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Koledníci z Dobrej noviny koledovali aj v prezidentskom paláci u prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Oblečení v zákamenskom kroji, svojráznou
hudbou a spevom urobili dobrý dojem na všetkých prítomných.

Milí rodáci – úspešný a radostný rok 2009
Kalendár nám už odpočítal niekoľko dní ale hádam to nevylučuje možnosť zaželať Vám všetkým úspešný a radostný nový rok. V tom
je zahrnuté zdravie, pokoj v rodinách, úspechy v škole (deťom i pánom učiteľom), rozvoj našej krásnej obce.
Teší ma každý krok dopredu. Krásne rodinné domy, bytovky, zariadenia a vybavenie domácnosti, úradov a škôl.
Pred pár dňami (5. januára 2009) navštívili v Prezidentskom paláci Vaše – naše deti pána prezidenta. Boli to Koledníci Dobrej noviny – zákamenský hudobný spevácky zbor. Výborní huslisti, basista, harmonikár. Ďakujeme Vám. Pán prezident bol dojatý a ja osobne
ako Zakamenčan nadšený a hrdý. Bol to zážitok a pre mňa návrat do môjho detstva, keď som s kamarátmi spieval. „Do hory do lesa…“
Vďaka všetkým, ktorí sa venujú týmto nadaným deťom.
Teším sa s Vami z každého úspechu mojej rodnej obce
Prof. JUDr. Milan Čič, DrSc. et Dr. h. c.

Dobrá novina
Dobrú novinu zo Zákamenného roznášajú aj členovia Ľudovej hudby a predstavitelia
obce tam, kde zo Zákamenné-

ho odchádzajú kapláni do iných
farností. Každý rok sa snažia počas vianočných sviatkov navštíviť takúto farnosť, zahrať im pri

bohoslužbách a v družnom rozhovore zaspomínať, prípadne
sa pochváliť čo je v Zákamennom nové. Tohto roku navštívili muzikanti z Ľudovej hudby,
s pánom farárom Vdp. Andrejom Dulákom a predstaviteľmi

obce jeho rodisko obec Mníšek
nad Popradom. Takto udržujeme kontakty s ľuďmi, ktorí pôsobili v našej farnosti a ktorí sa
vždy radi k nám vracajú aspoň
na návštevu.
V. Sekerášová
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Novembrové zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Poslanci OZ sa zišli 7. 11. 2008
v počte 10, jeden sa ospravedlnil.
Zasadnutie sa nezačalo ako obvykle na OcÚ Zákamenné, ale
pri novopostavených dvoch 8 bytových jednotkách pri zdravotnom stredisku, ktoré už čakali
na kolaudačné konanie zvolané
na deň 13. 11. 2008.
Predchádzala mu ešte úprava
terénu asfaltom, menšie elektroinštalačné práce a vyčistenie bytov. Poslanci konštatovali, že pre
16 rodín je pripravené naozaj moderné a dôstojné bývanie zodpovedajúce trendom dnešnej doby.
Po obhliadke bytoviek sa presunuli na OcÚ Zákamenné, kde  
už zasadnutie prebiehalo podľa
programu uvedeného v pozvánke.
Pani Viktória Večerková, predsedníčka sociálnej a bytovej komisie informovala obecné zastupiteľstvo o výsledku posudzovania žiadostí uchádzačov o byty. Podmienky boli stanovené VZN č. 1/2007.
Zo všetkých 30 žiadostí podaných v I. kole, ktoré bolo uzavreté
12. 9. 2008 vyhovelo kritériám 14
uchádzačov, jeden z uchádzačov
odstúpil a ďalší dvaja boli vybratí z druhého kola, čiže zo žiadostí,
ktoré prišli po 12. 9. 2008. Obecné
zastupiteľstvo schválilo návrh sociálnej a bytovej komisie na pridelenie bytov 16 žiadateľom.
Starosta informoval obecné
zastupiteľstvo o stave úspešnosti

10. 11. 2008 Slávnostné otvorenie budovy Obvodného oddelenia Policajného zboru v Zákamennom. Na otvorení sa zúčastnili: minister vnútra SR Róbert Kaliňák, predseda VÚC Juraj Blanár a prezident Policajného prezídia SR Ján Packa.
v podávaní žiadostí na projekty vyhlásené Regionálnym operačným
programom. V projekte  na získanie financií na dostavbu kultúrneho domu sme neboli úspešní. Projekt bol vypracovaný v rámci družobnej spolupráce s českou obcou
Staříč. Hlavným dôvodom bolo to,
že táto obec už kultúrny dom má
a prednosť dostali obce, ktoré budujú kultúrne domy súčasne s českými družobnými obcami.
Projekt na rekonštrukciu zá-

Práce na novom kultúrnom dome
NÁTERY
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			 PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

kladnej školy je schválený. Podmienky financovania sa však stále menia. Refundácia nákladov sa
má uskutočniť až po zaplatení dodávateľovi a hodnota faktúry musí byť aspoň 20 % z hodnoty diela. Vzhľadom na to, že dotácia na
rekonštrukciu školy je cca 48 mil.
budeme pravdepodobne nútení
zobrať si prekleňovací úver.
Na výsledok projektu podaného na získanie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice zatiaľ
čakáme a s projektom na zberný
dvor sme boli posunutí do II. kola.
Ďalšie dotácie na projekty boli žiadané aj cez Základnú školu
a úspešné boli
• elektronizácia a revitalizácia
školskej jedálne – 190 tis. Sk,
• náučný chodník – 77 tis. Sk,
• elektronizácia školskej knižnice – 100 tis. Sk.
Zareagovali sme na novú výzvu a to získanie dotácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Projekt je už odovzdaný.
Vzhľadom na získanie finančných prostriedkov z fondov bolo nutné urobiť úpravu rozpočtu, ktorú obecné zastupiteľstvo
schválilo jednomyseľne.
O plnení rozpočtu v príjmo-
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vej a výdavkovej časti informovala
obecné zastupiteľstvo Ing. Marta
Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ. Poslanci nemali k plneniu rozpočtu žiadne pripomienky
a vzali správu na vedomie.
Na Obecný úrad prichádzajú
žiadosti od rôznych organizácií,
ktoré nesídlia v našej obci a žiadajú finančný príspevok na svoju činnosť. Aj teraz obecné zastupiteľstvo dostalo na prejednanie
žiadosti od neziskovej organizácie
KVAPKA z Trstenej – ekologický
krúžok, od Vydavateľstva NEBOJSA z Bratislavy, Spišskej katolíckej charity a TV Oravia. Na základe VZN Obce Zákamenné č. 4
o poskytovaní dotácií Obce Zákamenné, § 3, ods. 3 kde sa hovorí,
že právnická osoba, fyzická osoba
podnikateľ, občianske združenie,
ktorí žiadajú o poskytnutie dotácie
musia mať sídlo, alebo vykonávať
činnosť na území obce Zákamenné, obecné zastupiteľstvo žiadosti o dotácie zamietlo. V súvislosti
so žiadosťou ekologického krúžku
KVAPKA z Trstenej starosta uviedol, že aj u nás pracuje ekologický krúžok pod vedením p. uč. Ing.
Agneši Chmeľovej a má za sebou
kus užitočnej práce, momentálJozef 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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ne teraz náučný chodník. Starosta doporučil poslancom, aby si ho
prešli, je tam čo obdivovať.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť TJ Tatran Zákamenné
o dotáciu na rok 2009 vo výške 150
tis. Sk a na dofinancovanie zvyšku
sezóny 2008, 15 tis. Sk a to z toho dôvodu, že počasie dovoľovalo
hrať už aj jarné zápasy. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo výšku požadovanej dotácie.
Starosta potom informoval poslancov o aktivitách ktoré prebehli
alebo sa ešte len pripravujú.
• 10. novembra bola slávnostne otvorená cesta Orava – Kysuce.
Na otvorení sa zúčastnili premiér
Róbert Fico, minister vnútra SR
Róbert Kaliňák, predseda VÚC
Juraj Blanár a prezident Policajného prezídia SR Ján Packa. Minister vnútra SR, policajný prezident
SR a predseda VÚC prišli aj do našej obce oficiálne otvoriť Obvodné
oddelenie Policajného zboru.
• Občania časti Nižný koniec
spísali petíciu proti rušeniu nočného kľudu hlasným púšťaním hudby v diskoklube KUVAJT. Sťažnosť občanov sa riešila prostredníctvom Obce Krušetnica, stavebným úradom, pretože diskoklub
je v katastri Obce Krušetnica. 3.
februára 2009 bol v diskoklube vykonaný štátny stavebný dohľad,
ktorého predmetom bola kontrola
zistenia skutočností, či sú dodržané podmienky kolaudačného rozhodnutia ako aj dodržiavanie ob-

samospráva obce /príhovor starostu obce
čianskeho zákonníka. K vykonaniu štátneho stavebného dohľadu
boli pozvaní aj všetci občania, ktorí sa na petíciu podpísali, no ani
jeden z nich sa nezúčastnil. Majiteľ diskoklubu KUVAJT bol upozornený, že pri ďalšom podnete od
občanov na hlasné púšťanie hudby  
mu bude nariadené úradné meranie hluku.
• Starosta informoval poslancov o upozornení prevádzkovateľov skládok pevného domového
odpadu v Zubrohlave a Dolnom
Kubíne že sa končí životnosť  skládok dňom 31. 12. 2008. Neskôr
však bolo povolené prevádzkovať
skládku v Dolný Kubín do konca
júna 2009 a  v Zubrohlave bola povolená výstavba ďalšej skládky.
• Obec už dávnejšie plánovala
zakúpiť do kuchyne kultúrneho domu novú elektrickú pec na varenie,
pretože tá, ktorá tam bola doteraz
už dosluhuje. Obec využila ponuku
firmy Gastro Vrábeľ, Dolný Kubín
a po porovnaní s inými ponukami
zakúpila pec za 65 738 Sk. Do  kuchyne kultúrneho domu sa kúpil aj
nový plynový sporák.
• Na záver starosta oznámil poslancom, že posledné zasadnutie
OZ v roku 2008 zvolá 12. decembra a poslanci sa dohodli, že zasadnutie sa uskutoční v pizzerii Veronika, kde budú pozvaní aj zástupcovia organizácií a firiem, ktoré
v kalendárnom roku spolupracovali s obcou pri realizácii úloh.
Mariána Florková
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Milí spoluobčania,
na začiatku nového roku by som
sa s Vami rád podelil o svoje dojmy
a myšlienky z toho predchádzajúceho, pretože za sebou máme dvanásť ,naozaj, úspešných mesiacov.
Podarilo sa nám ich naplniť zrealizovanými predsavzatiami, ktoré sme si vytýčili. Splniť ich nebolo vôbec jednoduché. Za každým z
nich stojí množstvo práce, plánov,
prebdených nocí… Na toto všetko
ale zabudneme, keď sa dnes pozrieme napríklad do okien nových
rozsvietených bytov pri zdravotnom stredisku; zahreje nás totiž
pocit, že sme pomohli mladým rodinám získať vlastnú strechu nad
hlavou alebo, že sa nám podarilo
dokončiť hlavnú trasu rozvodu vody v obci, pokračovanie vo výstavbe domu kultúry a v neposlednom
rade aj to že naša obec bola úspešná pri predkladaní projektu z fondov EÚ na opravu budov základnej školy.
Tešíme sa, keď naša práca prináša ovocie. Vtedy naozaj zabudneme, že to nešlo vždy hladko. Nechceme však zabudnúť na ľudí, ktorí za týmto úspechom stoja a o ktorých zásluhách väčšina
z nás ani netuší. Všetkým, ktorí
svojou pomocou prispeli k budovaniu spoločného dobra patrí moje
veľké a úprimné: Ďakujem.
Toto všetko nám ale nesmie dovoliť, aby sme nezaspali na vavrí-

noch. Práve naopak. Ženie nás to
dopredu. Už dnes máme hlavy plné
plánov, nových projektov, myšlienok
ako pozdvihnúť kultúrnu, sociálnu
či ekonomickú úroveň obce. Čaká
nás ťažký rok. Už počas roku 2008
sa hovorilo celosvetovej kríze. Vtedy
sa len hovorilo, dnes jej následky už
pociťujeme a nikto nevie čo všetko
nás ešte čaká.
Verím však, že s Božou a Vašou podporou budeme pokračovať v započatom trende budovania úspešnej
obce, ktorá má dobré meno v rámci
Oravy, Slovenska i Európskej únie.
Zákamenné sa pýši usilovnými a šikovnými jedincami, ktorí spoločne
môžu dokázať veľké veci. Ja pevne
verím, že sa nám to darí už teraz.
Prajem všetko dobré v roku 2009.
Ing. Milan Vrábeľ

Obec né zast upite ľ st vo sc hválilo
programový rozpočet 2009 – 2011
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2008 za
účasti všetkých poslancov, Mgr.
Emila Revaja, riaditeľa ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka v Zákamennom
a Ing. Marty Florkovej, ekonómky a účtovníčky OcÚ Zákamenné sa konalo 12. 12. 2008 v pizzérii Veronika o 16. 30 h.

Po schválení programu zasadnutia vystúpil starosta obce Ing.
Milan Vrábeľ s hodnotením plnenia úloh a rozpočtu za rok 2008.
• Po celý rok sa pracovalo na
dvoch 8 b.j. s úsilím dokončiť ich
a skolaudovať ich do konca novembra. Bytovky boli dokončené
v termíne a byty odovzdané náVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

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

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

Okrem týchto väčších akcií
sa v tomto roku pracovalo aj na
menších projektoch, dokončilo
sa ihrisko na Poriečí
• vyasfaltoval sa povrch, rozšírilo sa parkovisko pri VÚB,
spevnila sa plocha pre parkovanie
Pokračovanie – s. 5

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

konateľ spoločnosti

jomníkom. Celkový náklad činil
22 mil. Sk plus technická vybavenosť 1,6 mil. Sk.
• Urobila sa ďalšia etapa vodovodu Poriečie, Kviatkova a vybudovala sa aj časť pre IBV Farský
Briežok – 4,63 mil. Sk.
• Na stavbe kultúrneho domu
sa v roku 2008 urobili práce za 3,
291 mil. Sk.

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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Dokončenie – s. 3
pri zdravotnom stredisku. Urobil
sa pretlak popod cestu pri materskej škole v Oraviciach, a položila sa aj časť vodovodného potrubia, ktoré bude slúžiť pre materskú školu, družstevné bytovky
a zároveň pripravovanú IBV. Pripravili sa priestory pre Obvodné
oddelenie policajného zboru SR
a v tejto budove sa budujú dva nové byty a rekonštruujú sa dva staré. Ich dokončenie sa plánuje v roku 2009. Jeden z bytov bude slúžiť
ešte na rozšírenie kancelárskych
priestorov pre ObO Policajného
zboru. Ostávajúce tri byty chce
mať obec v rezerve, v prípade príchodu nových lekárov, učiteľov
a pod. Vytvorili sa podmienky
a odpredali sa pozemky pre budovanie priemyselného parku firmám ORCO a REDON v lokalite za roľníckym družstvom. Zrekonštruovali sa 4 autobusové zastávky na Vyšnom konci a vybudovala sa nová na Poriečí. Dala sa
vyhotoviť projektová dokumentácia na rekonštrukciu ZŠ –589 tis.
Sk, zberný dvor 18 tis. Sk, zmena
palivovej základne v zdravotnom
stredisku, námestie. Dal sa vytlačiť stolový kalendár, ktorý bol doručený do každej rodiny v obci,
celkové náklady  70 tis.Sk.
Okrem aktivít na obecnej pôde
sme prispeli aj k znovu navráteniu Okresného súdu do Námestova, dobudovaniu cesty Orava
– Kysuce a podporujeme snahy
zriadiť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Námestove.
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ predložila
návrh rozpočtu na roky 2009 –
2011 (viď tabuľka strana 4).
Poslanci prerokovali rozpočet aj po jednotlivých kapitolách
a nemali žiadne pozmeňujúce
návrhy a pripomienky, takže ho
schválili jednomyseľne.
V súvislosti s prechodom na
euro, boli vypracované dodatky
k všeobecne záväzným nariadeniam a to o  
• dani z nehnuteľnosti
• o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
a miestnych poplatkoch
• o opatrovateľskej službe
• o cintoríne.
V dodatkoch sú prakticky len
sumy v slovenských korunách
prepočítané na euro konverzným
kurzom . V dodatku č. 4 k VZN

samospráva obce
o preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu o miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho
odpadu sa mení výška poplatku
na 0,0187 € za jeden liter komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov, to znamená, že
za vývoz jednej 110 litrovej kuka
nádoby zaplatí občan 2,06 €.
Poslanci odsúhlasili zvýšenie
poplatku za vykopanie hrobu a to
z 1 500 Sk (49,79 €) na 1 800 Sk
(59,75 €).
Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo koncepciu rozvoja informačného systému na roky 2009 – 2013. Ide o vypracovanie elektronického systému styku
občan – obecný úrad.
Starosta Ing. Vrábeľ dal do pozornosti prípravu Dní obce, (18.19. júl) aj keď leto je ešte ďaleko,
niektoré veci treba zabezpečovať
už. Obec oslovila  hudobné  skupiny GLADIÁTOR a DESMOD
o možnosť účinkovaťna našich obecných dňoch. Skupina
DESMOD má už tento termín obsadený, ale GLADIATOR je voľný.
Po celkom pozitívnom ohlase na
I. ročník Zákamenského drevorubača by sme chceli v tejto tradícii
pokračovať aj naďalej, záleží na
organizátoroch, či budú ochotní.
Starosta oslovil poslanca p. Ing.
Petra Durčáka či môžeme rátať
s ich pomocou? Ing. Durčák potvrdil, že áno. Samozrejme budú
aj ostatné tradičné akcie a iniciatíve sa medze nekladú. Poslanci
odsúhlasili, aby na Dni obce bola
pozvaná hudobná skupina GLADIATOR.
Obecné zastupiteľstvo ešte
prejednalo vysporiadanie pozemkov pre Pavla Kondelu a Štefana a Helenu Buknovcov. Ide o pozemky pri a pod rodinnými domami, ktoré nemajú ich užívatelia s obcou majetkovo a právne
vysporiadané. Pre odpredaj pozemkov pri takýchto vysporiadaniach bola obecným zastupiteľstvom schválená suma 70 Sk/m 2
(2,32 €).

Neprehliadnite!
Poplatok za PDO za rok 2008 bude inkasovaný
prostredníctvom SIPO v marci 2009
Poplatok za vodu za rok 2008 bude inkasovaný
prostredníctvom SIPO v apríli 2009
Daňovník zaplatí daň z nehnuteľností až po prevzatí
platobného výmeru, ktorý bude doručený v priebehu mesiacov marec – apríl.
Daň (splátky dane) z nehnuteľností je daňovník povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti
platobného výmeru a splátky dane najneskôr v lehote ich
splatnosti.

Po skončení pracovnej časti zasadnutia OZ starosta poďakoval všetkým prítomným za celoročnú prácu a otvoril neoficiálnu časť, na ktorú prišli aj pozvaní hostia, zástupcovia organizácií
a firiem, ktorí sa počas roka 2008
zúčastnili na rozvoji obce.
Mariána Florková

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
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P. V.
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Programový rozpočet obce Zákamenné
na roky 2009 – 2011
Rekapituálácia
Prijatý
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2008

2009

2010

2011

Bežný rozpočet
bežné príjmy
bežné príjmy školstvo prenesené
Spolu
bežné výdavky
bežné výdavky školstvo originál.
bežné výdavky školstvo prenesené
Spolu

34356
24000
58356
26597
5810
24000
56407

38563
25034
63597
27727
6500
25034
59261

37665
25000
62665
28983
0
25000
53983

39451
25000
64451
30319
0
25000
55319

Finančné operácie
finančné operácie príjmové
Spolu
finančné operácie výdavkové
Spolu

13302
13302
500
500

11302
11302
500
500

0

0

500
500

500
500

Kapitálový rozpočet
kapitálové príjmy
7581
Spolu
7581
Kapitálové výdavky
22300
kapitál. výdavky školstvo prenesené		
Spolu:
22300

46600
46600
61560
0
61560

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Hospodárenie spolu:
32
178
8182
8632
Bežné výdavky .............................................. Rozpočet (v tis. Sk) II. Q (v tis.Sk)
01.1.1.6 Správa OcÚ a OZ..............................................................9947
8851
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť...............................................56
66
01.3.3 Iné všeobecné služby – matrika..........................................199
192
01.6.0. Všeobecné verejné služby.......................................................8
0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu..................................................273
272
02.2.0 Civilná obrana........................................................................3
0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi ......................................................194
36
04.5.1 Cestná doprava – zimná obsluha, údržba ........................2815
1428
05.1.0 Nakladanie s odpadmi...................................................... 1718
1423
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami........................................60
6
06.2.0 Rozvoj obcí – územný plán, projekty, VPP.......................1627
1595
06.3.0 Zásobovanie vodou – vodovod..........................................1220
1201
06.4.0 Verejné osvetlenie...............................................................966
908
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.........................................557
522
07.2.1 Všeobecné lekárenské služby – zdravotníctvo..................1263
888
08.1.0 Rekreačné a športové služby...............................................928
888
08.2.0.5 Miestna knižnica................................................................364
354
08.2.0.9 Kultúrne služby – KD.......................................................2668
2106
08.3.0 Vysielacie, vydavateľské služby – m. rozhlas...................... 224
95
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby............................................389
184
09.1.2.1 Základné vzdelávanie.......................................................1163
1161
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie............................................... 24
24
09.6.01 Školské stravovanie v MŠ a ZŠ............................................202
201
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované.........................................14
3
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba.........................................869
669
10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti...................................15
0
10.4.0.5 Ďalšie sociálne služby – rodina a deti...................................40
18
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi..........................55
0
Bežné výdavky spolu:................................................................ 28 075
23091
Kapitálové výdavky.......................................... IV. Q (v tis. Sk)
713 004 Stroje, prístroje, zariadenia – cintorín........................................................ 76
716
projektová dokumentácia......................................................................... 607
717 001 realizácia nových stavieb – 16 bytová jednotka.....................................15318
717 001 realizácia nových stavieb – IBV Farský inžin. siete..................................1743
717 003 2 bj. Nadstavba........................................................................................... 25
717 001 polyfunkčný dom kultúry....................................................................... 3291
 	
zastávka Poriečie...................................................................................... 148
 	
vodovod Poriečie..................................................................................... 4021
		
Vodovod IBV Farský briežok..................................................................... 609
 	
údržba ObZS.............................................................................................. 64
 	
KD pec........................................................................................................ 66
717 001 technická vybavenosť 2x8 bj....................................................................1615
Spolu ............................................................................................................. 27582

Snehová nádielka
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

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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Poplatky za poskytnuté služby v obci
Cintorínske poplatky
• hrobové miesto pre hrob dospelého za 1 m² 3,32 € (100 Sk);
• hrobové miesto pre hrob dieťaťa
1,66 € (50 Sk);
• kopanie hrobu 59,75 € (1
800 Sk).
Nájom Kultúrneho domu
Druh akcie: Letné obdobie/Zimné obdobie
• svadba 59,75 € (1 800 Sk)/
(2 000 Sk) 66,39 €;
• pečenie 16,60 € (500 Sk) /deň/
(600 Sk)/deň 19,92 €;
• životné jubileum 26,56 €
(800 Sk)/900 Sk 29,87 €;
• kar 13,28 € (400 Sk)/(500 Sk)
16,60 €;
• vyhlásenie v rozhlase
(50 Sk)/1,66 €;
• používanie verejného priestranstva 1 m²
(100 Sk)/3,32 €.
Knižnica zápisné
• zápisné deti 0,66 €/(20 Sk);
• zápisné dospelí 1,16 €/(35 Sk).
Kopírovacie služby
• 1 – 29 str. A4 0,10 €/(3 Sk);
• 1 – 29 str. A3 0,20 €/(6 Sk);
• obojstranne A4 0,20 €/(6 Sk);
• obojstranne A3 0,40 €/(12 Sk);
• 30 ks a viac A4 0,07 €/1 ks /
(2 Sk)/1 ks;
• 30 ks viac A3 0,14 €/za 1 ks/
(4 Sk)/1 ks.
Odber vody
• voda 1 m³ 0,3319 € (10 Sk);
• stočné 1 m³ 0,0332 € (1 Sk);
• paušál 1 osoba 45 m³ 14,9372 €
(450 Sk).
Poplatok za vodu r. 2008 bude inkasovaný v apríli 2009 prostredníctvom SIPO.

Vývoz PDO
Zakúpenie smetnej nádoby
26,89 € (810 Sk)
1 vývoz 2,058 € (62 Sk).
Vývozy podľa farieb Záloha/K
úhrade záloha /K úhrade
• farba červená 86,44 € –
15,66 €/70,76 € (2 604 Sk) (–
472 Sk)/(2132 Sk);
• farba žltá 74,08 € –
13,74 €/60,34 € (2 232 Sk) (–
414 Sk)/(1818 Sk);
• farba modrá 53,50 € –
9,92 €/43,58 € (1 612 Sk) (–
299 Sk)/(1313 Sk);
• farba biela 26,75 € –
4,98 €/21,77 € (806 Sk) (–
150 Sk)/(656 Sk).
Poplatok za PDO za rok 2008 bude inkasovaný prostredníctvom
SIPO v marci 2009.
Daň (splátky dane) z nehnuteľnosti ste povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru
a splátky dane najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet
správcu dane alebo v hotovosti pri
platbách do 332 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň. (do 15
dní odo dňa doručenia platobného výmeru).
Správne poplatky
Žiadosť o stavebné povolenie
na stavbu rod. domu 33,00 €
(1 000 Sk).
Zmeny stavieb pred dokončením
16,50 € 500 Sk.
Povolenie na odstránenie stavby
6,50 € 200 Sk.
Návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia pri rozpočtovom náklade:
• do 1,5 mil. Sk vrátane 16,50 €
(500 Sk);
• nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrá-

tane 23,00 € 700 Sk;
• nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane 33,00 € (1 000 Sk);
• nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk
vrátane 66,00 € 2 000 Sk;
• nad 100 mil. Sk 99,00 €
3 000 Sk.
Správne poplatky matrika
Matričný doklad ( rodný, sobášny
alebo úmrtný list) 1,50 € (50 Sk)
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
66,00 € 2 000 Sk.
Overenie jedného podpisu na listine 0,50 € 15 Sk.
Overenie listiny, odpisu za každú
začatú stranu 1,50 € (50 Sk).
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
a v žiadosti o odpis z registra trestov 1,50 € (50 Sk).
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby
3,00 € (100 Sk).
Združenie Biela Orava sa stará o zber separovaného odpadu. Je to združenie 24 obcí, kde
sa v pravidelných intervaloch
v každej obci vykonáva zber skla, plastov a tetrapakov.
Občania naozaj zodpovedne
pristupujú k triedeniu odpadu
o čom svedčí aj množstvo vytriedeného a vyvezeného odpadu.
Za celý rok 2008 v rámci združenia Biela Orava  bolo vyvezených
351 763 kg skla, 154 390 kg plastov, 2 944kg tetrapakov. Samozrejme nie je tu zarátaný komunálny odpad.  
Do triedenia sa zapájajú všetci
občania ktorým záleží na čistote prostredia v ktorom žijú. Najlepšie o tom vedia povedať čísla.   Viete si predstaviť, že v naj-

bližšom okolí by sa povaľovalo
77 615 kg odpadu? Nepredstaviteľné? Rozmenené na drobné
naša obec Zákamenné vyprodukovala  55 499 kg skla, 21 408 kg
plastov a 708 kg tetrapakov, ktoré boli vyvezené a zlikvidované
združením.
Združenie Biela Orava chce aj
naďalej separovať odpad v obciach, aby tak prispela k celkovej čistote nášho okolia a ochrane životného prostredia.
Prehľad vyvezeného separovaného odpadu v kg za rok 2008 v jednotlivých obciach združenia Biela Orava.
Separovaný zber za rok 2008 v kg
Obec
Sklo
Plast TETRA
Zákamenné 55 499 21 408
708
Novoť
24 289 12 542
193
Hruštín
22 244 13 362
90
Vaňovka
802
0
0
Babín
8 079
3 835
0
Vasiľov
7 788
1 765
117
Lokca
15 344
7 356
87
Ťapešovo
5 521
2 633
90
Vavrečka
7 370
4 159
76
Klin
18 987
7 804
476
Or.Lesná 14 912
4 815
20
Krušetnica 8 102
3 060
256
Lomná
5 750
1 900
70
Breza
5 141
0
420
Beňadovo
8 203
1 846
0
Or. Polhora 35 544 17 244
0
Sihelné
7 082
1 907
0
Rabča
18 444
6 029
43
Rabčice
10 985
5 313
18
Zubrohlava 15 560
6 249
77
Bobrov
11 623
7 251
46
Or. Jasenica 12 754
7 537
81
Or. Veselé 15 452
6 965
51
Mútne
16 288
9 410
25
Spolu
351 763 154 390 2 944

Požiar výrobnej haly píly
Štátnych lesov
v Zákamennom

V noci, z utorka 14. na
stredu 15. októbra o štvrť
na tri z neznámych príčin
horela píla Štátnych lesov
v Zákamennom.

Šľahajúce plamene nebolo ďaleko vidieť, pretože v tú noc bola veľmi hustá hmla. Ako prví oheň hasili domáci dobrovoľní hasiči, postupne k nim pribudli štátni hasiči z Námestova a dobrovoľníci
z Novote a Oravskej Lesnej. Tlejúce zhorenisko museli zamest-

nanci kontrolovať niekoľko dní
a nocí. Zhorela celá výrobná hala aj s technológiou na porez ihličnatej guľatiny a výrobu reziva.
Sklad dreva a reziva požiarom nebol zasiahnutý. Predbežná odhadnutá škoda bola 4,5 milióna korún
(150 000 eur.)
Na píle ročne spracovali 10 tisíc
m3 guľatiny. V dvojzmennej prevádzke tam pracovalo 17 zamestnancov. Príčinu požiaru vyšetruje polícia.
V. Sekerášová

Autodoprava Anton Klimčík – aj tá pomáha
znižovať nezamestanosť v obci
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ROEP/Činnosť ERKA/Poďakovanie

Ako pokračuje ROEP v Zákamennom
Vlastníctvo ku pozemkom
sa do roku 1964 evidovalo
v pozemkovej knihe, kde
bola pozemnoknižná mapa
a pozemnoknižné protokoly.
Po roku 1964 sa začalo vlastníctvo evidovať na listoch vlastníctva
a na katastrálnych mapách registra C- KN. Takže tohto času  máme
vlastníctvo ku pozemkom evidované na listoch vlastníctva alebo v pozemkovej knihe. Ak je vlastníctvo
evidované v pozemkovej knihe je veľakrát dosť ťažké zistiť vlastníka pozemku, ako aj jeho rozmer a výmeru, z tohto dôvodu bolo treba nájsť
nejaké riešenie ako by bolo jednoduchšie a rýchlejšie zistiť vlastníka ku pozemku, ako aj polohu pozemku, kde sa v skutočnosti nachádza, prípadne určiť presnejšiu výmeru pozemku. Riešením sa stalo vyhotovenie registra E- KN v katastri nehnuteľností. Tento register
sa napĺňa údajmi z ROEP (register
obnovenej evidencie pôdy). Nový
register E – KN sa skladá z písomnej časti (na listoch vlastníctva pribudnú parcely E-KN), ako aj z grafickej časti (nové mapy).
V katastrálnom území Zákamenné vyhotovujeme ROEP na základe zmluvy o dielo s Krajským
katastrálnym úradom (ktorý celé dielo aj financuje) od roku 2007.
Celé dielo je rozdelené do štyroch
etáp: vyhotovenie novej digitálnej
mapy, vyšetrenie vlastníctva ku

parcelám, zverejnenie diela, zápis
diela do katastra.
Prvá etapa bola spracovaná
v roku 2007 a v marci 2008 odovzdaná Správe katastra v Námestove na kontrolu. Novú mapu sme
vyhotovili digitalizáciou a vektorizáciou pozemnoknižnej mapy,
podklady (naskenované a natransformované mapy) sme si vyžiadali z Geodetického a kartografického ústavu z Bratislavy. Z tejto mapy boli vyrezané parcely, ktoré už
boli na listoch vlastníctva v registri C-KN. Takže predmetom ROEP
sú len tie parcely, ktoré nie sú na listoch vlastníctva v registri C-KN.
Druhá etapa vyšetrenie vlastníctva bola spracovaná v roku
2008 a v novembri 2008 odovzdaná Správe katastra v Námestove na
kontrolu.  V tejto etape sme vyšetrili vlastníctvo v pozemnoknižných
protokoloch ako aj neúplné vlastníctvo na listoch vlastníctva a vyhotovili sme návrh nového vlastníctva. V tomto návrhu sú známi
vlastníci s pobytom, známi vlastníci bez pobytu, neznámi vlastníci (ktorým boli pridelení správcovia) atď.
V súčasnosti prebiehajú práce
na tretej etape (zverejnenie diela),
z tohto dôvodu bolo potrebné požiadať Správu katastra v Námestove aby pozastavil zápisy všetkých

listín do katastra nehnuteľností do
doby, kým sa nevyhotoví štvrtá
etapa : zápis ROEPu do katastra. (
Ak by sa stále zapisovali listiny nebolo by možné zverejniť dielo, lebo
by sa stále menili údaje v katastri
napríklad: vlastníci, parcely predmetu konania…)
Po odovzdaní návrhu na zverejnenie a kontrole Správu katastra,
vyhotovíme výpisy pre vlastníkov
pozemkov, ako aj grafickú časť registra (novú mapu, tá bude zverejnená na verejnej tabuli na obci).  
Výpisy budú doručené každému
účastníkovi konania (účastník konania je každá osoba, ktorá vlastní pozemky predmetu konania,
ako aj osoba ktorej práva môžu byť
dotknuté konaním (správcovia…),
osobne do vlastných rúk doporučene.
Spolu s výpisom bude doručená poštová poukážka na zaplatenie úhrady na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa § 10
zákona 180/95 Zb. vo výške 3,32 €,
okrem toho poplatku bude musieť uhradiť poplatok podľa výmery ktorú vlastní a to: 3,32 € za každých začatých 5 000 m2 v extraviláne a 3,32 € za každých začatých
400 m2 v intraviláne.
Tieto výpisy by mali byť hotové a doručené do konca februára prípadne prvý marcový týždeň.
Účastník konania by si mal tento
výpis pozemkov porovnať s listinami ktoré vlastí, čiže s listami vlast-

níctva prípadne s inými listinami
preukazujúcimi vlastníctvo ako sú:
dedičstvá, kúpnopredajné zmluvy, notárske zápisnice, pozemnoknižné protokoly…, ak vo výpise nenájde nehnuteľnosť (parcelu), na
ktorú má listinu ktorá preukazuje
jeho vlastníctvo, má právo takúto
listinu doručiť komisii ROEP (zriadená na obecnom úrade v Zákamennom). Komisia ROEP bude zasadať na obecnom úrade v presne
stanovenom čase (po doručení výpisov, oznámením v rozhlase prípadne na obecnom úrade na verejnej tabuli bude uvedené kedy bude komisia zasadať). Komisia ROEP bude prijímať a rozhodovať len
o tých listinách   ktoré preukazujú vlastníctvo k nehnuteľnostiam
ktoré neboli zapracované do diela. Návrhy bude komisia prijímať
a o nich rozhodovať zhruba tri mesiace od začatia činnosti, ale záleží to aj od množstva prijatých návrhov (čím ich bude viac tým to bude
dlhšie trvať). Po preskúmaní doručených návrhov vydá komisia rozhodnutie, ktorým rozhodne či doručený návrh potvrdzuje vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam. Po vydaní všetkých rozhodnutí ich musí spracovateľ zapracovať do diela, (ako dlho to bude, zase
bude záležať od počtu rozhodnutí),
a po ich zapracovaní a odovzdaní Katastrálnemu úradu v Námestove, sa vykoná štvrtá etapa : zápis
ROEP do katastra.

Z činnosti ERKA v našej obci
V tomto vianočnom
čase chcem vás
poinformovať o činnosti
ERKa v Zákamennom.
ERKO – hnutie kresťanských
spoločenstiev detí je detskou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, registrovanou na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990.
Združuje viac ako 9 000 členov
a v súčasnosti je najväčšou detskou organizáciou na Slovensku. Svojou činnosťou prispieva
k formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.
V ERKu sú zapojení mladí ľudia, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú deťom – animátori. Prežívajú s nimi radosti aj starosti

všedných dní nielen na stretkách,
ale aj na výletoch, víkendovkách,
pri príprave jasličkových pobožností, koledovania Dobrej noviny, Týždňa „Vypni telku a zapni
seba“ a mnohých ďalších podujatiach. V Zákamennom ERKO
pracuje už celé dva roky a združuje 20 animátorov, ktorí sa venujú
viac ako 80. deťom.
Priority ERKA:
1. Vytváranie spoločenstiev
detí, ktoré umožňujú zažiť Cirkev
ako spoločenstvo z viery žijúcich
a v láske konajúcich ľudí.
2. Organizovanie otvorených
akcií, venovaných spravidla deťom.
3. Združovanie a aktívna formácia dospelých.
4. Organizovanie koledovania detí pod názvom Dobrá novina v čase Vianoc, ktoré je spojené
so zbierkou pre potreby núdznych

v krajinách tretieho sveta.
Z posledných aktivít ERKA:
Popri pravidelných týždenných stretkách od októbra 2008
sme zorganizovali:

Dňa 18. 10. 2008 – Šarkaniáda
• v krásnom jesennom počasí sa na Kalvárii stretlo okolo 50
detí a predviedlo 38 vlastnoručne
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Poďakovanie
Dlho očakávané a vysnívané ASFALTOVÉ IHRISKO. Naše úsilie nevyšlo nazmar, ihrisko na Starom trhovisku sa môže pýšiť krásnym asfaltovým kobercom. Zo snahy mnohých ľudí, ktorí sa pričinili o obnovenie
ihriska sa dnes teší mnoho ľudí. Radosť nemajú len tí najmenší, ale aj mládež a dospelí. Dnes  
sa tam už chodievajú hrávať naše deti a nám ako rodičom spadol kameň zo srdca, lebo majú
bezpečné miesto na hry. Predtým sa deti schádzali a hráva-

li na hlavnej ceste, dnes je to už
minulosťou. Každý  si tam nájde
svoje miesto, či už na šport, hry
alebo príjemný oddych. Teraz už
len čakáme na bohatú nádielku
snehu a mrazu a hokej bude v plnom prúde.
Nezabúdajme na ľudí, ktorí majú na tom najväčšiu zásluhu. Naše poďakovanie patrí starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu a samozrejme aj nám
všetkým, ktorí sme priložili ruku ku krásnemu dielu.
Emília Strýčková
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Z činnosti ERKA v našej obci
Dokončenie – s. 7

vyrobených šarkanov, ktoré museli spĺňať určité kritériá:  šarkan
musel byť originálny, na pohľad
krásny, schopný lietania. Popri
troch šarkanoch, ktorí najlepšie
spĺňali dané kritériá, boli udelené
aj špeciálne ceny a vlastne každý
šarkan bol ocenený, pretože v niečom bol unikátny.
2. 11. 2008 – Sviečka za nenarodené deti
• k odvážnym ERKárom, ktorých neodradilo ani nestále počasie sa pripojil aj správca farnosti
– Vdp. Andrej Dulák. Modlitbou
a zapálením sviec na miestnom
cintoríne uctili si pamiatku nenarodených detí. Potom pokračovali po novootvorenom náučnom
chodníku na morový cintorín,
kde sa zamysleli nad historickými
faktami morových epidémií v minulosti, ktoré neobišli ani obyvateľov našej obce a pomodlili sa za
duše zosnulých v čase moru.
13. 12. 2008 – sv. omša spojená
s požehnaním a vyslaním koled-

níkov Dobrej noviny
• 20 koledníkov zo Zákamenného sa zúčastnilo slávnostnej
sv. omše koledníkov Dobrej noviny našej diecézy v Poprade. Počas tejto sv. omše otec biskup Andrej Imrich ich požehnal a vyslal
ako ohlasovateľov radostnej zvesti o narodení Krista. Naši koledníci mali tú česť koledovať otcovi
biskupovi v mene všetkých koledníkov spišskej diecézy.
14. 12. 2008 – Detská misijná
nedeľa
• tretia adventná nedeľa je nedeľou radosti. Slávi sa aj ako Detská misijná nedeľa. Deti a mládež
z ERKA, ku ktorým sa pripojili
aj tie deti, ktoré sa pripravujú na
tohtoročné koledovanie v Dobrej
novine sa aktívne zapojili do slávenia sv. omše spevom, modlitbami, obetnými darmi aj prezentáciou, v ktorej predstavili projekty
podpory detí a ľudí v núdzi v Afrike. V popoludňajších hodinách
sme prežili príjemné chvíle na adventnej tvorivej dielni v miestnom
kultúrnom dome. Aj touto ces-

tou chceme poďakovať všetkým
ockom a mamám, ktorí neváhali a so svojimi deťmi prišli medzi
nás a boli ochotní svoje skúsenosti a schopnosti odovzdať pri tvorbe anjelikov, dekoratívnych predmetov, papierových hviezd, či pečenia a zdobenia medovníčkov.
Týmto zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí nás v roku
2008 akýmkoľvek spôsobom podporili a boli otvorení pre našu čin-

nosť. Poďakovanie patrí správcovi farnosti Vdp. Andrejovi Dulákovi, pánom kaplánom – Róbertovi Moresovi a Jankovi Červeňovi, riaditeľovi
ZŠ – Mgr. Emilovi Revajovi, starostovi obce Ing. Milanovi
Vrábľovi, pani Viktórii Sekerášovej, vedúcemu Ľudovej hudby Marekovi Beňušovi, rodine Kurekovej, Rypákovej, Michlíkovej a ďalším ochotným dobrodincom.
(Mgr. Marta Janoťáková)

Maškarný karneval
Dňa: 15. 2. 2009 sa konal
v kultúrnom dome Detský
maškarný karneval. Pri tejto
akcii tiež pomáhali Erkári.
Venovali sa deťom, naučili ich
pekný erkársky tanec, maľovali
valentínsky pozdrav pre smutného Karolka a nakoniec pomáhali
pri rozdávaní sladkostí všetkým
maskám.
Deti, ktoré boli oblečené za

rôzne víly, čarodejnice, princezné, babky, kovbojov, mušketierov,
pištoľníkov, príšery a pod. bolo až
161. Pri dobrej hudbe si zatancovali všetci, ktorí mali chuť sa zabaviť. Ďakujem všetkým rodičom,
ktorí ušili tak pekné masky pre
svoje ratolesti.
Z týchto akcií bolo vidieť, že deti sa chcú baviť, chcú niečim potešiť, len sa im musíme vedieť a mať
čas venovať.

Mikuláš so svojim sprievodom sa vezie na konskom záprahu
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Fašiangové posedenie v klube
Ľudovej hudby Kamenčan
O poriadnu fašiangovú
veselicu sa 7. februára 2009
postarala Emília Beňušová.
Do klubu Ľudovej hudby
Kamenčan na Vyšnom konci
pozvala ľudí,ktorí sa radi
zaveselia a pri dobrej hudbe si
radi zaspievajú a zatancujú.
Tí odvážnejší prišli v maskách,
aby dodali fašiangom ten správny
šmrnc. Nechýbalo ani bohaté pohostenie s dobrými šiškami. Ženy
v zákamenských krojoch si pri ľudových piesňach zaspomínali na
časy minulé. Niekedy sa ľudia vedeli takto zabaviť hoci len pri jednej
harmonike až do rána.
Všetci, ktorí sa takto dobre zaUbytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

bavili chcú poďakovať Emílii Beňušovej, za štedré pohostenie ale
hlavne za chvíle prežité v dobrej
a veselej nálade.

Akcie
v Kultúrnom
Dome
14. 3.
12. 4.
18. 4.
25. 4.
2. 5.
9. 5.

Rodinná slávnosť
Veľkon. zábava .....
Svadba..................
Svadba..................
Rodinná slávnosť..
Rodinná slávnosť
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
11/2008 – 2/2009
95 rokov života
 Júlia Florková č. d. 1311
80 rokov
 Kamila Fafejtová č. d. 215
 Kristína Kovaľová č. d. 597
 Emília Fedorová č. d. 525
75 rokov
 MUDr. Klement Gajdoš, 		
č. d. 973
 Jozefína Beňušová č. d. 1067
 Agneša Serdelová č. d. 1398
 Kristína Sekerášová č. d. 617
 Štefan Majchrák č. d. 1086
 František Vajči č. d. 212
70 rokov
 Justína Kolenová č. d. 687
 Margita Matušáková č. d. 809
 Viktória Garajová č. d. 1241
 Vlasta Vajčiová č. d. 212
 Edurard Kakus č. d. 70
65 rokov
 Štefan Belicaj , č. d. 1377
 František Zálešák č. d. 781
 Elena Sivčáková č. d. 266
 Marta Subjaková č. d. 82
 Emília Čičová č. d. 97
 Jozef Franek č. d. 575
 Kamila Janetová č. d. 645
 Mária Bajová č. d. 208
 Martin Magdiak č. d. 516
60 rokov
 Jozef Hlbočan č. d. 973
 Krištof Šimjak č. d. 1281
 Štefan Kresťan č. d. 94
 Štefan Janeček č. d. 330
 Štefan Florek č. d. 403
 Agneša Kalamárová č. d. 997
 Viliam Plaskúr č. d. 354
 Ľudovít Buckulčík č.d.1235
Terézia Balúnová č. d. 1401
 František Kľuska č. d. 976
 Anton Srogoň č. d. 568
 Emil Sivčák č. d. 194
 Emília Žatkuľáková č. d. 546

kinO
1. 3. Pavučina lží
8. 3. 	Temný rytier
15. 3. Disaster
22. 3. film sa nepremieta z
dôvodu maľovania sály
29. 3. nepremieta sa…
5. 4. 	Ženy – komédia
19. 4. Výmena – dráma

Koledníci z materskej školy na obecnom úrade

XV. obecný ples bol plný zábavy
Fašiangy sú časom plesov,
zábavy a hojnosti. V našej
obci sa plesová sezóna
začala hneď po Vianociach.
Už 3. 1. 2009 plesali v KD
poľovníci z poľovníckeho
združenia Bezkyd.
Typická výzdoba v ktorej
nechýbala vôňa ihličia
prezrádzala o aký ples ide.
Príjemná nálada a dobrá
zábava trvala až do neskorých
ranných hodín.

XV. obecný ples sa konal 31.
1. 2009. Ples otvorili zákamenské mažoretky. Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ všetkých
privítal, poprial príjemnú zábavu a po slávnostnom prípitku to rozkrútil aj na parkete.
V programe vystúpili brušné tanečnice z Košíc. Je snahou každý rok oživiť ples nejakým pekným umeleckým vystúpením.
Po polnoci bola už tradičná súťaž v zabíjaní klincov do dreve-

Štatistické údaje POHYBU
OBYVATEľSTVA
V záKAMENNOM
ZA ROK 2008
K 1. 1. 2009 bolo v našej obci 5 064 obyvateľov, z toho 2 533 mužov a 2 531 žien
• narodených 79, z toho 41 dievčat a 38 chlapcov
• zomrelí 26 z toho 12 žien a 14 mužov
• odsťahovaní 8
• prisťahovaní 37
• sobášov 42

Priemerný vek občanov obce je 31 rokov
Domy
• obývané 1 056
• neobývané 262
• stavebné pozemky 120
• bytové jednotky 10 – 85 bytov

nej klady tesárskym kladivom.
Je to súťaž plná humoru, zábavy a tzv. hecovania. Tohto roku zvíťazili: muži – Vladimír
Sivčák, Vladimír Prokop, Jozef
Tereštík. Zo žien to boli Katarína Vrábľová, Lucia Revajová,
Erika Sivčáková.
Zábava trvala do samého rána a každý odchádzal v dobrej
nálade.
V. Sekerášová

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Kamil Florek, nar. 8. 10. 1925
† 5. 10. 2008
Tomáš Kurňavka, nar. 17. 7.
1925 † 9. 10. 2008
Martin Večerek, nar. 6. 12.
1935 † 17. 10. 2008
Jozefína Florková, nar. 30. 11.
1924 † 4. 11. 2008
Valentína Kľusková, nar. 13.
2. 1933 † 17. 12. 2008
Ján Majchrák, nar. 12. 6. 1941
† 18. 12. 2008
Štefan Kuhejda, nar. 22. 4.
1965 † 21. 12. 2008
Vendelín Sumihora, nar. 2. 2.
1958 † 27. 12. 2008
Rok 2009
Emil Plaskúr, nar. 20. 2. 1949
† 15. 1. 2009
Štefan Palárik, nar. 25. 12.
1919 † 21. 1. 2009
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Keď príroda naberá krásu jesene vždy si
pripomíname krásu života našich rodičov a starých
rodičov
Posedenie sa staršími
občanmi našej obce sa tohto
roku uskutočnilo 16. 11.
2008 o 13.00 hod v kultúrnom
dome. Starostom obce Ing.
Milanom Vrábľom bolo
pozvaných 233 občanov,
ktorí majú 70 a viac rokov.
Účasť prijal aj miestny pán farár Vdp. Andrej Dulák. V príhovore sa im starosta poďakoval za
všetko čo urobili a robia pre svoje
okolie a poprial im ešte pevnejšie
zdravie a veľa chutí do ďalších dní
a rokov života. Všetkým prítomným bol podaný obed. V kultúrnom programe vystúpili harmonikárky z PĽR, ktoré dobrou hudbou a príjemným spevom urobili
všetkým dobrú náladu. Tanečníci
z folklórnej skupiny Kamenčan za
sprievodu Ľudovej hudby pod vedením Marka Beňuša  vyzvali prítomných do tanca. Poniektorí vydržali tancovať aj dva dlhšie kola. Všetkým bola odovzdaná malá pozornosť. Tohto posedenia sa
zúčastnili aj naši občania, ktorí svoj zvyšok života trávia v Domove dôchodcov v Novoti. Vzájomné stretnutie urobilo mnohým radosť. Prišiel aj takmer 92
ročný Vendelín Kaukič, ktorý žije
je v DD už 18 rokov. Človek, plný
energie a záujmu o dianie sa v našej obci si pohovoril so známymi,
ba taktiež zatancoval a tak aspoň
na chvíľu vrátil svoj život o niekoľVďaka za súcit
Bože, ďakujem ti,
že mi posielaš do cesty ľudí,
ktorí ma tešia, pomôžu,
ktorí sa modlia za mňa
a vinú v teplé objatie.
Viem, že neprišli ku mne
náhodne,
to tvojej lásky súcit
napomáha to stretnutie.

Najstaršia občianka našej obce p. Justína Zvonárová
ko rokov späť. Život našim rodičom a starým rodičom prináša už
v ich veku rôzne trápenia a bolesti, ale má ešte v zásobe aj dni plné slnka a šťastia. Ich život bol životom chleba, vody a trochu soli
medzi prstami. Ten svoj čas chleba si vedeli vážiť a chrániť. Prajeme im, aby svoj životný údel vedeli uniesť, a aby každým novým
ránom vždy znova a znova prijali
I takí žijú
I takí ľudia na zemi žijú
čo len z tŕnia veniec vijú,
v bludných predstavách
chodia po púšti
bez slnka v temnote svetov
a v svojej duši i v srdci
záhradu majú bez kvetov.
Trpia chorobu hnevu trpkosti
radosť na smútok premenia
a lejú vodu na hlavu iným
z otráveného prameňa.

Ich rukami spájaš mi
pretrhnutú stuhu šťastia,
dni nepohody smútku
zakrývaš hustým závojom
a ich ústami napĺňaš
moje srdce pokojom.

Ó, preláskavý, Bože môj,
daj síl i s takými sa stretať.
Pomôž plameň hnevu hasiť
a v nádeji o milosť prosiť
by sa tá ich hašterivá sila

Odplať tým dušiam, Bože,
keď plnia tvoju vôľu,
že sa so mnou stretajú
a tešíme sa spolu.

v svätý pokoj premenila.
E.R

E.R.

ponuku žiť.
Najstaršou občiankou našej
obce je 96 ročná Justína Zvonárová, nar. 29. 11. 1912
Občania nad 90 rokov
Zuzana Florková, nar. 1913
Júlia Florková, nar. 1914
Pavlína Šimjaková, nar. 1915
Veronika Boškájová,nar. 1916
Štefan Kuchťák, nar. 1917
Dňa: 29. 11. 2008 pri príležitosti 96 narodenín  najstaršej občianky našej obce starosta obce navštívil a zablahoželal Justíne Zvonárovej k tak krásnemu životnému jubileu. Oslávenkyňa sa
v tak vysokom veku teší ešte dob-

rému zdraviu. Rada číta, počúva
rádio, okrem sv. omše si vypočuje
aj správy o situácii vo svete. Vôbec
si neuvedomuje svoj vek, má ešte
veľa prianí.
V komore má ešte 2 páry dobrej obuvi, ktorú chce ponosiť. Syn
Emil jej kúpil pekný kabát, aj ten
chce ešte ponosiť. Veľkou túžbou
je ísť sa pomodliť na Kalváriu a poďakovať sa P. Márii za všetko čo jej
bolo dané v živote. Pri rozhovore
s tak čipernou starenkou, aj mladší človek pookreje. Veď ona je plná
energie a životného optimizmu.
Má dobrú pamäť a čo je hlavne ešte naozajstnú chuť žiť.
Prajeme jej aby sa v dobrom
zdraví dožila stovky.
V. Sekerášová

Mať otvorené srdce
Dňa 8. februára
2009 zorganizovala
ved. ERKÁROV Marta
Janoťáková nedeľné
odpoludnie. Bolo to
podujatie plné hier a dobrej
zábavy.
Vedúca sa týmto všetkým
členom chcela poďakovať za celoročnú aktivitu. Pretože svoju činnosť venujú hlavne druhým a tak svojou dobročinnosťou obohacujú nás všetkých.

Táto detská organizácia ERKO je v obci zatiaľ pre mnohých
dosť neznáma, ale zgrupuje deti na báze kresťanského myslenia ako je „Mať oči, uši a srdce
otvorené a ruky použité na dobro“. Pred Vianocami v kultúrnom
dome piekli tak chlapci ako dievčatá medovníčky. V sále vyrábali
rôzne vianočné ozdoby z celkom
obyčajného materiálu napr.: cesto, krepový papier, polystyrén.
Z celkom obyčajných veci vznikla veľká radosť.
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Odber krvi
„Zadarmo ste dostali,
zadarmo dávajte“
(Mt 10,8)
Možno aj tento citát viedol darcov krvi, k tomu, aby  sa zúčastnili 7. odberu krvi v Zákamennom.
Tento sa niesol ešte vo Valentínskom duchu.
Na odber prišlo 86 dobrovoľníkov. Personál z Národnej transfúznej služby v Martine naplnil
84 krvných vakov touto vzácnou
tekutinou. Krv prišlo darovať 37
mužov a 47 žien. Medzi ostrieľaných a pravidelných darcov zavítalo aj 19 prvodarcov, ktorí si vy-

skúšali aké to je sedieť v darcovskom kresle. Snáď sa budú pravidelne vracať práve kvôli dobrému
pocitu, že niekomu zachránili život.
Veľmi aktívne sa na Valentínskej kvapke krvi zúčastnili aj dobrovoľníci z okolitých dedín: Oravská Lesná, Novoť, Krušetnica,
Lomná.
Na dobrovoľníkov čakali tri
odberné kreslá, preto aj napriek
množstvu darcov prebehla táto
akcia relatívne rýchlo. Odber začal s menších časovým sklzom ale
okolo 1300 hod. už odchádzali poslední darcovia.

24. FEBRUÁRA o POLNOCI basu pochovali
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Lyžiarsko-turistický prechod Zákamenským
grúňom III. ročník
Dňa 21. 2. sa uskutočnil III.
ročník lyžiarsko-turistického
prechodu Zákamenským grúňom.

Za pravého zimného počasia
s dostatkom snehu sa napriek
tomu, že v rovnakom čase boli
Novotské furmanské dni, sa
zišlo až 192 účastníkov nielen

domácich, ale aj z rôznych kútov Oravy a Slovenska. Nešlo o
nijaké súťaženie, kto bude prvý,
ale o to, aby si účastníci obdivovali krásy zimnej prírody. Boli
pripravené dve trate 22, 5 km
dlhá trať pre bežeckých lyžiarov a 10,5 km dlhá pre peších.
Po absolvovaní polovice trate

bolo pripravené pre účastníkov
malé občerstvenie s klobáskou
a v cieli okrem čaju aj guláš.
Toto podujatie po vyše
dvoch mesiacoch príprav zorganizovali: Obec Zákamenné, priaznivci lyžovania a TJ
Zákamenné. Bolo príjemným
vyvrcholením dobre vynalože-

nej námahy. Obec zabezpečila
ratrakom úpravu trati. Oproti
predchadzajúcim
ročníkom
pomohol presun z marca na
február - konečne bolo snehu
dosť.
Po skončení až do večerných
hodín pri hudbe Kamenčan sa
účastníci zabávali.
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Okresné kolo bedminonu ZŠ, SŠ v okrese Námestovo
Tak ako každý rok sa aj
v roku 2008 a to 28. 10.
sa uskutočnilo okresné kolo
v bedmintone pre žiakov
a študentov ZŠ, SŠ v okrese
Námestovo. Miesto konania
turnaja – telocvičňa ZŠ
J. Vojtaššáka v Zákamennom.
Pozvánky na turnaj boli rozposlané na okolité školy, kde fungujú krúžky   bedmintonu. Naším
prekvapením však bolo, že na turnaj sa nedostavili žiaci a študenti
týchto škôl. Preto sa do boja o po-

bomíra Sekerášová, 3. Monika
Vojtasová.
Prihlásený študent
1. Juraj Rončák – SOŠ EDUCO
Slanická Osada.
Prihlásené študentky
1. Júlia Floreková – Stredná
zdravotnícka škola Dolný Kubín,
2. Eva Klimčíková – Hotelová akadémia Žilina.
Krajské kolo bedmintonu ZŠ, SŠ
v Tvrdošíne
Pokračovaním okresného kola v Námestove bolo krajské kolo
Sprava: Dušan Tadeáš Plaskúr, Tomáš Kvak, Juraj Rončák, Júlia Floreková, Richard Kurňavka

stup zapojili iba žiaci ZŠ Jána Vojtaššáka. Celkovo sa ich zapojilo
15.
Zo všetkých postúpili
Mladší žiaci ZŠ
1. Dušan Tadeáš Plaskúr, 2. Tomáš Glejtek, 3.Matej Glejtek.
Starší žiaci ZŠ
1. Tomáš Kvak, 2. Richard Kurňavka.
Staršie žiačky ZŠ
1. Lenka Žatkuliaková, 2. Ľu-

v Tvrdošíne. Uskutočnilo sa dňa
26. 11. 2008. Miestom konania
bola hala gymnázia v Tvrdošíne.
Títo boli rozdelení do troch skupín: mladší žiaci a žiačky ZŠ, starší žiaci a žiačky ZŠ, študenti a študentky SŠ.
Turnaja sa celkovo zúčastnili
55 žiakov a študentov. Preto je veľkou potechou, že žiaci ZŠ v Zákamennom a aj tí, ktorí už študujú na
iných školách obsadili prvé miesta.

Umiestnenie
Mladší žiaci ZŠ
2. miesto Dušan Tadeáš
Plaskúr, 9 – 12 miesto Tomáš Glejtek, 9 – 12 miesto Matej Glejtek.
Starší žiaci ZŠ
1. miesto Tomáš Kvak, 3. miesto
Richard Kurňavka.
Staršie žiačky ZŠ
5. miesto Ľubomíra Sekerášová, 6 – 8 miesto Lenka Žatkuliaková, 9. miesto Monika Vojtasová.
Dorastenci SŠ
1. miesto Juraj Rončák.
Dorastenky SŠ
1. miesto Eva Klimčíková, 3.
miesto Júlia Floreková.
Z celkového   počtu 11 zúčastnených získalo medailu 3 žiaci ZŠ
a  3 dorastenci SŠ.
Školské M – SR v Prešove 9. 12.
2008
Vyvrcholením
okresného
a krajského kola bolo celoslovenské kolo v Prešove dňa 9. 12. 2008.
Konkurencia bola veľká, pretože
nastúpili proti sebe najlepší hráči/

ky z prvých troch miest krajských
kôl, ktoré sa uskutočnili na celom Slovensku. Hoci hráči zo Zákamenného neobsadili medailové
pozície, bojovali do konca a za výsledky sa nemusia hanbiť.
Umiestnenie
Mladší žiaci
9 – 12 miesto Dušan Tadeáš
Plaskúr.
Starší žiaci
9 – 12 miesto Richard Kurňavka, 13 – 16miesto Tomáš Kvak.
Študenti SŠ
13 – 16 Juraj Rončák.
Študentky SŠ
9 – 12 miesto Júlia Floreková, 9
– 12 miesto Eva Klimčíková.
Je to krásne umiestnenie,
v ktorom naši žiaci a študenti
reprezentovali našu obec Zákamenné a konkurovali tak veľkým
mestám. Máme byť na čo hrdí.
Ďakujem tiež  všetkým, ktorí im
v tomto boji pomohli a to akoukoľvek pomocou.
(megy)

Zaujímavosti v bedmintone v bedmintone v roku 2008
Novým trénerom pre rok
2008/2009 sa stal Ing. Peter Klimčík.

S tréningami pomáha Juraj Rončák.
Dňa 17. 7. 2008 nám do nášho klu-

Sprava: Ing. Peter Klimčík, Juraj Klačanský, Pavol Hrčkuľák, Tomáš
Vonšák a Juraj Rončák.
bu pribudol najmladší bedmintonista
Andrej Hrčkuľák. Dňa 31. 1. 2009 sa
uskutočnilo stretnutie hlavných bed-

mintonistov (niektorí nemohli prísť),
hodnotil sa rok 2008 a navrhoval sa
plán – vízie do roku 2009.
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Novotské furmanské dni
V sobotu 21. februára sa
v Novoti stretli najlepší
furmani zo Slovenska a
Poľska.Počasie bolo ako
v rozprávke pravé zimné. Pri
hustom snežení napadlo veľa
snehu. V takejto oravskej
zime sa konali 5. Novotské
furmanské dni v areáli
Agrohotela v Novoti.
Na zápolenie furmanov sa
bol pozrieť slovenský prezident
Ivan Gašparovič a poľský prezident Lech Kaczynski. Vzácnych
hostí prívítali tradične chlebom
a soľou. Výkony koní s furmanmi povzbudzovalo okolo šesťtisíc priaznivcov tejto súťaže. Veď
sa aj bolo na čo pozerať. Mohli
vidieť súťažiť 33 koní a povzbudzovať ich furmanov. Najväčší
obdiv si získal najstarší súťažiaci
na štarte, 81-ročný furman Peter
Murčo z Čadce, najstarší účastník súťaže.
Z našej obce sa súťaže zúčastnil so štartovným č. 10 furman
Vendelín Tisoň so svojim koňom
Kaštanom. So štartovným číslom 18 Tomáš Sivčák s koníkom
Kaštanom a so štartovným číslo
27 Ján Tisoň a svojim koňom Pejkom.
Súťažilo sa vo viacerých disciplínach: rýchlosť, zručnosť
a krása furmanských koní. Rozhodcovia vyhodnotili aj najsilnejšieho koňa. V silovej súťaži
mali koníky čo v najkratšom čase
dotiahnuť 1,7 tonový kmeň stro-

Ventelín Tisoň starší a mladší
mu. Najlepšie v   tejto disciplíne
obstál kôň Kubo furmana Rudolfa Bakoša z Brezy.
Po piatich hodinách súťaží boli vyhlásené výsledky a najlepších víťazov odmenili. Na treťom
mieste sa umiestnil kôň majiteľa
Mareka Vitulského. Na druhom
mieste sa umiestnil kôň majiteľa Michala Turaca z Rabčíc a najlepší bol zlatý koník Pejo Martina
Jurigu z Lomnej.
V súťaži o najsilnejšieho koňa sa na piatom mieste umiestnil

Ján Tisoň s koňom Pejom zo Zákamenného a na štvrtom mieste Vendelín Tisoň s Kaštanom zo
Zákamenného, na treťom mieste sa umiestil kôň Rudofa Ďuranu z Vavrečky, ako druhý skončil kôň Štefana Žatkuliaka z Novote.
Najsilnejšia krásavica bola kobyla Luca Ľudovíta Bandíka z Rabčíc. Najkrajším koňom
sa stal kôň Buro Rudolfa Bakoša z Brezy.
S najsilnejším tátošom do No-

vote prišiel Vendelín Tisoň zo Zákamenného. Jeho Kaštan potiahol drevený klát o váhe 2,3 tony
do vzdialenosti 10,6 m a zasúžene získal cenu ministra pôdohospodárstva.
Po súťažiach nasledovali psie
záprahy, kultúrny program, stánky s občerstvením, ľudové výrobky. Pre záujemcov bola jazda na
koči alebo saniach. Proti zime bolo účinné hriate, medovina, varené vínko, šišky, medovníky, korbáčiky, klobásky a iné dobroty.
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spoločenská rubrika

Ema Václavová

Filip Suchánek

Lucia Karatniková

Vitajte medzi nami

Filip Svinčák

Patrik Václav

Katarína Belicajová

Miroslav Gruchala

Andrej Bodorík

Tomáš Zlatoš

Sarah Janigová

Marek Durčak

Michaela Vlčáková

Miroslava Večerková

Natália Kubiznová

Timea Revajová

Valentína Vlčáková

Nikolas Hudec

Oliver Tisoň

Mário Polťák
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