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Biskup Ján Vojtaššák
nar. 14. 11. 1877 v Zákamennom
Spomienka na nášho najdôstojnejšieho otca
biskupa Jána Vojtaššáka
Žil veľký kňaz a biskup Ján
jeho si vyvolil Pán
by zachraňoval duše, telá
bo nevery v Boha
a hmotnej biedy bolo veľa
On sám žil a býval skromne
a slúžil Pánu veľmi zbožne
K národu veľkú lásku mal
do smrti si ju zachoval
Budoval, písal, pomáhal
kde pomoci bolo treba
utišoval duševný hlad
a hladným dával chleba
Veľkú svoju lásku a starosť
venoval mládeži
a viedol ju kňazstvu, Kristovi.

Za toto všetko padol za obeť
neľútostnej ľudskej zlobe
bol väznený a týraný
vydaný katom a porobe
Kopance, zimu, hlad a posmievanie
do mnohých väzníc prekladanie
znášal pokorne biskup Ján
dokiaľ ho nepovolal Pán
A keď vo vysokom veku zomieral,
nie doma na Slovensku
lež ďaleko v Čechách
svoje láskavé oči zavieral.
Tak trpel, zomrel,
otec biskup Ján.
Albína Ťažandláková

Vedel, že náš slovenský národ
len láska k Bohu,
viera i zbožnosť obnoví.

spomienková slávnosť
k 130. výročiu
narodenia J. E. biskupa
Jána Vojtaššáka

Vianočné koledy z Oravy
a z okolia

Ľudová hudba Kamenčan bude pred Vianocami vydávať svoje
druhé CD pod názvom Vianočné koledy z Oravy a okolia.

Dňa 18. novembra 2007
v nedeľu sa uskutoční spomienková slávnosť k 130.
výročiu narodenia J. E. biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom.
Slávnosť sa začne o 10. 30
svätou omšou vo farskom
kostole za účasti p. biskupa Tondru a bude pokračovať slávnostnou akadémiou
v kultúrnom dome.
–red

Ó, Pane môj, Ty si bratov nám vzal
a v srdci zostal len smútok a žiaľ.
Keď si Ty pri hrobe Lazára stál,
po tvojej tvári prúd sĺz sa Ti lial.
Aj za to ti sláva, chvála chvál,
že si nám svoj veľký dar v nich dal.
Tie chvíle s nimi ako v hrozienkach,
sladkosť je v nádeji a v spomienkach.
(Kapucíni)
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Cena obce Zákamenné udelená
za kultúrny rozvoj obce
Dňa 14. 9. 2007 sa uskutočnilo
riadne zasadnutie Obecného za‑
stupiteľstva obce Zákamenné.
100 %‑nú účasť poslancov po‑
silnil ešte riaditeľ ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka v Zákamennom Mgr.

Emil Revaj. Zasadnutie prebiehalo
podľa vopred schváleného progra‑
mu, ktorý bol doplnený o bod – In‑
formácia o zabezpečení školského
roka 2007/2008. Mgr. Revaj oboz‑
námil prítomných poslancov s or‑

ganizáciou výchovno-vzdeláva‑
cieho procesu a materiálno-tech‑
nickým zabezpečením školy v no‑
vom školskom roku.
Na prelome mesiacov august
– september sa konala v Martine
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celoslovenská súťažná prehliadka
amatérskych divadelných súbo‑
rov Scénická žatva. Víťazstvami
v okresnej, krajskej a celosloven‑
skej prehliadke detských amatér‑
skych divadelných súborov sa na
ňu prebojoval aj náš divadelný sú‑
bor Prvosienka pod vedením Mgr.
Zuzany Demkovej s hrou Jiřího
Wolkra O milionárovi, ktorý ukra‑
dol slnko. Aj napriek konkurencii
desiatich divadelných súborov zís‑
kala Prvosienka 1. miesto. Nie je
to jediný úspech, ktorý žiaci pod
vedením p. učiteľky Mgr. Zuzany
Demkovej dosiahli. Víťazné trofe‑
je si odniesli aj z iných krajských a
celoslovenských literárnych a re‑
citačných súťaží ako Európa v ško‑
le, Kukučínova Revúca, Šalian‑
sky Maťko, Dillongova Trstená,
Hviezdoslavov Kubín. Nemožno
nespomenúť aj slávnostné akadé‑
mie v jej réžii pri výročiach obce,
k Vianociam a ku Dňu matiek.
OZ schválilo udeliť p. Mgr. Zu‑
zane Demkovej za kultúrny rozvoj
obce a výsledky dosiahnuté v lite‑
rárno-dramatických súťažiach ce‑
nu obce.
Z kultúrno-vzdelávacej oblasti
sa OZ prenieslo do oblasti ekono‑
mickej reality a zhodnotilo čerpa‑
nie výdavkov k 31. 8. 2007. Na re‑
konštrukciu šatní TJ sa vynaložilo
449 tis. Sk, vo vlastnej réžii 357 tis.
Sk, dodávateľsky 92 tis. Sk, viacú‑
čelové ihrisko pri ZŠ – 866 tis. Sk,
vo vlastnej réžii 107 tis. Sk, dodá‑
vateľsky 759 tis. Sk, oprava (Gon‑

Výstavba bytových domov pokračuje
NÁTERY

LEŠENIE

		 STAVEBNÉ
			 PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

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

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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šorovho) mosta – 96 tis. vo vlast‑
nej réžii. Pracuje sa ešte na zdra‑
votnom stredisku, náter strechy
a rekonštrukcia sociálnych zaria‑
dení v zubnej ambulancii.
OZ schválilo úpravu rozpočtu
k 31.8. 2007 vo výdavkovej a príj‑
movej časti:
• dotácia na inžinierske siete
8-bytové jednotky 1 204 tis. Sk
• dotácia miestna knižnica
– počítač 30 tis. Sk
• dotácia na inžinierske siete
– 15 rod. domov 757 tis. Sk
• výdavky na školský úrad cca
1 080 tis. Sk
• šatne TJ – rekonštrukcia upra‑
viť 452 tis. Sk
• dotácia na 2 x 8 b.j.
5 560 tis. Sk.
V mesiaci august sa na podnet
občianky obce uskutočnila kon‑
trola pracovníkmi Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
na úseku vykonávania opatrova‑
teľskej služby v našej obci. Pracov‑
níci ministerstva odporučili upra‑
viť VZN o poskytovaní opatrova‑
teľskej služby. OZ upravené vše‑
obecne záväzné nariadenie schvá‑
lilo.
OZ sa zaoberalo problémom
vysporiadania prístupových ciest
k IBV, konkrétne pri Václavovi La‑
ššákovi, Ing. Rypák – Jozef Vojtas,
Vlasta Rončáková – Jozef Rončák.
V prípade akéhokoľvek ústretové‑
ho konania občanov za účelom od‑
predaja pozemkov OZ odporuči‑
lo starostovi konať podľa schvále‑
ných podmienok.
Prejednávali sa žiadosti o vy‑
sporiadanie pozemkov ďalších
vlastníkov rodinných domov v čas‑
ti Farský briežok – súrodenci Ján a
Milan Kondelovci. Situáciu posú‑

VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

di komisia výstavby. Ďalej žiados‑
ti o súhlas na výstavbu ČOV a vy‑
púšťanie vyčistených odpadových
vôd – Viktor Balún – OZ súhlasí,
žiadosť o odklad výstavby rod. do‑
mu v IBV Farský briežok – manže‑
lia Jančekovci – OZ súhlasí s od‑
kladom do mája 2008, firma OR‑
CO žiada o uzavretie novej zmlu‑
vy o budúcej zmluve  na kúpu po‑
zemku pri RD, ktorý   bol určený
pre taliansku firmu IMP, vzhľa‑
dom na zdĺhavé vybavovanie dotá‑
cie z európskych fondov – OZ sú‑
hlasí s novou zmluvou o budúcej
zmluve.
Pani Verničková, kontrolórka
obce, predložila OZ správy o kon‑
trolách, ktoré vykonala za ostatné
obdobie a to kontrola zúčtovania
dotácie TJ Tatran za jarnú sezónu
2007 a plnenia rozpočtu Obce Zá‑
kamenné za I. polrok 2007. Kon‑
trolami neboli zistené žiadne po‑
rušenia finančnej disciplíny. OZ
schválilo aj plán kontrolnej čin‑
nosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2007.
Mgr. Bernaťák, poslanec OZ,
sa vrátil k otvorenej téme z minu‑
lého zasadnutia obecného zastu‑
piteľstva a to modernizácia exis‑
tujúceho alebo výstavba nového
domu smútku. Poslanci konštato‑
vali, že vzhľadom na to, že všetko
úsilie je potrebné sústrediť na zís‑
kanie fin. prostriedkov na dosta‑
vanie kult. domu, obec si nemôže
v blízkej budúcnosti dovoliť začať
väčšiu investičnú akciu. Interiér
existujúceho domu smútku nie je
až taký kritický, nevyhnutné je za‑
kúpiť presklené chladiace zariade‑
nie. Do budúcna je výstavba do‑
mu smútku kandidátom na jednu
z hlavných úloh.

Na dožinkách v družobnej gmine Suszec

Zber úrody na poli
Ing. Milan Vrábeľ, starosta ob‑
ce, informoval poslancov o prípra‑
ve spomienkovej slávnosti pri prí‑
ležitosti 130. výročia narodenia bis‑
kupa Jána Vojtaššáka naplánovanej
na 18. 11. 2007 v KD v Zákamen‑

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

nom za účasti významných cirkev‑
ných predstaviteľov. Účasť prisľú‑
bil aj Prof. Milan Čič. Spomienková
slávnosť sa uskutoční v spolupráci
s Oravským osvetovým strediskom.
Mariana Florková

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

konateľ spoločnosti
Privát:
Office:
029 56 Zákamenné 1027 029 56 Zákamenné 22003
Tel.: 04355 92 378
Tel.. fax: 043 55 922 54
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Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov výroba
okien a dverí
výroba atypických drevených krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Odišli… ale navždy ostanú v našich srdciach

V týchto dňoch o niečo viac,
ako inokedy myslíme na tých, kto‑
rí nás predišli do večnosti. Spomí‑
name si na to, čo sme s nimi pre‑
žili, ako obohatili náš život. Bo‑
li jeho súčasťou, možno tou naj‑
bližšou. Ovplyvnili nás, stáli pri
nás, pomáhali nám, mali nás radi
– a my ich tiež.
Fyzicky už s nami nie sú, ale vo
svojom vnútri si na nich uchováva‑
me tie najkrajšie spomienky, a tak
sú istým spôsobom stále po na‑
šom boku.
Možno odišli priskoro a my
sme im ešte nestihli povedať všet‑
ko, čo sme chceli, možno s nami
už nestihli zažiť naše najväčšie
úspechy alebo nás podržať v na‑
šich najväčších trápeniach, mož‑
no sme sa s ich stratou nikdy úpl‑
ne nezmierili, lebo boli tým naj‑
drahším, čo sme v živote mali,
možno by sme ich chceli ešte as‑
poň raz v živote objať...
My, veriaci ľudia, ale máme ná‑
dej, ktorá nám nedovolí upadnúť
do veľkej priepasti nekonečného
smútku, lebo veríme, že to nie je
úplný koniec. Hoci, keď budeme
v tichosti a v modlitbách stáť pri
ich hroboch, nejednému z nás sa

E-FOTO M. Iglár
oči zalejú slzami. Ale je to lepšie,
akoby sme mali zabudnúť.
Dúfajme a verme, že duše na‑
šich blízkych našli večný pokoj
a zaspomínajme si na mieste ich
večného odpočinku na to pekné,

čo sme s nimi zažili a buďme za to
vďační. Skúsme si ale spomenúť
aj na tých, ktorých hroby sú pusté
a zabudnuté – tých, na ktorých si
dnes už nikto nespomenie, na tých,
za ktorých sa nemá kto modliť...

Zapáľme pre nich pomysel‑
nú sviecu na znak viery a nádeje
a venujme im chvíľku svojho ča‑
su aspoň v krátkej modlitbe.
Zuzana Vrábľová

Ďakujem, že si mi ju dal! (Babička) očami pravnučky
(Príbeh)
Ešte ako osemdesiatročná bo‑
la vitálna, pracovitá, varievala pre
celú rodinu, chodievala do kostola
a stále výborne vyzerala. Potrpela
si na to, aby mala vždy pekne uvia‑
zanú šatku. Moja láskavá prabab‑
ka, ktorej nik nepovedal inak ako
babička.
Život k nej vždy nebol zhovie‑
vavý; zažila biedu, vojnu, nedo‑
statok, a predsa mala pre každého
pochopenie a lásku. Veľmi mladá
sa vydala za vdovca so štyrmi deť‑
mi, ktorým nahradila mamu. Naj‑
staršie z nich mohlo byť jej bra‑
tom, najmladšie malo sotva rok.
Svojou nekonečnou dobrotou,
úprimným srdcom a hlavne trpez‑
livosťou si ich dokázala rýchlo zís‑
kať a aj keď mala neskôr s manže‑
lom vlastné deti, nikdy medzi nim
nerobila ani najmenšie rozdiely.
Všetky boli jej.
Tento príbeh poznám len z roz‑
právania jej dcéry, mojej babky.

No jeho pokračovanie som sama
zažila. Babičku si pamätám už od‑
vtedy, ako som začala vnímať svet
okolo seba. Bola pre mňa poklad
a ja som si to uvedomila až nedáv‑
no, keď vo veku 93 rokov navždy
odišla. Keď sme ju vyprevádzali na
jej poslednej ceste, vynárali sa mi
všetky zážitky z detstva. Pamätám
sa, akoby to bolo včera. Dedko pra‑
coval v lese, babka učila na základ‑
nej škole a my, pravnúčence, sme
prišli k babičke. Ako rady sme tam
chodievali! Z každého slova, gesta
či dotyku som cítila, ako nás mala
rada. Nič nám neodoprela, nehne‑
vala sa nás a to sme, teda, kadečo
vyviedli. Keď nebola babka doma,
mohli sme si dovnútra, priamo do
kuchyne, priniesť mačiatko. Hneď
ako sa babka vrátila z práce, rých‑
lo sme ho vrátili na dvor a tvári‑
li sa ako anjelici. Babička nás ne‑
prezradila.
Najviac sme sa tešili na to, ako
nám na kraj stola nasypala cukor

a my sme ho priamo z neho zlí‑
zali. No nie obyčajný, ale fareb‑
ný, ktorého však už vtedy bol ne‑
dostatok. Ale babička  na  nás ne‑
šetrila. Nikdy. Keď sme boli ešte
malé, modlievali sme sa s ňou v jej
izbe. Veľmi sa nám nechcelo, to je
pravda, ale babička mala taký ma‑
lý oltárik a na ňom sošky, ružence
a obrázky snáď všetkých svätých.
Fascinovalo nás to, a kým sme si
ich stihli všetky poriadne obzrieť
a pomedzi to odriekavali Zdra‑
vasy, hneď bolo po ruženci. Po‑
stupne sme sa naučili modliť s ra‑
dosťou, myslím, že to bolo aj pre‑
to, že nás nikdy neupozorňovala,
aby sme sa sústredili, alebo kľača‑
li rovno, cítili sme sa rovnocenne.
Aj keď dnes viem, že s babičkou by
som sa rovnať nemohla. Oproti nej
som aj dnes veľmi malá.
Najčastejšie si spomínam na
príhodu s mojimi vlasmi. Mala
som ich dlhé, a ona mi povedala,
že mi veľmi pristanú, aby som si

STOLÁRSTVO

Gazdovská s. r. o.
• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku

ich nestrihala. Že som tak koč‑
ka. No po pár dňoch ma mamin‑
ka ostrihala, pretože sa jej zda‑
lo, že sa mi lámali a boli poško‑
dené. A babičkina prvá reakcia?
Povedala mi: „Aká si kočka. Veľ‑
mi ti to pristane.“ Dnes už viem,
že to nepovedala preto, že si ne‑
pamätala, ako mi predtým chvá‑
lila dlhé. Ale preto, že pre ňu som
bola vždy krásna.
A ak sa mi pred chvíľou tisla
do úst otázka: Bože, prečo si mi
ju vzal? – teraz, keď vidím svo‑
jich malých bratrancov a ses‑
ternice, ktorí ju poznali až ako
pripútanú na vozík a závislú
na obetavej starostlivosti dcéry
s manželom, viem, že som mala
veľké šťastie, že som s ňou toto
všetko zažila.
A preto: „Ďakujem, že si mi ju
dal!“ Verím, že raz s ňou budem
sedieť na obláčiku a ona mi do
dlaní nasype farebný cukor…
Zuzana Vrábľová
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Aby nám všetkým bolo dobre a veselo
Dňa 14. októbra 2007 bo‑
li v kultúrnom dome Zákamenné
oslávy 32. výročia vzniku folklór‑
nej skupiny Kamenčan . Pri tejto
príležitosti bol pre občanov pri‑
pravený  pestrý kultúrny program
Už pri vstupe do sály bolo vidieť,
že organizátori pripravili originál‑
nu výzdobu sály. Samotné rozlo‑
ženie stoličiek pútalo pozornosť,
čo svedčilo o zaujímavom  progra‑
me. Vpredu sály boli po obidvoch
stranách do polkruhu uložené sto‑
ličky, kde boli usadení pozvaní
občania, ktorí boli počas progra‑
mu ocenení za pomoc folkloris‑
tom či už tým, že im poskytli tex‑
ty goralských  piesní, alebo im po‑
mohli s krojmi. Bolo milé sledovať
osoby, ktorých meno bolo vyslo‑
vené cez mikrofón a chlapec ale‑
bo dievča v kroji im podávalo kvet  
a ďakovaciu listinu, ako im žia‑
rila tvár radosťou, že si ich mlá‑
dež takýmto osobitým spôsobom

uctila. V programe sme mohli vi‑
dieť humorno-tanečno-divadel‑
né predstavenie s motívom tunaj‑
ších zvyklostí a starých príbehov
obyčajných ľudí   v bežnom živo‑
te. Divadelné scénky dokresľova‑
la a počas prestávok vyhrávala Ľu‑
dová hudba pod vedením Mareka
Beňuša ml. Predstavila sa aj ľudo‑
vá hudba Zlýfka v trojčlennom ob‑
sadení, ktorá svojim humorným
a rytmickým zahraním milo pre‑
kvapila. Krátke humorné scén‑
ky rozosmiali   prítomných v sále,
ktorí snahu účinkujúcich všetkých
pobaviť odmenili potleskom. Bo‑
dom programu bolo aj vyhodno‑
tenie folkloristu roka a tým sa sta‑
li súrodenci Majka a Marián Teľu‑
choví. Za  ochotu a vždy  pomôcť
bol odmenený   Ján Beňuš. Všetci
účinkujúci folkloristi sa poďako‑
vali Kamilovi Mrekajovi vedúce‑
mu FS Kamenčan  za všetko čo pre
nich a pre folklór robí. Kamil Mre‑

kaj bol aj hlavným organizátorom
a všestranným účinkujúcim. Na
záver programu  bola módna  pre‑
hliadka krojov a tanečných prvkov

v ľudovo-modernom prevedení.
Nech goralské piesne a tance
znejú a sú zachované čo najdlhšie.
V. Sekerášová

Členská základňa COOP Jednota v Zákamennom
Členská základňa COOP Jed‑
nota v Zákamennom si pri príle‑
žitosti „Mesiac október – Úcta
k starším“ spomenula a malou po‑
zornosťou odmenila za dlhoročné
členstvo v COOP Jednota Námes‑
tovo, spotrebné družstvo, týchto
najstarších členov Jednoty:

1. Anton Laššák 54 rokov
2. Tomáš Kurňavka 54 rokov
3. Anton Klimčík 54 rokov
4. Alojz Klimčík 48 rokov
5. Martin Kurňavka 47 rokov
6. Jozef Lučivňák 44 rokov
7. Rudolf Janeta 43 rokov
8. Florián Lučivňák 34 rokov

Aby kvety kvitli pre radosť
a potešenie
Aby kvety rástli a kvitli treba ich za‑
sadiť a od maličkej rastlinky sa o ne
starať . Treba ich pravidelne zalie‑
vať a aby pekne rástli a kvitli aj pri‑
hnojovať bez rozdielu, či sú izbové
alebo záhradné. Nie je pravda, že
len tá žena pestuje kvety, ktorá ne‑
má čo robiť. Ženy sú zamestnané,
vedú domácnosť, starajú sa o de‑
ti, chovajú hydinu a domáce zvie‑
ratá a ešte pestujú aj kvety.  V na‑
šej obci je okolie rodinných domov
pekne upravené. Niekto v záhrad‑
ke pestuje kvety, niekto má vysa‑
dené okrasné kríky a dreviny kaž‑
dý podľa svojho vkusu a možnosti.
Vyhlásiť súťaž o najkrajšiu záhrad‑
ku či balkón je múdry nápad, ale
nesmierne ťažko vybrať a oceniť tú
najkrajšiu. Všetci, ktorí prechádza‑
li našou obcou ako aj samotní ob‑
čania  často s veľkým obdivom po‑
zerali na krásu rozkvitnutých zá‑
hradiek a balkónov. Odfotila som
veľa záhradiek a balkónov z kto‑
rých bola urobená výstavka vo ves‑
tibule OcÚ, kde sa každý pri vstu‑

pe do budovy pristavil a obdivo‑
val toľkú rozkvitnutú krásu. Prav‑
du povediac nie je možné a celkom
spravodlivé vybrať najkrajšiu zá‑
hradku a balkón. Sú rôzne pohľa‑
dy a merítka na vkus a krásu. Vla‑
ni sme odmenili malou pozornos‑
ťou potrebnou pre záhradkárov 6
šikovných žien, ktoré radi pestujú
kvety. Tohto roku stálo za pozor‑
nosť si všimnúť záhradku  Margity
Kurňavkovej č.d. 94, Justíny Bar‑
tošovej č.d. 105, Aleny Smolko‑
vej č,d, 1166 (Mrzačka), Viktórie
Vrábľovej č.d. 1144 (Poriečie),  Za
povšimnutie stali aj balkóny Zdeny
Peňákovej č.d. 731, Emílie Žatku‑
liakovej č. d. 733, Márie Kuchťáko‑
vej č.d. 1152, Jozefíny Mrekajovej
č.d. 350.  Všetky záhradky a balkó‑
ny boli svojim spôsobom výnimoč‑
né a krásne.  Veríme, že aj na budú‑
ci rok sa budeme môcť kochať krá‑
sou rozkvitnutých záhradiek a bal‑
kónov a malou pozornosťou   za‑
sa odmeníme ďalšie ženy, ktoré sa
s láskou venujú kvetom.

Pre menovaných členov boli za‑
kúpené hrnčeky s čajítkom v dar‑
čekovom balení   s písomným po‑
ďakovaním sa za dlhoročné člen‑
stvo v COOP Jednota Námestovo,
spotrebné družstvo. Darčeky bo‑
li osobne odovzdané členkami DV
členskej základne Zákamenné.

V tomto mesiaci sme si uctili
najstarších členov  mužov a v me‑
siaci máj sa malou pozornosťou
poďakujeme najstarším členkám.
Všetkým prajeme pevné zdra‑
vie a pokojnú jeseň života.
V. Sekerášová

ODBER KRVI
Dňa 12. novembra 2007 od 8ºº do 12ºº
sa uskutoční na Obecnom úrade
v Zákamennom
ODBER KRVI
ktorý bude realizovaný Pojazdnou transfúznou stanicou Martinskej fakultnej nemocnice
Dobrovoľní darcovia a aj prvodarcovia
môžu prísť darovať krv kedykoľvek
od 8ºº do 12ºº
Darcovia nemusia prísť nalačno, môžu si
aj niečo ľahké zajesť.
Príďte a pomôžte druhým.
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
August
80 rokov života
 Ľudovít Kurňavka
č. d. 79
 Anton Klimčík č. d. 83
 Cecília Sivčáková
č. d. 310
75 rokov života
 Štefan Beňuš č. d. 491
 Jozefa Florková
č. d. 118
70 rokov života
 Jozefa Veselovská
č. d. 881
 Rozália Čičová č. d. 243
65 rokov života
 Marta Úradníková
č. d. 587
60 rokov života
 Štefánia Pavčová
č. d. 675
 Karol Šimjak č. d. 717
september
80 rokov života
 Karolína Gašprová
č. d. 450
75 rokov života
 Angela Teluchová
č. d. 602
70 rokov života
 Margita Večerková
č. d. 622
65 rokov života
 Mária Smolková
č. d. 1026
60 rokov života
 Milan Záhora č. d. 589
 Vendelín Chudiak
č. d. 995
Október
80 rokov života
 Terézia Teluchová
č. d. 614
75 rokov života
 Elena Boškajová
č. d. 437
70 rokov života
 Ľudovít Beňuš č. d. 188
 Vendelín Kaukič č. d. 830
 Milan Revaj č. d. 728
 Jozefína Lučivňáková
č. d.10
60 rokov života
 Ján Murín č. d. 936
 Milan Smolka č. d. 406
 Jozef Zmoray č. d. 205

spoločenská rubrika / šport / informácie / názory

Futbal
Zhodnotenie neúplnej
jesennej časti

ným Oravským Podzámkom. Na
druhej strane treba pochváliť vý‑
hru v Oravskej Lesnej, či doma
s Novoťou. Momentálne je muž‑
stvo na šiestom mieste.

Mladší žiaci
V tomto súťažnom ročníku sa
podarilo postaviť dva kádre žia‑
kov a to :
A – tím, kde hrajú prevažne
hráči narodený v roku 1995 a po‑
tom,
B – tím hráči ktorý vlani kon‑
čili prípravku, prevažne ročník
1997 a 1996.
Do súťaže vstúpili obidva tímy
dobre. Horšie to je už po skonče‑
ní tejto jesennej časti, kde sú obi‑
dva tímy momentálne na druhom
mieste.

Dospelí
V tejto kategórii nastali zmeny
čo sa týka zloženia skupiny. Orav‑
ský futbalový zväz spojil dovtedy
dve skupiny do jednej, čo výrazne
prispelo ku kvalite v boji o postup
do I.triedy. Zákamenné už tradič‑
ne okupuje popredné priečky, vý‑
nimkou nie je ani tento ročník
a momentálne je na druhom mies‑
te. V kádri nastali zmeny, odišiel
Š. Florek, naopak sa podarilo do‑
tiahnuť oporu Oravskej Jasenice,
J. Godiša, ktorý sa stal takým ťa‑
húňom a zároveň kapitánom muž‑

August – október 2007
stva. Najlepším strelcom, nielen
Zákamenného ale celej súťaže sa
stal Chmeľ, ktorý vsietil 10 gólov.

kinO
4. 11. 	Bournovo
			 ultimatum
11. 11. Vydáš sa a basta...
25. 11. Cesta bojovníka
2. 12. 	Asterix
			 – Vikingovia
16.12. Kliatba Domu
			 slnečníc

Starší žiaci
Starší ročník žiakov na začiat‑
ku sezóny veľmi prekvapil, keď
na svoju prvú prehru čakal až do
7.kola, keď neuspel na pôde Orav‑
skej Polhory. Momentálne si udr‑
žuje tretie miesto v tabuľke. Dúfa‑
me, že sa nám podarí aj na jarnej
časti podávať také vyrovnané vý‑
kony, aby sa podarilo   udržať ta‑
buľkové postavenie.
Dorast
Družstvo dorastu pod vedením
Jozefa Polťáka podáva striedavé
výkony. Za fiasko možno označiť
prehru doma z dovtedy posled‑
November
95 rokov života
 Justína Zvonárová
č. d. 252
85 rokov života
Helena Vrábľová č. d. 424
80 rokov života

VÝSTRAHA 1

Netradičné ukončenie chodníka pri zberných  surovinách. Stačí
kráčať hlboko zamyslený ,či práve zhasne pouličné osvetlenie keď je
tma ako v rohu a skončite pod mostom v rieke.
Zatiaľ by stačilo provizórne zábradlie ako je to na druhej strane
mosta.
Text, eFOTO: M. Iglár

 Marta Chocholačková
č. d. 144
 Emília Teluchová
č. d. 289
75 rokov života
 Pavlína Rončáková
č. d. 96
 Margita Brňáková
č. d. 180
70 rokov života
 Serafín Boškaj č. d. 451
 Mária Balúnová č. d. 187
 Viktória Vajáková
č. d. 496
65 rokov života
 Štefan Šimjak č. d.
917
60 rokov života
 Augustin Mikolajčík
č. d. 638

VÝSTRAHA 2

Niečo sa Vám na fotografií nezdá? Uhádli ste, je to prechod pre
chodcov – počítačová fikcia.
Pravdepodobne došla farba keď sa prevádzalo vodorovné doprav‑
né značenie križovatky na nižnom konci, lebo na tak frekventovanej
ovatke by sa prechod pre chodcov  určite zišiel,  ako logické a bezpeč‑
nejšie zakončenie chodníka po ktorom prejde denne množstvo ľudí.
Text, eFOTO: M. Iglár
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chráňme si životné prostredie / cezhraničná spolupráca

Zákamenský brest je tretí najvýnimočnejší
strom na Slovensku
Anketa Strom roka 2007 je sú‑
časťou grantového programu Na‑
dácie Ekopolis, ktorý podporu‑
je zlepšovanie životného prostre‑
dia výsadbou drevín alebo ich zá‑
chranou. Cieľom ankety o najzau‑
jímavejší, najvzácnejší, najkrajší,
či inak výnimočný strom je upo‑
zorniť na význam stromov v na‑
šom živote a vzbudiť záujem ľudí o
prostredie, v ktorom žijeme a o je‑
ho ochranu.
Na podnet obecného úradu sa
do nej prihlásil aj ekologický krú‑
žok pri Základnej škole Jána Voj‑
taššáka v Zákamennom. Pod ve‑
dením učiteľky Agneše Chmeľo‑
vej žiaci z krúžku vytipovali a vy‑
brali do súťaže brest horský, kto‑
rý asi pred 150 rokmi zasadil na
svojej parcele Štefan Florek. Na
Strom roka ho navrhol práve jeho
pravnuk, šiestak Matúš Florek.
Do súťaže bolo prihlásených
61 stromov. Medzi 23 druhmi bo‑
li najviac zastúpené lipa, dub, pla‑
tan a vŕba. No bolo medzi nimi
napríklad aj exotické ginko. Od‑

borná porota vybrala do finále 12
stromov. Medzi nich sa dostal je‑
diný strom z Oravy – a to náš zá‑
kamenský brest horský. Je vysoký
38 metrov a jeho obvod je 415 cm.  
Je o to vzácnejší, že ide o jediný
brest v katastri obce. Jeho kmeň je
poznačený pomerne hlbokou jaz‑
vou, preto si vyžaduje ošetrenie,
aby bol zachovaný aj pre ďalšie ge‑
nerácie.
Do 17. októbra tohto roku mohli
ľudia hlasovať a pomôcť tak svoj‑
mu stromu získať finančný príspe‑
vok a odborné ošetrenie.

Už to, že sa spomínaný brest
horský dostal do finálovej dva‑
nástky, je obrovský úspech nielen
pre našu obec, ale aj pre celú Ora‑
vu. O to viac by sme si všetci  mali
ceniť, že po konečnom sčítaní hla‑
sov získal náš strom bronzovú me‑
dailu, ktorá so sebou nenesie „len“
10 000 Sk na jeho ošetrenie, ale aj
dobré meno a prestíž pre našu
obec. Dostali sme sa do podvedo‑
mia kompetentných ako obec, kto‑
rá si svoju nádhernú prírodu váži,
obdivuje a chce ju aj chrániť.
Starosta obce vyslovuje veľ‑

ké poďakovanie členom ekokrúž‑
ku a učiteľke Agneši Chmeľo‑
vej a všetkým, ktorí sa prostred‑
níctvom internetu, sms alebo ko‑
rešpondenčných lístkov   zapojili
do hlasovania a pomohli našej ob‑
ci k tomuto krásnemu úspechu.
Mnohých Zákamenčanov viažu
k víťaznému brestu rozličné spo‑
mienky a príbehy. Jeden z nich,
ktorý napísala členka ekologické‑
ho krúžku Mária Chmeľová, bol
zaslaný ako súčasť prihlášky do
súťaže.
Zuzana Vrábľová

Medzinárodná spolupráca s poľskou gminou Suszcom
Pobožnosť pri kríži priateľstva
Na vrchu Úšust bola 12. 10.
už v poradí II. pobožnosť. Prá‑
ve na tomto mieste bol pred ro‑
kom postavený kríž priateľstva,
ktorý bol požehnaný biskupom
Sovenskej a Poľskej republiky.

Pobožnosť bola odslúžená sloven‑
ským a poľským kňazom.
Je to jediný kríž v okolí, kto‑
rý nesymbolizuje žiadnu tragickú
udalosť,  ale priateľstvo.
Milan Vrábeľ, starosta

V. Medzinárodná športová
olympiáda
Dňa 16. októbra sa uskutočni‑
la v poradí už piata Medzinárodná
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

športová olympiáda obce Záka‑
menné s gminou Szusec. –red

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70
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Úspech našich Prvosienok
Predstavovať detský divadelný súbor Prvosienka u nás
by bolo zbytočné. Poznáme ich
z rôznych vystúpení a akadémií
už tri roky. Za ten čas prešli malí herci kus cesty, ktorá ich tento
rok odmenila za snahu úspechmi až nečakanými.
Všetko sa to začalo ešte vlani
v septembri, kedy sme začali skú‑
šať rozprávku J. Wolkra O milio‑
nárovi, ktorý ukradol slnko. S tou‑
to hrou sme v marci  vyhrali okres‑
nú divadelnú prehliadku v Dol‑
nom Kubíne. Už tam nám porot‑
covia predpovedali úspech slova‑
mi:“Toto divadlo preslávi Oravu.
..“Ďalej sme cvičili, odstraňova‑
li drobné nedostatky a tešili sa na
krajskú prehliadku v Žiline – Det‑
ský divadelný medveď. Konkuren‑
cia bola dosť silná, predstavenie
nám celkom nevyšlo, ale napriek
tomu sme si odniesli hlavnú cenu
– veľkého medveďa, ktorý odvte‑
dy s nami putuje a býva s členmi
súboru (ozaj – kto ho má teraz?).
Porota nás odporučila na celoslo‑
venskú prehliadku detských diva‑
diel – Zlatá priadka v Šali.
Už to stačilo na splnenie našich
tajných snov…
V Šali sme zažili fantastický
týždeň – chodili sme pozerať kon‑
kurenciu, deti mali divadelné diel‑
ne, kde sa zdokonaľovali v rôznych
divadelných činnostiach, počas
dňa boli súťaže, večer sme vyhrali
tortu, nadviazali sme kopec zná‑
mostí… Ale najviac sme sa tešili
na deň, kedy sa predstavíme s na‑
šou hrou. Všetko klaplo ako malo,
nezlyhali herci ani technika a tak

sme boli spokojní – hanbu sme si
neurobili. Hodnotenie poroty bo‑
lo vysoko pozitívne a tak sme ča‑
kali na vyhlásenie výsledkov...Po‑
darilo sa a ako nováčik sme vyhra‑
li hlavnú cenu! Zároveň nás poro‑
ta posunula na Scénickú žatvu do
Martina, kde sa predstavujú naj‑
lepšie amatérske divadlá zo Slo‑
venska – detské, mládežnícke aj
divadlá dospelých.
Prihláškou do Martina skonči‑
la sranda… Z prehliadky na pre‑
hliadku bola naša zodpovednosť
väčšia a väčšia – už sme nerepre‑
zentovali len seba, ale aj obec,
Oravu a v Martine aj všetkých det‑
ských divadelníkov. Žatva v Mar‑
tine trvala týždeň a skoro každý
večer sme my – vedúci cestovali
pozrieť konkurenciu. Najmä diva‑
dlá dospelých boli dobré a zahra‑
ničné asi ešte lepšie – najmä Slo‑

vinci a Česi. My sme vystupova‑
li posledný deň a chceli sme si to
hlavne užiť – veľké javisko, veľa
divákov, dobrú divadelnú techni‑
ku… Herci podali asi svoj najlepší
výkon, ale nedúfali sme, že to bu‑
de stačiť. Nakoniec sa to podarilo
a z Martina sme si odniesli hlavnú
cenu – Divadelný čin roka 2007.
Podaril sa nám úspech, o kto‑
rom sme ani nesnívali a nedúfa‑
li. Na našej „ceste za slávou“ sme
porazili omnoho staršie a skúse‑
nejšie súbory, súbory s tradíciou,
z divadelných miest… Dokáza‑
li sme všetci spolu vytvoriť die‑
lo, ktoré dokázalo osloviť malých,
veľkých, profesionálov aj obyčaj‑
ného diváka. Dostali sme pozva‑
nie na prehliadku českého a slo‑
venského divadla do Trnavy, kde
vedľa profesionálnych hercov
z Bratislavy, Brna, Prahy budeme

aj my – Prvosienky zo Zákamen‑
ného...
Nedá nám ešte, aby sme sa ne‑
poďakovali aspoň takto za podpo‑
ru a pomoc všetkým ľuďom, ktorí
nám pomáhali a podporovali nás.
Často to boli cudzí ľudia, ktorých
sme stretli prvýkrát, ale fandili
nám a držali palce. Za veľkú pod‑
poru a pomoc ďakujeme aj  p. sta‑
rostovi   Milanovi Vrábľovi, ktorý
nás podržal v ťažkých chvíľach.
Vďaka patrí aj majiteľovi firmy
K.L.I.B.O.S. p. Antonovi Klimčí‑
kovi, ktorý nám ochotne pomo‑
hol pri doprave súboru. A na záver
– hoci by sme im mali poďakovať
ako prvým – ďakujeme rodičom
za to, že podporovali deti v ich zá‑
ľube hrať divadlo.
Manželia Demkovci
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Ešte jeden pohľad na tohtoročné teplé leto
– kvitnúca krása našich balkónov a záhrad

www.zakamenne.sk | e- mail zakamenne@stonline.sk

10 / Zákamenčan č. 3

šport  / spoločenská rubrika

Nové, bezpečnejšie ihrisko
Deň pred začiatkom nové‑
ho školského roka dostali žia‑
ci ZŠ J. Vojtaššáka s materskou
školou v Zákamennom zaujíma‑
vý darček. Starosta obce Milan
Vrábeľ, riaditeľ školy Emil Revaj
a poslankyňa NR SR Viera Ma‑
zúrová oficiálne otvorili vynove‑
ný školský športový areál. Jeho

najväčšou pýchou je kompaktné
multifunkčné ihrisko s rozmer‑
mi 33 x 18 m. Povrch areálu tvo‑
rí umelý trávnik vyplnený kremi‑
čitým pieskom, charakteristický
pre ihriská tretej generácie. Jeho
hodnota bez zemných prác pred‑
stavuje sumu približne 1,1 mili‑
óna korún. Z toho dodávateľská

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili poslednej rozlúčky
s milovaným manželom a ockom Miroslavom Chromekom, za kvetinové dary, modlitby, slová útechy a za akúkoľvek pomoc vyslovujeme
veľké Pánboh zaplať.
Manželka a deti
Odpočívaj v pokoji.
A  svetlo večné nech
mu svieti.

firma hradila polovicu. Druhú
polovicu nákladov a zemné prá‑
ce financovala obec Zákamenné.
Atraktívne ihrisko má slúžiť na
relax, podporovať výchovu školo‑
povinných detí a napomáhať roz‑
voju športu pre široké vrstvy oby‑
vateľstva. Ako vo svojom prího‑
vore spomenula poslankyňa Vie‑
ra Mazúrová, jednou z veľkých
výhod nového ihriska je povrch
z umelej trávy. Vyznačuje sa väč‑

August – október 2007

šou bezpečnosťou ako asfalto‑
vé platne, ktoré zvyšujú možnosť
úrazov. Spolu s výstavbou ihris‑
ka bola opravená aj bežecká drá‑
ha, na ktorú bol použitý rovnaký
materiál ako na výstavbu ihriska.
Žiaci a učitelia základnej školy,
ale aj ďalší obyvatelia obce oslá‑
vili otvorenie nového športového
areálu tým najvhodnejším spôso‑
bom: športovým popoludním.
Zuzana Vrábľová

Na predaj
0903356006
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