športových podujatí)
v obci Zákamenné
s významom:

B: REGIONÁLNYM
• Zákamenská radosť – súťaž v modernej gymnastike
• Hasičská zábava
• Tanečná zábava Slovenského červeného kríža
• Benefičný koncert – Deti deťom
• Ples Jednoty dôchodcov
• Ples Slovenského červeného kríža
• Týždeň manželstva (február – pre celý región Orava)
• Biblická olympiáda (námestovský región)
• Návštevy pamätnej izby biskupa J. Vojtaššáka
• Exkurzie ku rybníkom
• Návštevy hrobu biskupa J. Vojtaššáka
C: MIESTNYM
» Ples obce Zákamenné
» Ples Miestneho spolku SČK
» Posedenie s dôchodcami
» Vianočná akadémia
» Školský ples
» Dobrá novina – koledovanie po domoch
» Ekro – podobronovinovské stretnutie
» Batôžkový ples pre zákamenské rodiny
» Veľkonočná ľudová zábava
» Šachové turnaje
» Maškarný ples pre deti
» Tvorivé dielne pre deti
» Deň matiek
» Deň detí
» Deň rodiny
» Odpustová slávnosť na Kalvárii
» Odpustová slávnosť v kostole sv. Jozefa
» Rôzne divadelné predstavenia
» Rôzne koncerty
» Trojkráľový stolnotenisový turnaj
» Novoročný bedmintonový turnaj
» Zákamenská penalta
» Tábor pre deti – Deň radosti
» Mikuláš
» Vianočná jasličková pobožnosť
» Májové pobožnosti
» Októbrové pobožnosti
» Krížové cesty
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