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Vstúpili sme do nového obdobia
ÚVODNÍK
Na úvod vydania týchto novín
sa chcem prihovoriť niekoľkými
slovami všetkým občanom Zákamenného deťom, študentom,
mladým i starším.
V prvom rade Vám ďakujem
za dôveru, ktorú ste mne a poslancom obecného zastupiteľstva
vyslovili v komunálnych voľbách.
Sme si vedomí, že táto dôvera
nás zaväzuje, a preto chceme robiť všetko preto, aby sme usilovne
pracovali pre ďalší rozvoj obce
a všetkých jej obyvateľov.

Ako ľudia budú žiť, to závisí
aj od fungovania samosprávy
v obci. Od toho či dokážu peniaze
využiť na verejné výdavky tak,
aby neskôr nezistili, že ich minuli
neúčelne.
Prvoradé sú základné funkcie
samosprávy – dobré fungovanie
úradu pre občanov, zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev, verejné osvetlenie, rozhlas,
technická vybavenosť obce,
miestne komunikácie …
Veľmi dôležité je tiež to, aby
sme našli spôsob komunikácie

medzi sebou navzájom, medzi
susedmi, medzi občanmi a obecným úradom, aby sme mohli
vytvoriť jednu ucelenú dedinu.
Do ďalšieho obdobia vykročme
s predsavzatiami, ktoré budeme
vedieť realizovať.
Majme na pamäti, že obec
Zákamenné je najväčšou obcou
na Orave. Vykročme preto s dobrými a tvorivými nápadmi a iniciatívou, ktoré prinesú našej obci
a ľuďom, ktorí v nej žijú, krok
vpred.
Ing. Milan Vrábeľ,
starosta obce

Ing. Milan Vrábeľ, starosta, 41 r., SNS

Dostali dôveru občanov
Uznesenie č. 1 z prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva, konaného
dňa 3. januára 2003. Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom:
Mgr. Albín Bernaťák,
poslanec za HZDS, 1. obvod

Florián Subiak,
poslanec za KDH, 1. obvod

Viktória Večerková,
poslanec za HZDS, 3. obvod

A. Berie na vedomie
• Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
• vystúpenie novozvoleného starostu

Ing. Vladimír Florek,
poslanec za SNS, 1. obvod

Ing. Peter Durčák,
poslanec za KDH, 4. obvod

Emília Stryčková,
poslanec za HZDS, 4. obvod

B. Konštatuje, že
• novozvolený starosta obce Ing. Milan Vrábeľ
zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
• zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Marek Beňuš,
Mgr. Albín Bernaťák, Ka-

Ing. Eduard Kakus,
poslanec za SNS, 2. obvod

Marek Beňuš,
poslanec za SNS, 3. obvod

Karol Čič,
poslanec za SMER, 2. obvod

Ján Michalica,
poslanec za HZDS, 3. obvod

rol Čič, Ing. Vladimír Florek, Ing. Peter Durčák,
Ing. Eduard Kakus, Dušan
Kovaľ, Ján Michalica, Emília Strýčková, Florián Subiak, Viktória Večerková
C. Zriaďuje
• obecnú radu
D. Volí
• zástupcu starostu Mgr.
Albína Bernaťáka
• členov obecnej rady
Mgr. Albína Bernaťáka,
Ing. Vladimíra Florka, Ing.
Petra Durčáka
E. Schvaľuje
• schvaľuje rozpočtové
provizórium na rok 2003 do
schválenia rozpočtu obce.
Ing. Milan Vrábeľ,
starosta obce

Dušan Kovaľ,
poslanec za SMER, 4. obvod

samospráva / zasadnutie obecného zastupiteľstva
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Obec Zákamenné vstúpila do spoločnej úradovne
Uznesenie č. 2/2003 zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, zo dňa
28. januára 2003
A. Berie na vedomie
• návrh Ing. Petra Durčáka a Floriána Subjaka o vyčlenení vyššej
čiastky v rozpočte na rok 2003 na
údržbu vodovodov
• požiadavku TJ Tatran Zákamenné o fin. príspevok na činnosť na
rok 2003 a prehľad výdavkov za
rok 2002
• žiadosť o sociálnu jednorazovú
výpomoc Janetty Vajákovej
• návrh rozpočtu na rok 2003 ZŠ J.
Vojtaššáka s materskými školami
v Zákamennom.
B. Súhlasí
• s doplnením programu zasadnutia o bod „Prechod kompetencií
zo štátu na samosprávu“ a zaradením ho na prerokovanie ako prvý.
• so vstupom obce Zákamenné do
spoločnej úradovne:
• na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku,
• na
úseku
opatrovateľskej
služby,
• na úseku pozemných komunikácií – Čl. II. Zák. č. 416/2001 Z. z.
• obec Zákamenné združí financie
do spoločnej úradovne podľa delimitačných protokolov o prevode
finančných prostriedkov na obec
Zákamenné. Na jedného občana
obce 9 Sk/rok
• na úseku pozemných komunikácií podľa č. II. zák. č. 416/2001
Z. z.
• na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
• na úseku opatrovateľskej služby
a to z kapitoly 01114
• s vyplatením miezd opatrovateľkám, ktoré prijala obec do
pracovného pomeru prechodom
kompetencií od 1. 1. 2003, za mesiac január 2003
• so stanovením poplatku, zníženým o 15 % za odvoz PDO za rok
2002 nasledovne podľa farebného
označenia:
• červená 1264 Sk
• žltá 840 Sk
• zelená 556 Sk
• modrá 804 Sk
• biela 379 Sk
• s cenou 4 Sk/m3 vody pre domácnosti.
• s hlavnými úlohami za rok 2003
v nasledovnom poradí:
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

• cesta ku kostolu
• dostavba obecného úradu
• vodovod Poriečie
• výstavba jedného ihriska
• vstup do obce – zastávky,
chodníky
• s nasledovným zložením inventarizačnej komisie: Emília
Strýčková, Ing. Marta Florková,
Blažena Revajová, Mgr. Bernaťák
Albín, Marián Iglár
• so zriadením nasledovných komisií a ich predsedami:
• komisia finančná, škodová a správy obecného majetku – predseda
Emília Strýčková
• komisia výstavby, územného
plánovania, životného prostredia
a ochrany verejného poriadku –
predseda Ing. Vladimír Florek
• komisia kultúry, vzdelávania
a športu – predseda Mgr. Albín
Bernaťák
• komisia sociálna a bytová – predseda Viktória Večerková
• komisia obchodu, CR, služieb
a verejnoprospešných prác – predseda Ing. Eduard Kakus
• komisia
poľnohospodárstva,
vodného a lesného hospodárstva
a dopravy – predseda Ing. Peter
Durčák
• so zámenou pozemku č. 5429/2,
5433/2, ktoré sú majetkom obce za
časti parciel č. 5429/1, 5431, 5428,
ktorých vlastníkmi sú žiadatelia
Ján Sivčák a Štefan Briš za účelom
vybudovania prístupovej cesty,
pod podmienkou vyhotovenia
geometrického plánu a že šírka
cesty aj s priekopou bude 4,5 m
• s použitím pôdy parc. č. 796/8,
796/9, 10, 11, 12, o výmere
391 m2 a 796/7 o výmere 131 m2
na nepoľnohospodárske účely, t.
j. na výstavbu rodinného domu
a prístupovej cesty manželom
Andrzejovi Bednarekovi a Janke
Bednarekovej
• s použítím pôdy parc. č. 1326/2
o výmere 331 m2 na nepoľnohospodárske účely, t. j. na výstavbu
rodinného domu manželom Karolovi Janíkovi a Ivete Janíkovej
rodenej Balúnovej.
• s bezplatným pridelením nádoby
na tuhý komunálny odpad pre Základnú školu Ján Vojtaššáka v Zákamennom, pre Materskú školu
Oravice, s tým, že bude o výšku
ceny nádoby na tuhý komunálny
odpad navýšený rozpočet ZŠ na
rok 2003.

• s odpustením nájomného okrem
nákladov za služby spojené s prevádzkou priestorov na roky 2003
a 2004 p. Márii Fedorovej, ktorá
v priestoroch Obvodného zdravotného strediska prevádzkuje
kadernícke služby
• so znížením splátky nedoplatku
nájomného manželom Jozefovi
a Ľudmile Sekerášovým. Výška
splátky sa vypočíta tak, aby zvyšný dlh bol vyplatený do konca roka
2003
• s poskytnutím finančného príspevku 500 Sk Únii nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, ZO
Námestovo
• so zakúpením 10 ks Slovníka
goralských nárečí obcí Hornej
Oravy
• s vydaním
stanoviska
pre
Ing. Františka Florka, s tým, že
pozemok č. 5884 v k. ú. Zákamenné nie je súčasťou prístupovej cesty k žiadnym pozemkom a jej pridelenie do novovytvorenej parcely
č. 1710/40 nebude obmedzovať
prístup k žiadnym pozemkom
• s výškou nájomného 2 Sk/m2 za
pozemok patriaci Zuzane Florkovej, na ktorom je vybudovaný
Vodovod Oravice
• s prenájmom priestorov v Zdravotnom stredisku Zákamenné
Viere Tisoňovej, Oravská Lesná
na poskytovanie poisťovacích
služieb.
C. Ukladá
• predsedom komisií do budúceho
OZ doplniť svoje komisie o ďalších
najmenej dvoch členov.
D. Nesúhlasí
• s poskytnutím finančného príspevku organizáciám UNICEF
a GREENPEACE
• s odpredajom pozemku parcelné číslo 1137 a 1138 Jurajovi
Majdišovi.
E. Doporučuje
• starostovi a prednostovi prejednať s pani Jozefínou Beňušovou jej
žiadosť o odpustenie poplatku za
odpad a súčasne prejednať zámenu pozemku pod cestu na ihrisko.
• starostovi obce prejednať osobne s občanmi časti Podkamenné
Klementom Buliakom a Jozefom
Smolárom ich požiadavku o vybudovanie cesty verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu.

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

Uznesenie č. 3/2003 zo zasadnutia OZ obce Zákamenné, zo dňa
28. februára 2003
A. Berie na vedomie
• ročnú uzávierku za rok 2002
B. Schvaľuje
• rozpočet na rok 2003
• Mgr. Margitu Brtkovú za zástupcu riaditeľa v pracovno-právnych
vzťahoch v ZŠ Zákamenné
• vydávanie príležitostných obecných novín
• redakčnú radu v tomto zložení:
Marián Iglár – šéfredaktor, Richard Ondáš, Viktória Sekerášová, Marta Šalatová.
• vytvorenie 3 volebných okrskov
pre referendum, ktoré sa uskutoční 16. 5. – 17. 5. 2003
• vstup obce Zákamenné do ZMOS
• Všeobecne záväzne nariadenie
o verejnom obstarávaní.
• vykonať rozbor pitnej vody na
obidvoch zdrojoch vody Kamenné
a Vyšný koniec.
• finančné príspevky pre Folklórnu skupinu Kamenčan, Športový
klub Bedmintonu a súbor „Muchotrávka“ s tým, že po dohovore
so starostom obce časť príspevku
bude pokrytá z výnosu tanečných
zábav, ktoré si sami zorganizujú.
Zároveň OZ súhlasí s poskytnutím KD za prevádzkové náklady.
• odpredaj pozemkov vlastníkom
bytov za cenu stavebných pozemkov t. j. 70 Sk za m2, pre Spoločenstvo Oravice
• usporiadanie tanečnej zábavy
dňa 20. 4. 2003 pre Slovenský
zväz chovateľov Zákamenné
• usporiadanie tan. zábavy s vopred dohodnutým termínom pre
MŠ Oravice Zákamenné
• vyplatenie nájmu za pozemky
(vodovod) 2 Sk/m2 za rok 2001
a 2002 pre Boženu Sivčákovú
o výmere 876 m2. Vyplatenie nájmu za pozemky (vodovod) 2 Sk za
m2 za rok 2001 a 2002 pre Zuzanu
Florkovú o výmere 2 121 m2
• vyplatenie nájmu za pozemky (vodovod) 2 Sk/m2 za rok 2001 pre Viktóriu Florkovú o výmere 2186 m2
• odpustenie nájmu za priestory
v Obvodnom zdravotnom stredisku Zákamenné na dobu jedného
roka pre Vieru Tisoňovú
• výstavbu kaviarne a vyňatie
pozemku z PPF parc. 4387 a 4386
pre Antona Brisudu
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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zasadnutie obecného zastupiteľstva / duchovné slovo

• otváracie hodiny predajne mäsa
pre Františka Sochuľáka
• vyňatie pozemku z PPF parc. č.
5647/2 a 5648/2 o celkovej výmere 303 m2 na výstavbu rodinného
domu pre Karola Laššáka
• zverejnenie obce a ubytovní v adresári RELAX na 1/5 strany
• komisie v tomto zložení:
• komisia finančná, škodová
a správy obecného majetku: Emília Strýčková, Ing. Marta Florková, Blažena Durčáková
• komisia výstavby, územného
plánovania, životného prostredia
a ochrany verejného poriadku:
Ing. Vladimír Florek, Florián
Subjak
• komisia kultúry, vzdelávania
a športu: Mgr. Albín Bernaťák,
Marek Beňuš, Viktória Sekerášová, Jozefína Rusnáková
• komisia sociálna a bytová:

Viktória Večerková, Mária Kovaľová, Mária Gonšorová, Viktória
Sekerášová, Mgr. Emil Revaj,
Ing. Emília Olešová
• komisia obchodu, DR, služieb a verejnoprospešných prác:
Ing. Eduard Kakus, Karol Čič,
Jozef Florek
• komisia poľnohospodárstva,
vodného a lesného hosp. a dopravy: Ing. Peter Durčák, D. Kovaľ.
C. Ukladá
• vykonať audit na účtovníctvo za
r. 2002.
• komisii výstavby preveriť ihrisko
na Vyšnom konci
• riaditeľovi školy Mgr. Emilovi
Revajovi vytvoriť novú školskú
radu do 30. 4. 2003.
D. Doporučuje
• starostovi obce prejednať s Joze-

fom Florkom poskytovanie služieb
v reštaurácii Kyčera.
E. Súhlasí
• s pridelením stavebného pozemku pre Dušana Kurňavku, bytom
Zákamenné, ale až v prípade, keď
stavebný pozemok pridelený Petrovi Jaššovi bude vrátený.
F. Nesúhlasí
• s usporiadaním diskotéky dňa 20.
4. 2003 Igorovi Olbertovi, nakoľko
priestor poskytuje obec záujemcom bývajúcim v Zákamennom
• s prenájmom priestorov za účelom usporiadavania tanečných
zábav Mariánovi Svetlošákovi,
nakoľko priestor poskytuje obec
záujemcom bývajúcim v Zákamennom
• s pridelením stavebného pozemku pre Mariána Večerka, nakoľko
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v súčasnosti obec nemá žiadny
voľný pozemok
• s pridelením stavebného pozemku pre Jozefa Vojtaššáka, nakoľko
v súčasnosti obec nemá žiadny
voľný pozemok
• s pridelením sociálneho bytu pre
Janettu Vajákovú, nakoľko obec
nemá žiadny voľný byt
• s prijatím do pracovného pomeru Márie Kytašovej, Márie
Garajovej a Vlasty Majchrákovej
z dôvodu, že obec Zákamenné
nemá momentálne žiadne voľné
miesto.
G. Doporučuje
• prehodnotiť pracovný úväzok
a úkony Emílie Beňušovej. Na
základe tohto šetrenia bude pracovný úväzok upravený.
Ing. Milan Vrábeľ,
starosta obce

Kľúčom k dobrému životu je: „Zo všetkého najskôr chcieť to, čo je nutné
a potom milovať to, čo človek chce...“

E-FOTO M. IGLÁR
Tak aspoň vraví, stará múdrosť.
Túto overenú múdrosť našich
predkov vo farnosti Zákamenné
sa snaží spĺňať farská rada...
Preto je určite vhodné predstaviť
našim čitateľom zloženie členov
farskej rady: Milan Janoťák, farský ekonomický poradca; Dušan
Janoťák, technický poradca; Jozef
Gruchala, akolyta; Milan Grofčík,
akolyta; Milan Kasan, hospodár;
Janka Polťáková, Marta Janoťáková, katechétky.
Momentálne najdôležitejšou
akciou je úprava kostola sv. Jozefa, konkrétne finalizácia kosVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

tolných lavíc, na ktoré už určite
nedočkavo čakajú nielen tí naši
najstarší a unavenejší pútnici.
Postupným dokončovaním interiéru kostola, a lavíc, ktoré sú
jeho dôležitou súčasťou, sa vytvorí nielen fyziologicky pohodlnejšie a liturgicky estetickejšie
prostredie, ale zároveň by sa mal
odstrániť aj jeden nešvár nového
kostola – zvuk, zvlášť jeho priveľká ozvena.
Túžbou zosnulého duchovného otca farnosti vdp. Jozefa Kasana ako vieme, bolo prianie, aby po
blahorečení zákamenského rodáka a spišského biskupa Jána Vojtaššáka, nový kostol niesol jeho
meno. Toho sa bude týkať aj vnútorná úprava svätyne, vytvorenie relikviáru – miesta s jeho pozostatkami, ktoré sa môže stať aj
pútnickým miestom.
Nový kostol si ešte „vypýta“
mnohé, aby mohol byť naozaj a plne funkčným i dôstojným príbytkom Nebeskému Otcovi i nám.
Chýba nám tam krížová cesta,
budeme musieť upraviť a doplniť
ozvučenie, dokončiť miestnosť pre
naše matky s malými deťmi a pod.
Je jasné každému, že to všetko
sa nedá uskutočniť hneď a zaraz.
Nový kostol bude naďalej potrebovať, starostlivosť, lásku i obety
všetkých svojich pútnikov.

STOLÁRSTVO

Privát:
029 56 Zákamenné 203
Tel.: 04355 92 378

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

E-FOTO M. IGLÁR
kráčame. Aké je ovocie nášho
života, čo a kto (aký?) tu raz po
nás zostane?
Svedomie každého kresťana tuší, že nábožnosť bez skutkov lásky
nie je zmyslom. A preto na začiatok tohto konca Vás, milí čitatelia,
chceme povzbudiť:

„Nie je dôležité, to, čo sa
stane a stáva NÁM. Dôležité je
to, čo sa stane v NÁS.

Prajem všetkým, aby to bola
skúsenosť premieňajúcej Božej
milosti.“
vdp. Richard Ondáš,
kaplán

Ing. Dušan Durčák
Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti
Office:
029 56 Zákamenné 1027
Tel./fax: 043 55 922 54

Skupina našich mládežníkov,
ktorí si pod vedením Kamila
Mrekaja hovoria – určite nie
bezdôvodne – „roboši“, zatepľovaním dokončujú mládežnícku
klubovňu.
Ich obetavá práca je prejavom
viery, že táto mládežnícka klubovňa bude priestorom pre stretávanie sa našej mládeže aj detí, že
bude „pohostinnejším“ miestom
– než sú miestne „pohostinstvá“.
Naša farnosť sa okrem prípravy
na blahorečenie Božieho služobníka teší aj na inú milú udalosť:
pripravujeme sa na prvé sv. prijímanie našich detí.
Príprava
začala
prijatím
kandidátov sviatosti eucharistie
na prvú pôstnu nedeľu. Naši už
„väčší“ mládežníci vytvorili akčné
tými na spôsob besiedky. Tam prístupnou formou hry i modlitbou
a svedectvom praktického života
sa snažia pôsobiť na naše prvoprijímajúce deti.
Určite ale nechceme zabudnúť
ani na tie deti, ktoré v tomto roku
na základe viery svojich rodičov
prijali milosť krstu. Sú deviati,
z toho sedem dievčat a dvaja
chlapci.
Pripravujeme sa na blížiace
sa veľkonočné sviatky. V tomto
pôstnom čase si opätovne a nanovo uvedomujeme, kým sme a kam

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

Tel.: 00421 43 55 04 233
Fax: 00421 43 55 92 393
Mobil: 0905 43 55 04 233
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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Ako ďalej so súkromnými lesmi?
Spoločenské zmeny po
roku 1989 výrazne zasiahli aj do obhospodarovania
lesov na území Slovenskej republiky. Kým dovtedy prakticky jediným a najväčším užívateľom lesov
boli bývalé podniky štátnych lesov,
po tomto roku na základe politických zmien boli vytvorené predpoklady na prinavrátenie užívacích
práv pôvodným vlastníkom.
Skôr, ako sa dotknem ďalšieho
obhospodarovania súkromných
lesov v našej obci, pokúsim sa urobiť krátky pohľad do minulosti,
a tým vysvetliť celkový vývoj vlastníckych a užívacích vzťahov k lesnej pôde. Vzťah k majetku, a teda
aj k lesnej pôde je daný samotným
vlastníctvom, ktoré môže byť napr.
štátne, súkromné, cirkevné, mestské, urbárske a pod., je chránené
ústavou a ako také nebolo nikdy
spochybnené.
S vlastníckym právom je úzko
spojené užívacie právo; to znamená, že vlastník svoj majetok užíva
a spravuje podľa platných zákonov s cieľom svoj majetok zveľadiť a zachovať pre budúce generácie. Ak sa vlastník rozhodne, môže
užívacie právo na základe dohody
a za odplatu prenajať tretej osobe, ktorá potom zodpovedá za obhospodarovanie jeho majetku, pričom jeho vlastnícke právo k majetku ostáva zachované.
V minulosti boli užívacie práva
k lesnej pôde spojené s jej vlastníctvom. Začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia boli užívacie práva k lesom postupne odňaté
cirkvám, urbárom, mestám a nakoniec zákonom č. 100/1977 Zb.
boli všetky užívacie práva k lesom
odňaté súkromným vlastníkom
a prešli na podniky štátnych lesov,
prípadne roľnícke družstvá.
Až spomenuté spoločenské
zmeny umožnili prijať zákon č.
229/1991 Zb., ktorým sa začali prinavracať užívacie práva pôvodným vlastníkom. V pomerne
krátkom čase bolo vrátené užívanie lesov urbárom, mestám, cirkvi
a postupne sa odovzdáva aj súkromným vlastníkom. V spomínanom zákone o pôde je stanovené,
že užívacie právo sa má prinavracať v tzv. ucelených častiach, ktoré nie sú bližšie vyšpecifikované. Je
to preto, že reálne a efektívne hospodáriť na lesnom pôdnom fonde

sa dá len na väčších celkoch, pretože k „skutočnej žatve v lese“ dochádza raz za 100 až 110 rokov.
Súkromné vlastníctvo lesov je charakteristické tým, že je značne rozdrobené s veľkým počtom vlastníkov na pomerne malej ploche, a to
je hlavný dôvod, prečo odovzdávanie lesov súkromným vlastníkom
stagnuje.
V našej obci má užívacie právo k súkromným lesom roľnícke družstvo, ktoré môže na tomto
majetku hospodáriť podľa platného lesného hospodárskeho plánu.
Aký je však reálny stav? Roľnícke
družstvo ako užívateľ zodpovedá
pred štátnou správou lesov za dodržiavanie spomínaného plánu vykonáva len základné činnosti, napr. zalesňovanie, ochranu, výchovu mladého lesa a jedinú činnosť,
ktorá prináša užívateľovi úžitok,
čiže ťažbu dreva, vykonávajú vlastníci – bez povolenia k ťažbe dreva (pričom si ponechávajú všetky
úžitky bez zodpovednosti za následné práce, lebo tá je na užívateľovi. To, ako sa niektorí vlastníci správajú k svojmu majetku,
je možné si pozrieť napr. v lokalite „Čmeľka“ kde sa niektorí držia
hesla: „Beriem všetko a po mne
potopa.“
Tento stav je trvalo neudržateľný, a tak vedenie roľníckeho družstva už v minulom roku pri obnove lesného hospodárskeho plánu
rozbehlo všetky práce súvisiace
s odovzdaním lesov. Celý proces
odovzdania je možné urobiť tromi spôsobmi:
1. Odovzdať každému vlastníkovi jeho parcelu lesa – toto je
prakticky nemožné uskutočniť,
pretože by bolo potrebné predmetné parcely geodeticky zamerať, čo
by stálo niekoľko desaťtisíc korún.
2. Odovzdať súkromné lesy
spoločenstvu súkromných vlastníkov lesa – tento spôsob odovzdania prebehol napr. v obciach
Breza, Krušetnica, Oravská Lesná. Vyžaduje to však založiť uvedené spoločenstvo podľa platných
zákonov. Vedenie družstva sa snažilo dohodnúť s vedením urbáru
o prevzatie súkromných lesov pod
urbár, pretože ľudia, ktorí majú
svoj určitý podiel v urbáre, sú zároveň aj vlastníkmi súkromných
lesov a nebolo by potrebné už zakladať ďalšie spoločenstvo, ale na

Tel./fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

užívanie lesov súkromnými vlastníkmi v našej obci, ktoré im bolo v minulosti odňaté. Na záver by
som chcel všetkým majiteľom lesov v našej obci pripomenúť, že les
je podľa platnej ústavy národným
bohatstvom a produkcia dreva je
len jedna z jeho funkcií, v prvom
rade chráni pôdu pred eróziou; je
zásobárňou vody, zachytáva škodlivé exhaláty, produkuje kyslík a je
miestom oddychu a rekreácie nás
všetkých. Nie je to len mŕtve drevo, ale živý organizmus, ktorý veľmi citlivo reaguje nielen na prírodné zmeny, ale predovšetkým
na ľudské neodborné obhospodarovanie a každú krivdu, ktorú na
ňom vykonáme, nám mnohonásobne vráti v podobe prírodných
katastrof, ktorými sme v poslednej
dobe svedkami. Ing. P. Dendys,
odborný lesný hospodár

Trestná činnosť v obci Zákamenné
v roku 2002 a 2003
V r. 2003 bol
doposiaľ v obci Zákamenné
oznámený jeden trestný čin
s neznámym páchateľom, kde sa
jednalo o krádež veci z osobného
motorového vozidla, pričom vyšetrovaním bolo zistené, že skutok sa
stal v Tvrdošíne, a preto bol skutok odstúpený OO PZ v Tvrdošíne.
Okrem tohto prípadu sú evidované
ďalšie štyri trestné činy a to:
• podozrenie z krádeže v objekte f. UNIWOOD v Zákamennom,
skutok bol v zmysle Tr. poriadku
odmietnutý, nakoľko nešlo o trestný čin,
• krádež vecí f. Drevodom Podbiel v Zákamennom, ktorá bola bol vzhľadom na výšku škody
1500000 Sk odstúpený na OÚ justičnej polície v Námestove,
• ublíženie na zdraví a výtržníctvo v pohostinstve Kýčera, kde došlo ku ťažkej ujme na zdraví počas
konania disco-zábavy, kde páchateľ
konal pod vplyvom alkoholu a došlo
tu aj ku poškodeniu zariadenia, skutok bol taktiež odstúpený na OÚJP
Námestovo,
• ublíženie na zdraví medzi susedmi v obci Zákamenné, kde prebieha skrátené vyšetrovanie.

V týchto prípadoch sa buď vyšetrovaním zistilo, že nejde o trestný
čin, alebo je páchateľ známy.
V roku 2003 bolo v obci Zákamenné príslušníkmi OO PZ Námestovo Policajná stanica v Zákamennom vybavených 8 priestupkov
v blokovom konaní v doprave. Nebol zaznamenaný majetkový priestupok alebo priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.
Za obdobie r. 2002 bolo evidovaných 5 majetkových trestných činov s neznámym páchateľom. Išlo o krádež kolies z motorového
vozidla v hodnote 115000 Sk, krádež vlámaním do kaplniek na Kalvárii, kde vznikla škoda v hodnote
85000 Sk, krádež vlámaním do novostavby so škodou cca 110000 Sk,
krádež vlámaním do pohostinstva Pod kostolom so škodou okolo
100000 Sk a krádež dvoch ťažných
koní z maštale na Tanečník so škodou 120000 Sk.
Zvýšeným výkonom služieb,
hlavne v noci, došlo k poklesu trestnej činnosti cca o 30% oproti r. 2001.
Z tohto dôvodu sa plánuje aj naďalej
zvýšený výkon obchádzkovej služby,
a to v nočnej dobe a večerných hodinách, aby bolo možné v čo najväčšej miere zabrániť páchaniu trestnej činnosti. riad. poriadk. polície

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

takéto odovzdanie vedenie urbáru
nepristúpilo.
3. Odovzdať lesy po dielcoch –
dielec je základná lesnícka priestorová jednotka lesa o výmere niekoľko hektárov, v teréne označená,
pre ktorú sú naplánované úlohy na
desať rokov. Keďže predchádzajúce
spôsoby sú v našej obci nerealizovateľné, vedenie družstva sa rozhodlo pre tento spôsob odovzdania.
Spolu s odborným lesným hospodárom pripravilo mapové podklady
a začalo postupne spracovávať súpis vlastníkov podľa týchto dielcov.
V súčasnosti je už takto spracovaná lokalita „Kamenné“ a v priebehu mesiaca budú prvé dielce v tejto lokalite odovzdané súkromným
vlastníkom. Potom budú nasledovať ďalšie lokality (Čmeľka, Kýčera, Kurcinka a pod.). Týmto budú
vytvorené všetky predpoklady na

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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Kamenčan už 28-ročný
Folklórna skupina Kamenčan
z goralskej obce Zákamenné funguje už 28 rokov. Jej názov vznikol po dlhom uvažovaní. Po návrhoch ako Kýčera, Šmeľka, bol
prijatý názov Kamenčan – podľa
vrchu Kamenné, ktorý sa vypína
nad obcou.
Pod úspešným vedením pani
Emílie Janoťákovej oslávila skupina svoje 25-te výročie vzniku.
Už tretí rok asi 30 mladých ľudí vo veku 13 až 25 rokov vedie
nová vedúca Ľudmila Buckulčíková, ktorá je aj primáškou ľudovej hudby.
Súčastným zriaďovateľom FSk
je obecný úrad na čele so starostom Ing. Vrábľom, ktorý ju aj finančne podporuje.
Členovia skupiny sa zúčastnili
zaujímavých vystúpení v Poľsku,
v Detve, na slávnostiach pod Babou horou v Sihelnom a pravidel-

ne na PFS v Zuberci. Určite nás
nedávno mnohí sledovali v televíznom vysielaní pod názvom „Na
ľudovú nôtu.“ Folklórna skupina
je zložená z tanečnej, speváckej
a hudobnej zložky. Vo svojom repertoári spracováva prevažne folklór zo Zákamenného, ale nie sú
jej vzdialené ani iné regióny Slovenska.
Veľmi úspešne sa prezentuje aj
detská ľudová hudba v zložení: Veronika Brišová, Darinka Antušáková, Ondrej Briš, Janko a Martin Beňuš, Tomáš Makúch a Maťko Ridzoň.
Všetci členovia sa pravidelne
stretávajú na skúškach v piatok
po svätej omši v Kultúrnom dome
Zákamenné. Okrem folklórnych
tancov sa zdokonaľujú aj v polke, valčíku či tangu. Takže dievčatá a chlapci, ktorí máte radi tanec, spev a hudbu, stačí ak si na

Folklórny súbor Kamenčan
začiatok donesiete tenisky, tepláky a zmysel pre dobrú vec. Radi vás medzi sebou privítame. Už
25. mája nás môžete vidieť v Kultúrnom dome v Zákamennom,
kde sa predstavíme spolu s výbor-

Ako huby po daždi
prehliadka dychových krajanských
hudieb v Poľsku, Dychfest 2002
v Námestove, Drevorubač 2001 a
2002. V auguste minulého roku sa
náš súbor opäť rozšíril o nové dievčatá, ktoré usilovne cvičia a zaúčajú sa do tajov nášho remesla. Azda
by sme nakoniec mohli prezradiť,
že aj tento rok sa chystáme na country súťaž Senický kľúčik, ktorá
sa bude konať v apríli. Usilovne
cvičíme a veríme, že sa nám opäť
podarí pekne reprezentovať naše
Zákamenné.

Všetko sa to začalo v prvý októbrový deň v roku 1999. Osem
dievčat, ktoré bavilo tancovanie
na čele s Evkou Zmorayovou, založilo tanečný súbor Muchotrávka.
Súbor sa spočiatku venoval len country tancom. Po prvom vystúpení, ktoré sa veľmi páčilo, sa ozvali
ďalšie dievčatá, ktoré sa tancu
chceli venovať. Tak sa z country
súboru stal aj súbor mažoretiek.
Začala sa tvrdá drina a nácviky.
Prvé vystúpenia sme odtancovali
len v jednoduchých kostýmoch,
ktoré pozostávali zo sandálok,

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

FOTO ARCHÍV
sukne a trička. Neskôr sa nám
podarilo zohnať financie od sponzorov. Mohli sme si tak splniť sen
o muchotrávkovských
červeno
– bielych kostýmoch. Nezaháľali
sme ani v country tancoch. V apríli 2001 sme sa zúčastnili na súťaži
Senický kľúčik, kde sme získali 1.
a 3. miesto. O rok sme na tej istej
súťaži obhájili prvenstvo a získali
tiež 2. miesto.
Počas tri a polročného fungovania nášho súboru sme aj ako mažoretky vystupovali na mnohých
podujatiach. Najzaujímavejšie sú:

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

KULTÚRNE PODUJATIA 2003 V OBCI
20. 4. Samuel – Boh rozpráva s ľuďmi, svedectvá. Divadelné predstavenie, začiatok o
15. 00 hod. Vstupné je dobrovoľné
20. 4. Veľkonočná zábava
26. 4. Svadba
27. 4. Výročná čl. schôdza ZO SZZP
30. 4. Spoločenské posedenie pedagogických pracovníkov
3. 5. Oslava – životné jubileum
4. 5. Eliment – estrádne vystúpenie skupiny
Eminent, o 15. 00 hod, vstupné je 50 Sk.
10. 5. Tanečná zábava.
11. 5. Deň Matiek – kult. program
16. – 17. 5. Referendum
24. 5. Ples detí – kultúrny program, súťaže,
hry. Od 14. 00 – 22. 00 hod. Vstupné 200
Sk/pár. Zúčastniť sa môžu len páry z 8. – 9.
ročníka ZŠ J. Vojtaššáka.
25. 5. Kamenčan – Skorušina. Vystúpenie
folklórnych skupín. Zač. je od 15. 00 hod.
31. 5. Svadba
1. 6. MDD – kultúrny program
7., 14., 21., 28. júna sú svadby

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

aj na objednávku
029 56 Zákamenné 1038

FOTO ARCHÍV
ným folklórnym súborom Skorušina z Liesku. Srdečne vás pozývame a veríme, že svojou účasťou
potvrdíte, že na dedičstvo svojej
obce nechcete zabudnúť.
Ľudmila Buckulčíková
Vitajte medzi nami
Lucia Sivčáková, Eliška Smarkoňová, Naďa Večerková, Marcela Sivčáková, Štefan Štepančík, Dárius Godiš, Andrea Pidíková, Dorota Jašicová, Natália
Sekerášová, Pavol Matušák, Matej Vrábeľ
Na spoločnú cestu vykročili
Večerek Slavomír a Plaskúrová Lenka, Bartoš Stanislav
a Boškajová Anna,Kokles Miroslav a Mgr. Gašperová Mária, Polťák Patrik a Revajová
Monika
Odpočinutie večné daj im
Pane…
Jozef Vojtaššák, nar. 13. 1. 1952
– V 8. 1. 2003
Klaudia Boškajová,
nar. 15. 12. 2002 – V 14. 1. 2003
Ján Štepančík, nar. 20. 7. 1933
– V 1. 2. 2003
Anna Mundierová
nar. 13. 6. 1916 – V 7. 2. 2003
Martin Iglár nar. 16. 1. 1958
– V 5. 2. 2003
Jozefína Makúchová,
nar. 19. 3. 1922 – V 12. 2. 2003
Agneša Mravčáková,
nar. 9. 6. 1937 – V 22. 2. 2003
Emil Kovaľ, nar. 14. 11. 1929
– V 8. 3. 2003
Emil Rončák, nar. 29. 10. 1927
– V 9. 3. 2003
ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ
ZHOTOVÍM NOVÉ A VEĽKÉ
ČB, FAREBNÉ S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU

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

Ing. Vladimír Briš – VEK

029 44 Rabča, Lúčna 85

Tel.: 043 55 943 28
Mobil: 0908 627 868
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6 / Zákamenčan č. 1

Apríl 2003

Nielen chlebom je človek živý…

Literárno-dramatický krúžok žiakov ZŠ
Platí to v každej dobe. Za čias
Mateja Hrebendu a aj v 21-storočí.
Bohužiaľ, akosi sa na to v dnešnej
dobe zabúda. Úloha vzdelania sa
degraduje, stáva sa nepodstatnou.
Vzdelávať sa? Načo! Veď vzdelaní
ľudia nie sú dnes v našej spoločnosti docenení ani finančne, ani
morálne.
A všetky tieto problémy sa premietajú aj do nášho školstva. Dnes
už chuť a záujem nestačia. Ak niet
finančného zázemia, výchova
a vzdelanie začnú strácať úroveň.
Štát na školstvo nemá (a aj keby
mal – ktovie či by dal), a tak celá ťarcha riadenia spočíva na pleciach riaditeľov ZŠ a obecných, či
mestských úradov.
Viem, že tento problém nevyriešime na stránkach našich novín. Ale snáď za podpory a porozumenia rodičov a obecného
úradu si škola zachová aspoň tie
základné funkcie: učiť a vychovávať. Neostáva nám nič iné, len sa
riadiť heslom: „Pomôž si človeče,
Sen
Sen prichádza
v noci potichu.
Záhadne zostáva na perách
prináša ticho sladkej bazy.
Život je ako sen.
A sen je
životodarná voda.
Sen je batéria,
ktorá dobíja myseľ a
napĺňa ju dokonalou zmesou
pozitívnej energie.
Sen je slza, ktorá sa
zrodí v mojom oku.
Sen je zlomok mojej reality,
ktorý odchádza ďaleko...
Ešte ďalej…
…a už je preč…
Rýchlo a bez bdenia.
Ľ. Filipčíková

FOTO ARCHÍV

a p. Kľačanský vedie mladých badmintonistov. A práve tu sa otvára
priestor aj iným rodičom a mladým ľuďom na prácu s deťmi. Za
zmienku stojí aj to, že žiaci si vydávajú svoj vlastný časopis OKEY,
ktorý bol ocenený na celoslovenskej súťaži mimoriadnou cenou
Matice Slovenskej. V súčasnej dobe vychádza už 4. číslo venované
knihe a rozprávkam pod vedením
šéfredaktorky Miroslavy Polťákovej. Žiaci sa tu prezentujú aj vlastnou tvorbou, ktorá je na výbornej
úrovni. Je zaujímavé vidieť, ako naše deti vnímajú svet okolo nás.
Vďaka poctivej práci v týchto
krúžkoch dosahujú naši žiaci výborné umiestnenia na okresných,

Dňa 4. apríla 1945 bola oslobodená obec Zákamenné.
Česť pamiatke padlým v II. svetovej vojne.
aj Boh ti pomôže.“ A tak si na ZŠ J.
Vojtaššáka s MŠ pomáhame, ako
vieme. Učiteľský kolektív pracuje
pod vedením p. riaditeľa Mgr. E.
Revaja, zástupkýň – Mgr. M. Brtkovej, Mgr. M. Gruchalovej, E.
Zmorayovej a A. Grofčíkovej.
V materských škôlkach pracuje 10
učiteliek, na prvom stupni ZŠ 16
učiteliek a na druhom stupni 25
učiteliek. O chod školy sa stará 24
školských zamestnancov.
Aj napriek finančným problémom život našej školy nestojí. Naopak, každý mesiac je naplnený
školskou aj mimoškolskou činnosťou. Žiaci dostali priestor pracovať
v mnohých záujmových krúžkoch
a potom sa prezentovať na súťažiach. Na škole pracujú tieto záujmové útvary a krúžky: volejbal,
futbal, vybíjaná, šach, literárno –
dramatická činnosť, folklór, práca s počítačmi, spevácky, tanečný
aj výtvarný krúžok. Vedúci týchto
činností sú učitelia. Do tejto práce sa zapojili aj niekoľkí ľudia z obce, ktorých práca s mládežou baví. A tak vďaka Evke Zmorayovej
máme v Zákamennom mažoretky

E-FOTO M. IGLÁR

krajských aj celoslovenských súťažiach.
V januári 2003 sa konala recitačná súťaž v prednese povestí – Šaliansky Maťko. Na okresnom kole sa dievčatá prezentovali výborne: 1. miesto – M.
Janoťáková, 1. miesto – T. Kušnieriková – obe postúpili na krajské kolo; 2. miesto – M. Chmeľová; 3. miesto – L. Chmeľová.
Ďalej prebehla celoslovenská
súťaž v literárnej tvorbe „MILUJ
ŽIVOT, NIE DROGY“, kde dievčatá – B. Florková a Ľ. Filipčíková získali zlaté pásmo a J. Trajová strieborné pásmo.
Vo februári si v MŠ pripravili maškarný ples a žiaci ZŠ mali možnosť ukázať učiteľom, že vo
volejbale sú lepší oni.
Konalo sa okresné kolo súťaže EURÓPA V ŠKOLE, odkiaľ na
celoslovenské kolo postúpili so
svojimi výtvarnými a literárnymi
prácami títo žiaci: Rončáková Z,
Kurňavka J., Kaukič T., Kondelová M., Teľúchová M., Janetová K. a
Jakubjaková V.
V prednese rozprávky „Roz-

právkové vretienko“ z 1. miesta na
okresnom kole postúpili na kraj K.
Chmeľová a B. Florková, získali 1.
a 2. miesto a prebojovali sa až na
celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 12. apríla 2003.
V marci sa konalo okresné kolo biologickej olympiády, na ktorej
D. Ferenčíková obsadila 1. miesto
a M. Polťáková 2. miesto. Obidve
postúpili na kraj, kde D. Ferenčíková obsadila 1.miesto.
V marci sa konalo aj okresné
kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci sa nedali
zahanbiť a získali 7 umiestnení: 1.
miesto – Ľ. Chmeľová, K. Chmeľová, B. Florková; 2. miesto – J. Kubacková, M. Janoťáková; 3. miesto
– T. Veselovský, M. Sivčáková.
B. Florková, L. Chmeľová, K.
Chmeľová postupujú na krajské
kolo, ktoré sa uskutoční 9. – 11.
apríla 2003.
Ako sami vidíte, máme na škole
talentované deti, ktoré chcú pracovať, ísť ďalej. Škoda, že im nemôžeme venovať toľko času, koľko by potrebovali.
Výberové triedy sa zrušili, a tak
sa žiaci učia len základné veci, ktoré určujú učebné osnovy. Stalo sa
tak aj napriek tomu, že súčasný
trend vo výchove a vzdelávaní odporúča vytvoriť pre nadané deti
podmienky na ich rozvoj.
Veď po vstupe do EÚ práve takíto ľudia budú mať oveľa viac
možností uplatniť sa v náročných
podmienkach európskeho spoločenstva.
Dať im šancu – to je to najmenej, čo pre ne môžeme my učitelia
i vy rodičia, urobiť. Nikomu to neublíži a im dáme možnosť slobodnej voľby. Alebo nám je jedno, aká
budúcnosť čaká naše deti?
Mgr. Zuzana Demková

Badminton opäť
v začiatkoch
Veľmi málo sa
u nás
hovorí
o športe, ako je
badminton. Ľudia
vedia len o futbale, aerobiku, vybíjanej. Preto by
som vám chcela tento šport priblížiť a oboznámiť Vás s výsledkami,
ktoré dosiahli naši žiaci – dnes už
dospelí ľudia.
Športový klub badmintonu pri
základnej škole vznikol 14. februára 1991 na čele s učiteľom Jurajom Kľačanským. Začal s ním, hoci vedel, že je to niečo nové a nezvyčajné. Plány veľké, ale odkiaľ
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začať? Spočiatku prichádzali deti len zo zvedavosti. Po pár tréningoch sa ukázalo, že mnohých tento šport „chytil za srdce“.
Prvé zápasy po Slovensku
priniesli aj prvé sklamania. No
šťastie nedalo na seba dlho čakať
a dostavili sa prvé výsledky. V máji 1999 sme získali ZLATÚ medailu v štvorhre na Majstrovstvách
Slovenskej republiky. Od roku
1991 do roku 1997 sa naši žiaci
zúčastnili 93 turnajov po celom
Slovensku, v ktorých sa vystriedalo 33 žiakov. Z nich 25 skončilo do
3. miesta. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky hralo 21, žiakov
z toho 12 získalo medaily.
Spolu 29: 6 zlatých, 10 strieborných, 13 bronzových.
Medzi najlepších patrili: Sochuľák Robo – 4 zlaté, 1 strieborná,
2 bronzové; Olbertová Zuzana – 3
zlaté, 3 strieborné, 8 bronzových;
Papáková Jana – 4 strieborné.
Ďalší: Rončáková Mirka, Rončák Milan, Rončáková Alžbeta,
Vrábľová Kristína, Klimčík Peter,
Klimčíková Martina, Florek Rasťo, Olbert Jozef, Hlbočan Jozef
a mnoho ďalších.
Smutné bolo, že Juraj Kľačanský prestal učiť a nemohol sa venovať badmintonu. Od roku 1997
sa prestalo hrávať a tento šport
načas zmizol z povedomia ľudí.
Znovu sa začalo hrávať v novembri 2001, o čo sa pričinili dnes
už dospelí hráči badmintonu na
čele so staronovým trénerom.
Začína sa znova od nuly a bedminton je ako sa povie: „Ešte
v plienkach“. Žiakov čaká ešte veľa námahy, aby sa ukázali v najlepšom svetle.
Naším cieľom je v sezóne 2003/
2004 získať v poradí 30-tu medailu žiakov do 15 rokov na Majstrovstvách Slovenska. Medzi naše nádejné želiezka patria: súrodenci Vonšákovci, Sochuliak Marek
a ostatní mladší žiaci. No, aby sme
nehovorili len o žiakoch, ani dospelí sa nedajú zahanbiť.
Dňa 1. marca sa v Prešove
odohral turnaj, v ktorom v zápase družstiev naši skončili na 3.
mieste.
Na to, aby mohli robiť dobré meno našej obci, potrebujeme
sponzorov. Náklady sú dosť veľké a zatiaľ si ich hradia z vlastného vrecka. Pre príklad uvádzam,
že jeden plastový košík stojí 60 Sk
a cez tréning ich zničia niekoľko.
Zaslúžia si Vašu pozornosť,
pretože robia dobré meno nielen Orave, ale hlavne obci Zákamenné.
Aj Vy sa môžete osobne prísť
pozrieť na tréningy, ktoré sa konajú v stredu, piatok a nedeľu a možno aj Vás tento šport tiež chytí za
srdce.
Magda Rončáková

šport/futbal, oznamy

Predstavujeme zloženie a vedenie TJ TATRAN Zákamenné
Predseda: Ján Godiš
Podpredseda: Alojz Večerek
Pokladník: Viktória Večerková
Vedúci družstva dospelých: Ing. František Murín
Tréneri dorastu: Ing. Pavol Dendys, Vendelín Tisoň
Tréner starších a mladších žiakov: Pavol Mrekaj
V súčasnosti TJ TATRAN Zákamenné združuje cca 80 členov.

Rozhovory s trénermi a vedúcimi družstiev
Odpovedá vedúci družstva dospelých Ing. František Murín
Vráťme sa ešte k vystúpeniu našich futbalistov v jesennej časti.
Ako hodnotíte ich vystúpenie
a postavenie v tabuľke?
V celku môžem vysloviť spokojnosť, aj keď sme sa nevyhli niektorým zaváhaniam. Mrzieť nás môže najmä zápas doma s Novoťou,
kde sme stratili dva body. Naopak
môžem byť spokojný so zápasom,
ktorý sme odohrali v Kline.
Zimná príprava sa blíži k záveru. Aké problémy sa vyskytli a čo
Vám naznačili prípravné zápasy?
Dá sa povedať, že zimná príprava začala pre polovicu hráčov ešte
v novembri nakoľko hrali v minilige.
Príprava naostro začala v polovici
februára. Mrzí ma najmä malá účasť
hráčov na tréningoch. Prípravné zápasy sme zatiaľ odohrali štyri. Z toho 3 víťazne doma s Novoťou, s dorastom jedenkrát v Lokci.
Koľko hráčov je momentálne
v kádri? Aké zmeny, alebo posily by sa mohli objaviť na začiatku
súťaže?
V jeseni sme disponovali sedemnástimi až dvadsiatimi hráč-

mi. Hlavným problémom tejto
súťaže zostáva odchod hráčov za
prácou. Potom nám ostávajú 5.-6.
hráči, ktorí tvoria kostru mužstva,
ku tým sa pridávajú hráči ktorí sú
momentálne k dispozícii. Samozrejme, rátame aj s niektorými
hráčmi z dorastu.
V zákulisí sa veľa hovorilo aj
o Janovi Godišovi ml.. Ako to
v skutočnosti vyzerá?
Z nášho pohľadu bol záujem
o tohto hráča, ale momentálne
je do konca súťaže na hosťovaní
v Lokci.
Veľa priaznivcov zák. futbalu
by si prialo postup do vyššej triedy. Ako to vidíte z pohľadu vedúceho a akým cieľom vstupujete
do začiatku jarnej časti?
Veľmi náročné budú prvé zápasy, ktoré odohráme vonku. A potom domáce, kde privítame silné
družstvá Klin a Brezu. Naším cieľom je vyhrať čo najviac zápasov
a udržať si pozíciu z jesennej časti.
Čo sa týka postupu, je veľmi ťažko
hovoriť niečo dopredu.
Priaznivcom zákamenského
futbalu: „Bolo by dobre, keby aj fanúšik viac prišiel povzbudiť našich
hráčov, a tým by sa vytvorila dobrá
futbalová atmosféra.“

Ako nám povedal tréner dorastu
Ing. Pavol Dendys:
„Prípravu sme odštartovali vo
februári v telocvični, kde sme sa
zamerali najmä na fyzickú pripravenosť hráčov. Prípravný zápas sme odohrali na tunajšom ihrisku s mužstvom dospelých. Zápas nám veľa neukázal, nakoľko
bol neprispôsobilý terén, a tam sa
viac bojovalo, ako hralo.
Jesennú časť sme ukončili na
3. mieste v tabuľke. Jarná časť bude pre nás ťažká, nakoľko niektorí kľúčoví hráči odchádzajú do
vyššej vekovej kategórie.“

V jesennej časti súťaže v kategórii mladší žiaci sme obsadili druhú priečku. Zostava hráčov,
ktorí odohrali najviac zápasov:
Sochuľák T., Kovaľ L., Žatkuliak
H., Uradník J., Florek J., Mrekaj
I., Kovalčík P., Janoťak A., Kakus
R., Kakus E..
Starší žiaci v krajskej súťaži obsadili jedenástu priečku v zložení:
Juriga V, Rabčan T, Florek M, Ferenčík J., Florek T., Florek J., Polťak M., Sivčak S., Michaliga T.,
Rabčan J., Čič M. .“

Ako nám povedal tréner starších
a mladších žiakov Pavol Mrekaj:
„V najmladšej vekovej kategórii
začala zimná príprava v januári. Tréningy sme zamerali na fyzickú prípravu. V súčasnosti máme v dvoch
vekových kategóriách mladší a starší žiaci okolo 39 hráčov, ktorí sa zúčastňujú na príprave.

• obecného zastupiteľstva:
25. apríl (VZN psy, VZN
o verejnom obstarávaní, …),
27. jún (hodnotenie školského
roku, …), 28. august
• obecnej rady: 11. apríl, 13.
jún, 15. august

Zasadnutia 2003
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ROZ L OS OVA NIE
jarných futbalových súťaží
2002/2003
Dospelí II. trieda – skupina B
12. kolo 14. 4. o 15.30
Beňadovo – Zákamenné
13. kolo 20. 4. o 16.00
Zákamenné – Klin
14. kolo 27. 4. o 16.00
Lomná – Zákamenné
15. kolo 4. 5. o 16.30
voľný los – Zákamenné
16. kolo 11. 5. o 16.30
Novoť – Zákamenné
17. kolo 18. 5. o 17.00
Zákamenné – Breza
18. kolo 25. 5. o 17.00
Or. Polhora – Zákamenné
19. kolo 1. 6. o 17.00
Zákamenné – Mútne
20. kolo 8. 6. o 17.00
Or. Lesná – Zákamenné
21. kolo 15. 6. o 17.00
Rabčice – Zákamenné
22. kolo 22. 6. o 17.00
Zákamenné – Ťapešovo
Dorast I. trieda – skupina B
10. kolo 13. 4. o 13.00
Zákamenné – Novoť
11. kolo 20. 4. o 13.30
Ťapešovo – Zákamenné
12. kolo 27. 4. o 13.30
Zákamenné – Sihelné
13. kolo 4. 5. o 14.00
Breza – Zákamenné
14. kolo 11. 5. o 14.00
Zákamenné – Or. Veselé
15. kolo 18. 5. o 14.30
Klin – Zákamenné
16. kolo 25. 5. o 14.30
Zákamenné – Mútne
17. kolo 1. 6. o 14.30
Or. Polhora – Zákamenné
18. kolo 8. 6. o 14.30
voľný los – Zákamenné
Žiaci IV. LIGA – skupina B
12. kolo – termín 13. 4.
Podhradie – Zákamenné
13. kolo – termín 20. 4.
Zákamenné – Liesek
14. kolo – termín 27. 4.
Valča – Zákamenné
15. kolo – termín 4. 5.
Zákamenné – Zuberec
16. kolo – termín 11. 5.
D. Kubín B – Zákamenné
17. kolo – termín 18. 5.
Zákamenné – Habovka
18. kolo – termín 25. 5.
Palúdzka – Zákamenné
19. kolo – termín 1. 6.
Zákamenné – Mútne
20. kolo – termín 8. 6.
Lisková – Zákamenné
21. kolo – termín 15. 6.
Iľanovo – Zákamenné
22. kolo – termín 22. 6.
Zákamenné – Or. Veselé

šport/publicistika, udalosti, história, kino
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„ORAVICE“ víťazmi 3. ročníka halového futbalu

Zostava víťazného družstva ORAVIC
Horný zľava: M. Florek, J. Michaliga, M. Glejtek, Ľ. Briš, S. Novosad
Dolný: Mir. Florek, V. Beňuš, R. Sochuľák, R. Beňuš E-FOTO Ing. E. KAKUS
V miestnej telocvični ZŠ sa 16.
novembra 2002 začal už v poradí 3. ročník halového futbalu. Po
úspešných dvoch ročníkoch si tento typ futbalu získava čoraz viac
priaznivcov a futbalistov.
Každým novým ročníkom pribúdajú nové družstvá, čím sa zvyšuje úroveň hry.

Viete, že …
• v roku 1897 bolo v našej farnosti
1886 katolíkov, 9 evanjelikov a 66
židov. Bola tu aj židovská synagóga. Školopovinných detí bolo 240
• v roku 1903 bolo vo farnosti 2039
katolíkov, štyria evanjelici, 85 židov
a školopovinných detí bolo 260
• v 20. storočí bolo pokrstených 7
941 detí, zomrelo 3627 ľudí, uzatvorilo manželstvo 2154 párov
• k 1. januáru 2003 bolo v našej
obci 4893 katolíkov, 2 evanjelici,
1 greckokatolík a 6 Jehovových
svedkov, 15 bolo bez vyznania

Medzi nových, ktorí obohatili tento ročník, patria: FERIBUS (Námestovo), CLIMKOL (Colnica Novoť).
Ku stálym družstvám, ktoré odohrali všetky ročníky patria: Oravice, FC
PROFÍCI, FC SANTOS, FC HORA,
FC ŠERIF, COLORSPOL (Novoť).
Hracím dňom bola sobota, hralo sa systémom každý s každým,

NEZABUDNIME
Dňa 16. a 17. mája
2003
sa koná referendum
o vstupe Slovenska
do Európskej únie
• v našej obci žije 10 občanov českej
národnosti a 7 občanov poľskej
národnosti.
–red

KINO ZÁKAMENNÉ PREMIETA FILMY
13. 4.
27. 4.
4. 5.
18. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.

Fantom Paríža, historický thriller, FRA.
Pred svadbou nie, romantická komédia, USA
Pán prsteňov: „Dve veže“, dobrodružno-fantastický, USA
Dnes neumieraj, akčný thriller, USA
Dva týždne na zaľúbenie, romantická komédia, USA
Analyzuj znova, komédia, USA
Charlotte Gray, vojnová dráma, angl.
Baby to chcú tiež, tínedžerská komédia, nem.
Blanche – kráľovna zbojníkov, hist. komédia, fra.

plus odvetné stretnutia. Súťaž vyvrcholila postupom prvých štyroch, ktorí vytvorili dve semifinálové dvojice a víťazi týchto dvojíc
zviedli priamy súboj o celkové prvenstvo a porazení bojovali o tretiu priečku.
Základnú časť vyhralo družstvo FERIBUSU. Druhú priečku
obsadili ORAVICE , tretia skončila FC HORA a štvrtým postupovým sa stali FC PROFÍCI. Semifinále a finále bolo na programe 8. 3. 2003. Záštitu nad týmto
dňom prevzali starosta obce Ing.
Milan Vrábel. Prvú semifinálovú
dvojicu vytvorili víťaz základnej
časti FERIBUS a minuloročný víťaz FC PROFÍCI. Vo vyrovnanom
zápase mali viac šťastia FC PROFÍCI a potvrdili, že vedia hrať dôležité zápasy. Druhá semifinálová dvojica ORAVICE – FC HORA
si tak zopakovala súboj z prvého
ročníka a opäť s víťazným koncom pre ORAVICE. V boji o tretiu
priečku dominoval FERIBUS, keď
FC HORA nestačila na ich kombinačnú hru. Finále medzi ORAVICAMI a FC PROFÍKMI sledovalo približne 70 divákov a tí vide-

li obojstranný útočný futbal, keď
sa akcie striedali na jednej aj druhej strane. V závere stretnutia už
FC PROFÍCI fyzicky nestačili na
družstvo ORAVÍC, a tí v 3. ročníku zaslúžene zvíťazili.

Dožili sa okrúhleho jubilea
70 rokov života
Klusková Valentína
Klimčíková Helena
Florková Mária
Škuliga Anton
Lučivňák Serafín
Marek Vendelín
Žatkuliak Teofil
75 rokov života
Vrábľová Margita
Magerčáková Filoména
Sochuľák Jozef
Sochuľák Ľudovít
80 rokov života
Kovalčíková Agneša
Florková Mária
Florek Karol
Najstarším občanom našej obce je Chudiak Jozef, č. d. 995.
Všetkým blahoželáme.

Každý začiatok býva ťažký…
Kedysi sa začať musí, len treba chcieť. Prvý krok, prvé číslo je
na svete. Nebudem rozvádzať, čo
to všetko obnášalo, kým sa objavil
tento výtlačok vo Vašich rukách.
Ale pre porovnanie – mnohí z Vás
vedia, koľko námahy a hlavne času
treba vynaložiť napríklad predtým,
než ste mohli začať kopať základy
pre stavbu svojho rodinného domu.
No konečný výsledok Vášho úsilia,
bol dobrý pocit vedomia, že to stálo
za to, a tento pocit chcem mať aj ja.
V dnešnej dobe sa všetko krúti okolo peňazí – a tento problém
neobchádza ani naše noviny. Myšlienka osloviť niektorých podnikateľov našej obce sa ukázala ako
dobrý krok, a tak môžem s potešením konštatovať, že mnohí finančne prispeli k vylepšeniu technického vybavenia. Poďakovanie sme
mohli vyjadriť aj uverejnením ich
vizitiek v spodnej časti niektorých
strán novín.
V najbližšom období sa budeme
snažiť pre občanov zozbierať maximálne množstvo informácií z oblasti činnosti a práce obecného úradu,
kultúry, športu, záujmových podujatí a všeobecne o dianí v obci.

Chcem vyzvať a povzbudiť tých,
ktorí si myslia, že by ich námet, či
príspevok mohli skvalitniť obsahovú stránku novín, aby svoje myšlienky dali na papier a zaslali na adresu redakcie. Verím, že vzájomnou
spoluprácou budú v budúcnosti vychádzať kvalitné noviny po každej
stránke k vzájomnej spokojnosti.
Určite sa nájde chybička, preklep, či nepresnosť v údajoch, ale
každý začiatok býva ťažký a mýliť
sa je ľudské. Ak sa náhodou chyba
vyskytla, nebolo našim záujmom
touto chybou nikoho poškodiť.
Iglár Marián, šéfredaktor
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