Zákamenčan
Príležitostné noviny obce Zákamenné

Do každej rodiny v Zákamennom

Október 2003

Ročník 1

Číslo 4/2003

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo
Výňatok z Uznesenia č. 6 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zákamenné, konaného dňa 28. augusta 2003
Berie na vedomie
• Informáciu o príprave školského roka 2003/2004
• Správu o čerpaní rozpočtu
obce za I. polrok 2003
• Informácie o znovu uvedení
do prevádzky zrekonštruovanej
expozitúry VÚB v Zákamennom
a o nových aktivitách a pripravovaných produktoch VÚB
• Diskusné príspevky p. Subjaka o potrebe úpravy chodníka ku
predajni K.L.I.B.O.S. Podkamenné a p. Mareka Beňuša o spevnení mosta ku vodojemom na Vyšnom konci.
Schvaľuje
• Smernicu na vykonanie inventarizácie.
• Podmienky prenájmu Lyžiarskeho vleku v Zákamennom združeniu podnikateľov Ing. Jozef Dibdiak a spol. doba prenájmu 5 rokov, v prípade úspešnej realizácie
skvalitňovania služieb: prednostné právo na predĺženie nájomnej
zmluvy, vybudovanie zasnežovania do 3 rokov, výška ročného nájmu 180 – 200 tis. Sk.
• Zakúpenie osvetľovacích telies na miestny cintorín.
• Zakúpenie prívesného vozíka pre obec.

• Členstvo obce Zákamenné v združení pre spojenie Kysúc a Oravy úzko koľajovou železnicou.
• Finančný príspevok 20 000 Sk
mládežníckemu združeniu UJUT
na činnosť.
• Poplatky za používanie Kultúrneho domu v Zákamennom v Sk
svadba: v lete (L) 1 600, v zime (Z)
1800; pečenie: L 300, Z 400; výročie sobáša: L 700, Z 800; kar:
L 400, Z 500; stretnutie: L 700,
Z 800; tanečná zábava pre organizácie: L 1 300, Z 1 500; tanečná
zábava pre podnikateľov: L 2 500,
Z 2 700; zábava disko, bezalkoholická: L 300, Z 300; ples, večierok: L 800, Z 1 000; predaj tovaru: L 50/h, Z 100/h; schôdza: L
300, Z 400; prednáška so vstupným: L 200, Z 300; prednáška bez
vstupného: L 100, Z 150; reklamnopredajné akcie: L 500, Z 600;
akcie ÚSS: L 500, Z 600; vždy: +
spotreba elektrickej energie; kde
sú požadované obrusy: + 22 Sk/
obrus; pri tanečných zábavach je
poplatok zo vstupného 1 250.
• Poplatky za stravu v ŠJ Základnej školy Jána Vojtaššáka s materskými školami v Zákamennom:
Pokračovanie – s. 2

Farníci a mariánski pútnici na Kalvárii v Zákamennom počas sv. omše

Sv. omšu celebroval biskupský vikár Ján Zentko

E-FOTO M. IGLÁR

S vierou na ceste
Predstavme si turistu s batohom na chrbte a palicou v ruke,
ako si vykračuje Tatranskou magistrálou a kde tu sa zastaví, aby
sa zadíval do priezračných vôd
horského potoka, alebo podvihne
hlavu, aby obdivoval ostré kontúry štítov zľava – sprava, ktoré sa
tratia v slabnúcej žiare ružovkastého jesenného slnka. No nádhera... Koľko pokoja dokážu vniesť
do duše človeka takéto vnímavé
a obdivné pohľady na všetky Božie diela, ktoré sú okolo nás... Asi
preto tak radi chodievajú mnohí

do hôr. Tí náročnejší si aj priplatia
nemalé sumy, aby toho videli viac
kdesi za hranicami na východe či
západe, lebo doma to majú vraj
už všetko pochodené. Človek sa
skrátka necháva ovládať túžbou
po novom, nepoznanom, túži po
zážitku, nejakej senzácii, výnimke
z bežnej životnej čiernobielosti
– lebo chce v sebe zaplniť určité
prázdno – fyzici by ho nazvali
vákuom – priestorom kde „nič“
nie je ... Samozrejme ten prázdny
a nezaplnený priestor v človeku
Pokračovanie – s. 2
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S vierou na ceste

k tomu, čo je podstatné, na druhej
strane zisťuje, že mu čosi chýba.
Pretože veľké kolektívne choroby,
ktoré dnes máme, spočívajú v tom,
že v ľudskom živote čosi chýba a že
sa pociťuje čohosi nedostatok.
Preto musíme mať odvahu pustiť
sa aj proti tomu, čo sa na konci 20.
storočia pokladá za „normálne“
v živote človeka a znova objavovať
vieru v jej jednoduchosti. Celkom
iste by tento objav mohol spočívať predovšetkým v stretnutí
s Kristom, ktoré však nesmie byť
stretnutím s nejakým historickým
hrdinom, ale s Bohom, ktorý je
človekom. A až potom, keď toto
prenikne do života, začne sa život

orientovať inak. Potom vznikne
aj kultúra viery... Je dôležité, aby
takéto rozhodnutie nebolo len
individualistické, ale aby sa odovzdávalo ďalej, aby tvorilo spoločenstvo. A v tej miere, a v akej
sa potom bude prežívať, bude
formovať životný štýl a vytvárať
kultúru... Keď teda Pán Ježiť na
hore Blahoslavenstiev zdôrazňuje
popri čistote srdca aj chudobu
v duchu, tak nám tým dáva zároveň domácu úlohu – objavovať
jednoduchosť viery, ktorá nás
naučí vidieť seba, tých druhých
i veci okolo seba vo vzájomných
vnútorných súvislostiach...
vdp. Andrej Dulák

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo

ktorá by mala slúžiť na ubytovacie
a reštauračné účely.
OZ zasadalo 28. augusta 2003,
z 11 poslancov bolo prítomných 10,
jeden sa ospravedlnil. Hosťami boli: Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ Jána Vojtaššáka s MŠ v Zákamennom a Ing. Marta Florková, ekonómka OcÚ.
Mgr. Emil Revaj informoval OZ
o pripravenosti školy na šk. rok
2003/2004. Na I. stupni je učiteľský zbor plne kvalifikovaný, na II.
stupni je nedostatok vysokoškolsky
vzdelaných učiteľov na výučbu cudzích jazykov. Matematické triedy
nemožno zriadiť od tohto šk. roka,
pretože škola nie je zaradená do siete škôl s výučbou matematiky. O toto zaradenie treba požiadať, a to
vždy do mája v priebehu roka. Pod-

ľa novej úpravy MŠ SR možno od
tohto školského roka deliť žiakov do
skupín podľa úrovne vedomostí na
predmetoch matematika, slovenský jazyk a cudzie jazyky. Riaditeľ
jednal s riaditeľkou ZUŠ v Námestove o možnosti výučby HV na našej
škole. ZUŠ nemôže rozširovať výučbu HV, pretože učitelia sú maximálne pracovne vyťažení. Starosta reagoval na tento problém a uviedol,
že by ho bolo možné riešiť na úrovni obce a ZUŠ.
Riaditeľ ZŠ ďalej informoval
o výsledku petície, ktorá sa podpisovala za účelom financovania škôl podľa počtu žiakov. Petíciu podpísalo 1750 občanov Zákamenného. Na MŠ SR ju odniesli
Ing. Vrábeľ, Mgr. Revaj, Mgr. Bernaťák ako hovorca petičného výbo-

Dokončenie – s. 1
nemožno chápať takto fyzicisticky. Ide totiž o jeden z rozmerov
duše – tej mohutnosti, ktorú do
človeka vložil Boh, Stvoriteľ,
a keďže je nehmotná, preto nepodlieha v nadprirodzenom poriadku
vecí tým kategóriám, ktoré sa
dajú vyjadriť kilogramami, metrami alebo časomierou. (Škoda,
že dnešný človek, poháňaný tými,
čo držia v ruke raz bič, či cukor,
neuvedomuje si častejšie tento
svoj rozmer). A tak mu hrozí to, čo
sa už v dejinách neraz zopakovalo,
že: „človek sa stal už len telom“

Dokončenie – s. 1
materské školy: celodenná 26 Sk,
poldenná 21 Sk, desiata 7 Sk; základná škola: 1. – 4. roč. 21 Sk, 5. –
9. roč. 23 Sk, dospelí 23 Sk, desiata
6 Sk, cudzí stravníci 24 + 24 réžia.
• Vyňatie pozemku parc. č. 838/2
a to diel 2 o výmere 1 m2, diel 3
o výmere 19 m2, diel 10 o výmere 78
m2, diel 16 o výmere 5 m2 v k. ú. Zákamenné z PPF za účelom výstavby
rodinného domu manželom Róbertovi Rončákovi a Martine Rončákovej bytom Zákamenné 77.
• Prispieť na dopravu 1⁄2 úhrady
výšky nákladov SZZP v Zákamennom na výlet do Oravíc.
• Prenájom pozemku parc. č.
1404 v k. ú. Zákamenné manželom
Ľubomírovi a Antónii Balúnovým,
Zákamenné 1008.
• Výstavbu rodinného domu na
parc. č. 2707/1, 2707/5 v k. ú. Zákamenné Ferdinandovi Belicajovi,
Zákamenné 989.
• Odkúpenie pozemku parc. č.
6449/6 – zast. – 148 m2 6449/21
– zast. – 32 m2, 6452/9 – zast. – 18
m2, 6452/10 – zast. – 133 m2, 6452/
11 – zast. – 109 m2 od Jána Gašpra,
Zákamenné 744.
Konštatuje
• Pozemky, na ktorých sú postavené bazény sú majetkom Rímskokatolíckej cirkvi, preto bazény
nemožno odpredať.
• Po doriešení nájmu lyžiarskeho vleku podnikateľskej skupine
Ing. Jozefa Dibdiaka a spol sa dorieši nájom miestnosti v chate pri
lyž. vleku pre Ing. Emila Gonšora.
Ukladá
• Ing. Marte Florkovej, ekonómke OcÚ a Jozefovi Peňákovi,
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

– Gen 6,3 – oľutoval Boh, že stvoril človeka a rozhodol sa, že pošle
naň vody potopy... Ak by niekto
chcel nájsť výstižnejšiu charakteristiku tohto stavu, mal by siahnuť
po Rozhovoroch s kardinálom Ratzingerom – prefektom sv. Otcovi
najbližšej Kongregácie – ktorý hovorí dokonca o ideológii priemeru
– v ktorej dnes žijeme, a ktorá sa
zameriava jedine na dosiahnutie
určitého životného štandardu
a privádza človeka – jednotlivca
i spoločnosť k istotám, ktoré ho
vlastne oddeľujú od podstát. Na
jednej strane už nemôže prenikať

prednostovi OcÚ upraviť rozpočet
obce Zákamenné na rok 2003 v tých
častiach, kde sa rozpočtované náklady líšia so skutočnými a vyzvať
prevádzkovateľov pohostinstiev na
splnenie povinnosti zaplatiť obci
poplatok z predaja alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov.
• Prednostovi OcÚ Jozefovi Peňákovi, preveriť zámeny parciel pre
Jána Balúna, Zákamenné 239.
Nesúhlasí
• S vybudovaním hrobiek mimo
začatej línie na novom miestnom
cintoríne v Zákamennom.
• S odpredajom pozemku parc. č.
1404 v k. ú. Zákamenné.
• S prístavbou k rodinnému
domu na parc. č. 2707/1 a 2707/5,

Hrob biskupa Jána Vojtaššáka s okolím pred úpravou
K. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné

Mária MLICHOVÁ

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

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

E-FOTO M. IGLÁR
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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ru a Mgr. Demko. Výsledkom bolo
ukončenie dohodovacieho konania
o dofinancovaní bežných výdavkov
a navýšenie bežných výdavkov na
žiaka 500 Sk, MŠ 300 Sk, školské jedálne 50 Sk. Celkom boli navýšené
bežné výdavky ZŠ o 989 tis. Sk. To
znamená, že naša škola má do konca roka dostatok prostriedkov na
svoje fungovanie.
Ing. Marta Florková, ekonómka
OcÚ predniesla prehľad o čerpaní
rozpočtu za I. polrok 2003 a výsledkoch hospodárskej činnosti obce za
I. polrok 2003, ktorá zahŕňa ubytovacie služby, vyhotovovanie fotokópií a kino. Stratovou oblasťou je
kino. Ďalej nie je rozpočet plnený
v časti poplatky z predaja alkoholu a tabakových výrobkov, poplatky
za znečisťovanie ovzdušia, poplatky za psov.
Starosta informoval o čerpaní finančných prostriedkov, ktoré boli
obci poskytnuté z rezervného fondu
vlády SR. Pokračuje sa na úpravách
okolia farského kostola a cintorína –
bola vybudovaná cesta okolo kostola, pracuje sa na osvetlení cintorína,
plánuje sa so zakúpením osvetľovacích telies na cintorín.
Okrem týchto aktivít sa pokračuje v obci pri budovaní chodníkov na
Poriečie. Dal sa vypracovať projekt
na vodovod Poriečie, ktorý povedie
k obchodu Jednoty. Predpokladaný
náklad je 2 mil. Sk. S budovaním by
sa malo začať v jeseni tohto roku.
Taktiež sa pokračuje s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pod ihrisko na Vyšnom konci,

polovica je už vysporiadaná. Pracuje sa aj na prekládke miestneho
rozhlasu.
Starosta ďalej informoval o príprave projektu spojenia Kysúc
a Oravy úzkokoľajovou úvraťovou
železnicou. OZ odsúhlasilo jednohlasne účasť obce v združení, ktoré
tento projekt vypracuje.
Za účelom skvalitnenia lyžiarskych služieb má podnikateľská
skupina Dibdiak a spol záujem
o prenájom LV v Zákamennom.
OZ schválilo podmienky nájomnej
zmluvy.
Okrem žiadostí občanov o vyňatie pozemkov z PPF, povolenia výstavby rodinných domov, predaja
a výmeny pozemkov, prenájmu nebytových priestorov OZ schválilo
nové poplatky za používanie Kultúrneho domu a poplatky za stravu
v Školskej jedálni v Zákamennom.
V priebehu zasadnutia OZ sa dostavili zástupcovia VÚB, a. s. Žilina na čele s regionálnym riaditeľom Ing. Jánom Gallom, ktorý informoval OZ o technických
úpravách expozitúry v Zákamennom a ubezpečil, že VÚB ju chce
naďalej prevádzkovať. Oboznámil OZ s novými produktmi, ktoré
banka pripravuje a požiadal o spoluprácu.
V krátkej diskusii poslanci ešte poukázali na niektoré problémy, pán Subjak na potrebu úpravy chodníka k zastávke SAD v časti Podkamenné, pán Marek Beňuš
na potrebu spevnenia mosta k vodojemu na Vyšnom konci. OcÚ

Starosta Ing. Milan Vrábeľ , 1–krát počas obradu civilneho sobáša
E-FOTO M. IGLÁR

Voľby udali správny smer
Trvalo príliš dlho, kým občania pochopili, že smer a tempo
ktorým sa obec vydala po roku
1992 bolo málo viditeľné. Výsledok volieb 2002 bol jednoznačný
a vyjadril vôľu po zmene. Občan
za svoje peniaze požaduje hlavne
kvalitné služby pre dôstojný život

Hrob biskupa Jána Vojtaššáka s okolím po rekonštrukcií
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

E-FOTO M. IGLÁR

STOLÁRSTVO

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

Ing. Dušan Durčák

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

Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti

a chod obce. Medzi ne určite patrí
dostatočné osvetlenie obce, ozvučenie, čistota životného prostredia, zásobovanie pitnou vodou
a kvalitné cestné
komunikácie
a priestranstvá ktoré patria obci.
Vzájomná komunikácia medzi
starostom a občanom uľahčuje
riešenie problémov, ktoré trápia
občanov i obec a tieto sa teraz riešia pružne a chlapsky. Od začiatku roka sa začali i ukončili niektoré stavby a práce, ktoré sa mohli
a mali realizovať už dávno. Spomeniem plochu pred budovou Jednoty a Hostinca pod Kostolom.
Desať rokov ležala pod oknami
Obecného úradu a až teraz sa konečne dočkala terénneho vyrovnania a asfaltového povrchu. Najväčšie uznanie a spokojnosť počuť
od ľudí, ktorí organizujú svadobné hostiny, tanečné zábavy, diskotéky a iné podujatia pri ktorých sa
zíde väčšie množstvo automobilov. Pochopiteľne v minulosti nebolo potrebné túto plochu upraviť,
nakoľko tanečné zábavy a diskotéky boli zakázané. Momentálne
celkový dojem kazí plechové torzo
spred niekoľkých desaťročí, ktoré
slúžilo ako WC . Verím, že v najPokračovanie – s. 4

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Voľby udali správny smer
Dokončenie – s. 3
bližšom čase sa pristúpi k jeho likvidácii. Pri pokladaní asfaltového
povrchu sa prihliadalo na prioritu
priestoru, účel a v neposlednom
rade na finančné možnosti. Prioritu si určite zaslúžila aj cesta

okolo nového cintorína smerom
na Kalváriu. Tí, ktorí navštevujú
tento cintorín si všimli, že hlavne
v jarnom období počas topenia sa
snehu, voda stekajúca po ceste sa
prelievala cez oporný múr oplotenia a rozlievala sa pomedzi hroby .

Cesta okolo cintorína po dokončení stavebných prác E-FOTO M. IGLÁR

Stavebné práce na ceste okolo cintorína

E-FOTO M. IGLÁR

Následne niekedy stihla aj zamrznúť, a to už bolo hlavne pre starších ľudí nebezpečné. Do sviatku
Pamiatky zosnulých by sa malo
dokončiť ešte osvetlenie, a tak by
sa stal tento cintorín naozaj dôstojným miesto posledného odpočinku. Novú tvár dostala aj hrobka j. e. Jána Vojtaššáka, spišského

biskupa aj s priestorom okolo nej.
Netreba znevažovať dobre vykonanú prácu iných. Čo sa vybudovalo je tu pre občanov a aj to tu ostane
pre ďalšie generácie. Je ale smutné konštatovať, že oveľa menšie
dediny dokázali za uplynulé obdobia realizovať odvážne projekty a
tým skvalitniť život pre občanov.

Kontrast
Nemálo úsilia stálo presvedčiť kompetentných predstaviteľov
Zberných surovín, že obnovenie
prevádzky Zberných surovín v našej obci je veľmi potrebné. Okamžite
sa pustili do práce. Po zbúraní starého murovaného oplotenia a odvoze hromady skla, vybudovali nový
vjazd i nové oplotenie. Zároveň museli zúžiť svoj pôvodný priestor vďa-

ka, premyslenému „rozhodnutiu
bývalých poslancov, medzi ktorými
bol aj terajší starosta obce a vedenie
obce. Napriek tomu sa tam našiel
priestor aj pre Uhoľné sklady.
Naopak firma Gazdovská s.r.o.
prístavbou rozšírila svoje podnikateľské priestory. Terajší obnovený
vzhľad budovy je v ostrom kontraste s plechovým monštrom oplote-

Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

poskytlo náterové hmoty a využili by sa schopnosti absolventov výtvarného umenia v Zákamennom,
mohlo by byť oplotenie vymaľované
napríklad lístím, kvetmi, rastlinami či hroznom. To je len myšlienka
a môj názor, ale možno by sa zjemnil momentálny kontrast medzi objektmi. Čo Vy na to Vážení?
šéfredaktor

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

nia. Zároveň je nevhodne riešený
vjazd do brány objektu cez vysoký
cestný obrubník, ktorý znemožňuje vjazd osobným vozidlám privážajúcim zberný odpad. Náhradné
riešenie pomocou drevených dosiek ohrozuje bezpečnosť cestnej
premávky. Bolo by dobré dohodnúť vhodné riešenie tejto situácie.
Keby tak vedenie zberných surovín

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

aktivity samosprávy obce / udalosti / aktivity mladých / vzdelanie
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Cesta Orava – Kysuce predsa?

Parkovisko pred kultúrnym domom a obecným úradom E-FOTO M. IGLÁR
Mnohí poukazovali a pýtali sa, prečo oni majú vybudované
to či ono a my nie, prečo tam to ide
a u nás nie, prečo to tamten dokázal a ten náš nie. A mnohí sa dočkali klasickej odpovede z podnikateľského prostredia: ,,Ak sa Ti tu nepáči, odsťahuj sa tam“.
Dobré noviny sa vyznačujú bohatstvom publicistických žánrov,
medzi ktoré patrí aj zdravá kriti-

Kto sledoval proces a priebeh
schvaľovania realizácie cestného
prepojenia medzi Oravou a Kysucami, v určitom momente ani neveril, že sa niekedy uskutoční. Na výstavbu cesty vláda schválila financie vo výške 600 miliónov korún
v rozpočte na budúci rok z rezerv
pre priority vlády. Konečné slovo
ešte musí povedať parlament.
Trasu medzi Vychyľovkou a Or.
Lesnou poznajú mnohí naši spoluobčania, ktorí musia chodiť za
prácou do susedného Česka. Členitosť terénu vyšplhala náklady
na výstavbu do výšky 1,7 miliardy.
Niečo z tohto balíka sa určite ujde aj niektorým našim občanom,

ktorí si nájdu prácu na tomto projekte. Činnosť spojenú s dovozom
materiálu, hlavne násypové štrky,
pocítia občania bývajúci v úseku
Nižný koniec – Oravice zvýšenou
premávkou ťažkých nákladných
automobilov.
Preto bude potrebné poučiť
hlavne deti, aby dávali väčší pozor
pri prechádzaní cez cestu, pri jazde
na bicykli, či pri samotnom chodení po ceste v úseku kde nie je chodník pre chodcov. Starosta obce by
tiež mohol prehovoriť do duše dodávateľov, aby požiadali vodičov
o zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť v tomto úseku. Nič nemá väčšiu cenu ako ľudský život.
(šfr)

ka. Využil som právo slobodného
názoru a dal som ho v tejto podobe na posúdenie občanom.
Keby sa zvýšil počet vašich príspevkov a zväčšil záujem o veci, ktoré sa týkajú nás všetkých, nebolo
by na škodu veci, zvýšiť kvalitu našich novín o rubriku ,,Kritizujeme
a chválime“. Vedenie sa určite poteší
vašim postrehom a nápadom.
Marián Iglár, šéfredaktor

Výzva pre mladých
Naša zákamenská mládež žije
pestrý život. Organizuje a zúčastňuje sa mnohých aktivít či už pracovných, športových alebo kultúrnych.
Zákamenské Muchotrávky chodia
vystupovať na rôzne kultúrnospoločenské podujatia. Poznajú ich aj
v PĽR. Folklórnu skupinu Kamenčan a Ľudovú hudbu pozývajú na
spestrenie kultúrnych akcií. Zdru-

ženie mládeže Laura organizuje akcie v duchu „Miluj a neublíž“, kde si
mládež vyskúša svoje sily v zručnosti, vedomosti v posilňovaní pevnej
vôle a pomoci druhým. Roboši sa
rozhodli prijať medzi seba všetkých
tých, ktorí chcú tráviť voľný čas užitočne. Táto mládež sa aktivizuje nielen v obci, ale aj mimo nej. Chodia na
výlety, túry a pod..

„Muchotrávky“ počas vystúpenia v poľskej obci Ujsoly E-FOTO M. IGLÁR
Preto by som Vás chcela „vyzvať“ Podeľte sa so zážitkami, skúsenosťami prípadne aj neúspechmi
s nami ostatnými! Nebuďte skromní a napíšte o sebe! Veď tieto noviny
sú o nás a pre nás. Žijeme jeden spo-

Aj pre týchto prváčikov sa začal školský rok 2003/2004

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

E-FOTO M. IGLÁR

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

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

aj na objednávku

Ing. Peter SAHUL

SPRACOVANIE
KRONÍK,
ALBUMOV, DOKUMENTÁCIÍ DO TLAČE, NA CD, …
Ing. Vladimír Briš – VEK

029 56 Zákamenné
120038

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

ločný život v tejto obci, tak ho žime aj
cez tieto noviny. Nech vaša zverejnená aktivita pomôže ešte nerozhodným pridať sa k vám a prežijú svoju
mladosť plnohodnotne.
Viktória Sekerášová

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

Tel.: 043 55 92 727
Mobil: 0907 822 949

029 44 Rabča, Lúčna 85

Tel.: 043 55 943 28
Mobil: 0908 627 868
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životné prostredie / verejný poriadok / sociálna starostlivosť
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Zber nebezpečného odpadu
Obecný úrad Zákamenné v spolupráci s námestovskou firmou
Ekoray zorganizoval v dňoch 10.
a 11. septembra zber nebezpečného odpadu. Občania boli o tejto akcii vopred informovaní, a tak
sa v spomínaných dňoch naskytol zaujímavý pohľad. Pred rodinnými domami sa nahromadilo
množstvo starého ,,haraburdia“.
Pracovníci firmy vyzbierali nefunkčné chladničky, pokazené te-

levízory, staré akumulátory a inú
elektroniku. Asi najväčšie množstvo vyzbieraného materiálu tvorili akumulačné batérie. Je potešujúce , že ich poodvážali na bezpečné miesto a neskončili v našich
potokoch, riekach alebo na nelegálnych skládkach, ktoré sa znovu začínajú objavovať v našej obci.
Jedna z nich vyrástla priamo pri
bráne bývalého závodu ZŤS.
Marián Iglár, šéfredaktor

Trestná a priestupková činnosť
1. 7. – 30. 9. 2003

Nová divoká skládka komunálneho odpadu pri ZŤS E-FOTO M. IGLÁR

VÝVOZ PDO OD 1. 10. 2003 DO 30. 12. 2003
Dátum
Farba
7 . 10. 2003
Červená
14. 10. 2003
Červená
Modrá
21. 10. 2003
Červená
Biela
28. 10. 2003
Červená
Modrá
4. 11. 2003
Červená
11. 11. 2003
Červená
Modrá
18. 11. 2003
Červená
Biela
25. 11. 2003
Červená
Modrá
2. 12. 2003
Červená
9. 12. 2003
Červená
Modrá
16. 12. 2003
Červená
Biela
23. 12. 2003
Červená
Modrá
30. 12. 2003
Červená
7. 1. 2004
Červená
Modrá
13. 1. 2004
Červená
Biela
20. 1. 2004
Červená
Modrá
27. 1. 2004
Červená
3. 2. 2004
Červená
Modrá
10. 2. 2004
Červená
Biela
17. 2. 2004
Červená
Modrá
24. 2. 2004
Červená
2. 3. 2004
Červená
Modrá
9. 3. 2004
Červená
Biela
16. 3. 2004
Červená
Modrá
23. 3. 2004
Červená
30. 3. 2004
Červená
Modrá
6. 4. 2004
Červená
Biela
13. 4. 2004
Červená
Modrá
20. 4. 2004
Červená
27. 4. 2004
Červená
Modrá

Za uvedené obdobie bolo v obci Zákamenné príslušníkmi OO
PZ Námestovo Policajná stanica v Zákamennom zaevidovaných
päť priestupkov, z toho dva priestupky proti majetku, dva proti
občianskemu spolunažívaniu a jeden priestupok na úseku požiarnej
ochrany. Taktiež bolo evidovaných
8 priestupkov, ktoré boli riešené v blokovom konaní v súvislosti
s cestnou premávkou.
Bol zaevidovaný jeden trestný

čin s doposiaľ neznámym páchateľom, ktorý spáchal krádež vlámaním do objektu kancelárií Poľnohospodárskeho družstva v obci
Zákamenné, kde došlo ku poškodeniu zariadenia kancelárií, čím
bola spôsobená škoda vo výške cca
20 000 Sk a odcudzeniu finančnej
hotovosti vo výške 3 500 Sk.
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2002 je nápad trestnej
činnosti približne na tej istej úrovni ako v tomto roku.

POZVÁNKA
Dňa 19. 10. 2003 sa uskutoční v kultúrnom dome
Zákamenné ,,POSEDENIE SO STARŠÍMI OBČANMI“. Začiatok o 14.00 hod. Pre dobrú náladu
a do tanca bude hrať hudobná skupina EMINENT.

Uctiť si človeka
Život je čas, ktorý plynie od
mladosti cez dospelosť až do staroby. Život je umenie vnútra. Nie
každý sa dožije vysokého veku
v zdraví.
Tento rok 2003 je výnimočný
pre piatich našich spoluobčanov,
ktorí sa dožili 90 rokov. Sú to: Štefan Bajo, Zuzana Florková, Žofia
Vojtaššáková, Ľudmila Florková
a 31. októbra 2003 pribudne k nim
Pavlína Bernaťáková. Každý
z nich mal v živote svetlé, ale ajtmavé stránky. Mladší vek prežili
ťažšie, ale možno spokojnejšie.
Starší ľudia žijú často spomienkami na mladosť, keď boli ešte
v plnej sile, kráse a chuti do života.
Vo vyššom veku sa stávajú citlivejší na svoje ja. Potrebujú veľa lásky,
pochopenia, opatery a starostlivosti. Veď ich chôdza už nie je taká
rezká aj ruka sa zatrasie, sú nedo-

slýchaví a často náladoví. Proste,
sú ako malé deti, ktoré vyžadujú
väčšiu pozornosť a pomoc.
Pri príležitosti 90. narodenín
menovaných štyroch oslávencov,
navštívili starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ, zástupca starostu obce
Mgr. Albín Bernaťák, sociálna
prac. obce Viktória Sekerášová
a malou pozornosťou im zablahoželali k tak krásnemu jubileu.
V navštívených rodinách bolo cítiť
dobré spolunažívanie troch až štyroch generácii.
Prajeme im aj touto cestou, aby
dožili svoj život obklopení láskou,
úctou a vďakou v kruhu najbližších.
Všetko bohatstvo sa nachádza
v srdci, z ktorého treba rozdávať.
Kiežby sme na to využili každú
príležitosť, pretože touto cestou
už nikdy znovu nepôjdeme.
Viktória Sekerášová

oddych / aktivity mladých
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Spomienka na prázdniny
Aj bedminton mal
prázdniny, „ako sa
patrí.“ Celá akcia sa
začala 7. 8.
2003 (t. j.
v š t v r t o k)
a trvala do 10. 8. 2003 (do nedele).
Naše cesty smerovali do Zuberca.
Ubytovaní sme boli priamo v škole
„Nebojte sa, s učením to nemalo nič
spoločné.“ Nebol to iba výlet, keďže
sme mali prenajatú telocvičňu, ne-

chýbali ani denné niekoľkohodinové tréningy. Každý deň bol prežitý
naplno. V piatok nás čakalo príjemné prekvapenie. Opekačka s odovzdávaním diplomov „Cena predsedu 2003“.
Bola to odmena za celoročnú
prácu, ktorú získali Tomáš a Miloš
Vonšákovci. Bola to cena za dobré
umiestnenie v rebríčku a reprezentovanie školy – Zákamenné. V sobotu za skorého rána začala naša túra po Západných Tatrách. Náš cieľ:
- hra bedmintonu na Poľsko-slovenských hraniciach, zdolanie vr-

Takto vyzeral tréning – vzadu: Jakub Kľačanský, Marek Sochuliak;
vpredu: súrodenci Vonšákovci

Na vrchole zdolaného končiara Volovec (2 060 m. n. m.)
chu Volovec (2060 m. nad m.). Hoci bolo dosť chladno, my sme sa zapotili dosť. Náš cieľ sme splnili na
100 % a tiež sne zahrali bedminton na hranici Slovenska a Poľska.
Z tváre turistov bolo vidieť prekvapenie, veď vidieť hrať bedminton
v tejto nadmorskej výške je dosť neobvyklé. Nemyslíte?! Celú túru zvládla aj naša najmladšia členka Kristínka (6 rokov).
Prišla nedeľa, posledný deň našich prázdnin. Pre nás sa deň začal
omšou. O 11.00 hod. každý nedočkavo čakal na tréning. Menšie zahriatie a zápasy, v ktorých sa ukázalo
ako každý trénoval počas sústredenia. Sily si zmerali: Jakub Kľačan-

ský (majster Slovenska), súrodenci Vonšákovci, Marek Sochuliak,
z mladších: Juraj a Jozef a nedala
sa zahanbiť ani 6-ročná Kristínka,
ktorá nahrala svoj rekord 25x bez
spadnutia košíčka.
Počas pobytu nás domáci naučili hrať kriket, hral sa aj basketbal,
nechýbali ani prechádzky po dedine. Raritou bola hojdačka, ktorá bola ručne zbitá z doštičiek, stačilo by
silnejšie fúknutie a viete si domyslieť.... Nič!? Nechýbala ani pochvala všetkým hráčom a nášmu výletu
odzvonilo o 18.00 hodine. Myslím, že
je načo spomínať. A každý si odniesol so sebou veľa pekných zážitkov.
Magda Rončáková

né: 1. miesto Rudňany – Východné Slovensko, 2. miesto Nové Mesto
nad Váhom – Západné Slovensko,
3. miesto Markušovce – Východné
Slovensko, 4. miesto – Zákamenné – Orava, 5. miesto Kysucké Nové Mesto – Kysuce, 6. miesto Smižany – Spiš.
Okrem pobytu, ktorý bol s dobrým jedlom a programom a výletov
sme dostali aj vecné ceny. Večer sme
sa zabávali a ráno, v sobotu, začali
sme všetci šťastní odchádzať domov.
Prečo som Vám to chcel porozprávať? Aby ste vedeli, že aj ako mi-

ništranti na súťaži sa dajú prežiť
prázdniny. Prázdniny, na ktoré tak
rýchlo nezabudnem. Až po návrate
domov som zistil koľko nových priateľov som získal. Pátri Arkadiusz
a Adam, katechétka Majka, rehoľný brat Vojtech pripravili pre 179
miništrantov Biblickú súťaž.
Som veľmi šťastný, že sme spoznali týchto obetavých ľudí, ktorí sa
počas celého roka venovali toľkým
miništrantom.
Zákamenné v celoslovenskej súťaži skončilo na štvrtom mieste.
Michal Zvonár

Najkrajší zážitok z prázdnin
Celoslovenská miništrantská súťaž. Chcel by som Vám porozprávať o mojom najkrajšom zážitku
z prázdnin.
Začalo sa to raz keď som čítal
časopis Apoštol Božieho milosrdenstva s prílohou Malý apoštol.
Našiel som tam prihlášku do miništrantskej súťaže. prihlásil som
sa tam aj s bratom.
Ale nezačalo sa to cez prázdniny,
ale ďaleko pred nimi. Riešili sme tri
korešpondenčné kolá. Po tých kolách sa do finále spojené s rekreačným pobytom v Slovenskom raji dostali miništranti z 1. až 6. miesta
z každej vekovej kategórie. Kategórie boli rozdelené na prvú do 11 rokov, druhú od 11 do 15 rokov a tretiu 15 a viac rokov. Do finále som sa
dostal aj ja s bratom. Boli sme pozvaní do Spišskej Novej Vsi na farnosť Smižany. Pobyt trval od 11.
do 16 augusta 2003. Išli sme tam
aj s rodičmi aj so sestrou. Mali sme
tam pripravené bývanie v Rehoľnoformačnom centre, ktoré postavili
palotíni. Postavili tam aj Kostol Božieho Milosrdenstva, kde sme mohli
každý deň ráno o 8 15 na rannú modlitbu, o 1500 na pobožnosť a večer o
19 00 na sv. omšu.
V utorok 12. 8 sme išli o 930 na

výlet do Slovenského raja. Videli sme tam mnohé krásy prírody.
Na jednom kopci tam bola zrúcanina kláštora, ktorý práve obnovujú. Cestou naspäť sme videli aj veveričku. Na druhý deň sme išli na
Spišskú kapitulu, kde sme sa osobne stretli s pánom biskupom Mons.
Františkom Tondrom v jeho rezidencii. Videli sme aj celú Katedrálu sv. Martina. V katedrále už bolo
pripravené miesto na uloženie pozostatkov nášho rodáka otca biskupa Jána Vojtaššáka.
Potom sme išli na Spišský hrad,
kde nám pani sprievodkyňa porozprávala celú históriu hradu a videli sme aj malý model celého hradu,
ale aj zbrane a brnenia. Každý deň
keď sme prišli zo sv. omše bol večer
radostí.
Boli súťaže, a ešte v piatok bola najväčšia najdôležitejšia časť.
Z týchto večerných súťaží sa zrátavali body a prirátavali sa ku korešpondenčnej časti. Prví traja z každej kategórie šli do celkového finále.
Boli tam otázky z liturgie, Starého
a Nového zákona, zo života s. Vincenta Palottiho. Nasledovalo vyhodnotenie a odovzdanie cien a odmien. Bola to celoslovenská súťaž.
Poradie výhercov bolo následov-
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DOŽILI SA OKRÚHLEHO
JUBILEA
90 rokov života
Zuzana Florková
Žofia Vojtaššáková
Ľudmila Florková
80 rokov života
Helena Beňušová
Ľudovít Žatkuľák
Justína Mráziková
75 rokov života
Margita Mrekajová
70 rokov života
Jozef Florek
Jozefína Majchráková
65 rokov života
Celestín Florek
Oldrich Večerek
Libuša Florková
Viktória Revajová
Emil Lučivňák
13. 6. 2003 oslávila 70. narodeniny Kristína Sumihorová. Mala byť uvedená v predchádzajúcom čísle. Ospravedlňujeme sa
Všetkým blahoželáme
Vitajte medzi nami
Vanesa Brandysová, Andrej
Klimčík, Adriána Sivčáková,
Laura Bernaťáková, Tamara
Brišová, Marek Úradník, Marek Jakubjak, Júlia Konkoľová, Veronika Michlíková, Soňa
Žatkuliaková, Miroslava Svinčáková, Terézia Huráková
Odpočinutie večné daj im,
Pane...
Pavol Kostolňák, nar. 27. 4.
1973 + 1. 8. 2003; Marta Konkoľová, nar. 11. 2. 1972 + 19. 9.
2003; Alojz Beňuš, nar. 17. 6.
1966 + 24. 9. 2003

KINO ZÁKAMENNÉ
12. 10. Hulk, dobr.-akčný, USA
19. 10. Medové týždne
26. 10. Kameňák
2. 11. Rýchlo a zbesilo 2
9. 11. Femme Fatale, thiller,
USA
16. 11. Taxi 2003,
akčná komédia, Franc.
23. 11. Chalani to chcú tiež
30. 11. Štvanec
7. 12. Telefónna búdka

šport, kultúra, udalosti, názory

Najmladší boli najlepší
Týmito slovami sa dá stručne opísať vlaňajšia sezóna mladších žiakov
vo futbale. Prebiehala v základnej
časti, ktorú sme vyhrali s náskokom
9 bodov a postúpili do finálovej časti, kde sme obsadili pekné 3. miesto,
za ktoré sme obdržali pohár z rúk
predsedu Okr. futbalového zväzu

Tabuľka po jesennej časti
1. Bziny
2. Novoť
3. Zázrivá
4. Zákamenné
5. Vasiľov
6. Mútne
7. Or. Lesná
8. Hruštín
9. Beňadovo
10. Babín
1. Trieda dorast
Zákamenné – Klin 2:2
Novoť – Zákamenné 3:2
Sihelné – Zákamenné 2:0
Vavrečka – Zákamenné 1:0
Zákamenné – Breza 2:0
Zákamenné – Zubrohlava 4:0
Tabuľka po jesennej časti
1. Or. Veselé
2. Or. Polhora

Ujsolský drevorubač

pána Mušáka. Chlapci sa presvedčili, že len po poctivom tréningu nasledujú spravodlivé a „sladké“ víťazstvá. Bodkou za sezónou bola i sladká torta, ktorá bola motiváciou pre
chlapcov počas celej sezóny. Úspech
prezentuje fotografia zo záverečného turnaja.

Vedúci mužstva A. Večerek a hráči: I. Mrekaj, J. Rabčan, J. Úradník,
T. Sochuľak, E. Kakus. Na fotke chýbajú: P. Kovalčík a tréner P. Mrekaj
2. trieda – dospelí
Zákamenné – Zázrivá 5:0, góly: Florek, R. Mundier, Jašica, V. Klimčík 2;
Beňadovo – Zákamenné 2:3, góly: V.
Klimčík 2, Večerek; Babín – Zákamenné 0:2, góly: Juriga, Florek; Zákamenné – Bziny, 2:3, góly: V. Klimčik, Večerek; Zákamenné – Or. Lesná 4:2, góly: R. Florek, 2, S. Florek,
Godiš; Hruštín – Zákamenné 1:0;
Zákamenné – Mútne 4:0, góly, Š.
Florek 2, Kostolňák, Ondrisek; Vasiľov – Zákamenné 4:3, góly: Ondrisek
3; Zákamenné – Novoť 0:2

Október 2003

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zubrohlava
Sihelné
Klin
Zákamenné
Vavrečka
Breza
Novoť

Kam za športom
12. 10. Žiaci: Zákamenné – Veličná
8. 11. 1400 – 18 00 Miniliga MHFL
v telocvični ZŠ
15. 11. MHFL 1400 – 1800
27. 11. MHFL 1400 – 1800
29. 11. MHFL 1400 – 1800
Mladší žiaci
Turnaj – Or. Lesná
Or. Lesná – Zákamenné 1:0, góly: J.
Úradník;
Zákamenné – Breza 1:2, góly: A. Janoťák
Turnaj – Zákamenné
Zákamenné – Or. Lesná 2:0, góly: T.
Rončák;
Zákamenné – Breza 2:1, góly: A. Janoťák, J. Úradník
Turnaj – Breza
Breza – Zákamenné 1:0;
Zákamenné – Or. Lesná 4:0, góly:
Mrekaj 2, T. Rončák, Úradník
Konečná tabuľka
1. Zákamenné
2. Breza
3. Or. Lesná

Dňa 9. 8. 2003 sa pracovníci
Lesnej správy Zákamenné v spolupráci s obecným úradom zúčastnili už III. ročníka medzinárodnej
súťaže Ujsolský drevorubač v Poľskej republike – v obci Ujsoly.
Súťaž sa koná pravidelne v rámci Vavrineckých dní v Poľsku.
Umiestnenie:
1. Viktor Serdel Novoť,
2. Poľská republika,
3. Jozef Vnučák Zákamenné.
Už tradične tretíkrát skončila
1. cena – motorová píla na Slovensku.
Zahájenie, ukončenie a vyplnenie prestávok počas súťaže mali
v réžii naši tanečníci – súbor Muchotrávka.

Konečne sa niečo deje?
V predchádzajúcom čísle obecných novín Zákamenčan bol uverejnený článok „Konečne sa niečo
deje“. Sme radi, že od nového roka sa pokračuje v začatých projektoch z predchádzajúceho obdobia
a samozrejme sa robia aj veci nové. Každá akcia vyžaduje prípravu, projekt a realizáciu. Niekedy
je zložitejšia príprava ako samotná konečná realizácia. Nie všetko
úsilie je viditeľné. Každý sa na svojom poste snaží využiť všetky svoje
schopnosti a sily. Nie vždy sa dá vyhovieť všetkým, všade a vo všetkom.
Mnohé akcie boli ukončené predčasne pre neochotu a odmietavý postoj občanov.
Aj v minulom období boli realizované akcie, len treba otvoriť oči
a hlavne sa pravidelne zaujímať
o veci verejné. Oceňujeme a vážime
si úsilie a snahu nového vedenia obce, ale nemôžeme súhlasiť s tým, že
„Konečne sa niečo deje“.
Kolektív pracovníkov
OcÚ Zákamenné
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