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Milí Zákamenčania,
ako obec prežili a dokázali v období predchádzajúcom.

pevne verím, že ste do nového
roku 2010 vstúpili tou správnou
nohou. Rád využijem atmosféru
nového obdobia, aby som sa poďakoval za všetko, čo sme spolu

V prvom rade mi dovoľte poďakovať Vám za pomoc pri zorganizovaní každoročných osláv Dni
obce Zákamenné a za vašu bohatú
účasť na tomto podujatí. Dúfam,
že tohtoročné okrúhle výročie založenia našej obce bude aj vďaka vašej pomoci ešte vydarenejšie ako tie minulé. No nielen v takýchto výnimočných dňoch, akými sú oslavy, je pre nás vaša podpora istým zadosťučinením. Pomáha nám aj v riešení každodenných problémov, s ktorými sa ako
obec stretávame. Pomalé dokončovanie budovy Polyfunkčného
domu sme vám po prvýkrát verejne predstavili v rámci novembro-

vých volieb do VÚC. Mali ste si
možnosť pozrieť vnútorné priestory stavby, ktorá sa, dúfam v blízkej budúcnosti stane určitým centrom kultúrneho a spoločenského života v Zákamennom. Pri spomenutí volieb by som Vám zároveň chcel veľmi pekne poďakovať
za podporu a vaše hlasy, vďaka
ktorým začínam už druhé volebné
obdobie zastupovať záujmy nielen našej obce, ale celého okresu
aj na pôde Žilinského samosprávneho kraja. Aj tento rok začíname
nové, ale dokončujeme aj staršie
projekty, ktoré majú pomôcť v ďalšom rozvoji a zviditeľnení našej
obce. Už i iné regionálne médiá informovali, že tu v Zákamennom
chystáme výstavbu kruhového objazdu, ako si o tom budete môcť

prečítať aj na nasledujúcich stranách. Rovnako nám onedlho pribudne zberný dvor, ktorý má vyriešiť problém s takým odpadom,
ako sú pneumatiky či chladničky. Tento rok sa chceme pustiť aj
do rozsiahlej rekonštrukcie centra
obce, chceme vybudovať niekoľko
oddychových miest, vylepšiť verejné osvetlenie a celkovo esteticky vylepšiť vzhľad nášho domova.
Sú to všetko projekty, ktoré sú
náročné časovo aj finančne, no ich
zrealizovanie môže našej obci veľmi pomôcť aj v jej ďalšom rozvoji. Pevne dúfam, že aj vďaka nim,
ale hlavne vďaka Vám bude rok
2010 pre našu obec skutočne rokom úspešným.
Ing. Milan Vrábeľ,
starosta obce Zákamenné
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Obec čaká náročný rok
Ostatné zasadnutie
obecného zastupiteľstva
v roku 2009, konané 11. 12.
sa nieslo v schvaľovacom
a hodnotiacom duchu.
Pre správny a plynulý
priebeh práce obecného
úradu bolo potrebné
schváliť, respektíve doplniť
niektoré všeobecné záväzné
nariadenia a smernice.
Keďže boli prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva
a hlasovali jednomyseľne „za“,
predložené návrhy:
• Doplnok č. 5/2009 k VZN obce Zákamenné o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, o miestnom poplatku
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu
• Doplnok č. 1/2009 k VZN obce Zákamenné č. 1/2000 o cintorínskom poriadku
• Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Zákamenné
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
• Smernica o zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb podľa zákona
NR SR č. 25/2006 Z.z.   o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona NR SR č. 282/2006 Z. z.
• VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
školských zariadení
schválili.
Všetky budú zverejnené na
www.zakamenne.sk.
Jednomyseľne bol schválený
aj programový rozpočet na roky 2010 – 2012. Záväzné sú
však len limity na rok 2010.
Rozpočet
bol
schválený ako prebytkový s prebytkom 31 €. Obec počíta v roku 2010 s príjmom v celkovej
výške 3 428 177 € z čoho dotácia na školstvo je rozpočtovaná
vo výške 901 534 € a výnos daNÁTERY

LEŠENIE

		 STAVEBNÉ
			 PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

ne z príjmov za územnú samosprávu predpokladáme vo výške
962 600 €. Výnos dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov je
rozpočtovaný vo výške 73 630 €.
Príjmy z prenájmu majetku obce sú rozpočtované vo výške
50 100 €. Príjmy z ostatných poskytovaných služieb a administratívnych poplatkov sú rozpočtované vo výške 92 180 €. Obec
ráta v rozpočte na rok 2010
s účelovými bežnými grantami a transfermi na prenesený
výkon štátnej správy vo výške
111 190 €. Na vykrytie potrieb
financovania kapitálových výdavkov obec rozpočtovala aj príjem z rezervného fondu vo výške 361 016 € a účelový kapitálový transfer vo výške 867 747 €
na rekonštrukciu ZŠ.
Obec predpokladá výdavky v roku 2010 v celkovej výške
3 428 146 €.   Na bežné výdavky
2 041 805 €, z toho na školstvo
1 105 425 €, kapitálové výdavky
vo výške 1 368 021 € a splátka
dlhu vo výške 18 320 €. Rozpočtované bežné výdavky by mohli
zabezpečiť riadny chod obce
a poskytovanie všetkých služieb občanom v prípade, že budú naplnené rozpočtované príjmy. Medzi hlavné investičné
akcie, ktoré sú rozpočtované
na rok 2010 patrí rekonštruk-

cia ZŠ vo výške 950 747 €, výstavby námestia obce vo výške 58 090 €, nákup zariadenia
do polyfunkčného domu kultúry vo výške 190 000 €, výstavba zberného dvora a nákup čistiacej techniky vo výške
40 949 €. Väčšina akcií je spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu a EÚ fondov. Celý rozpočet je na www.zamenne.sk.
Po celý rok sme pracovali
hlavne na dvoch finančne náročných akciách a to rekonštrukcia základnej školy a polyfunkčný dom kultúry. Začal
zhodnotením práce za rok 2009
starosta.
Na rekonštrukcii školy sa zatiaľ
prefinancovalo cca 564 297 €.  
Sme radi, že sme nemuseli úhrady faktúr riešiť úvermi, všetky náklady sme stačili pokryť
z vlastných prostriedkov, ktoré nám boli následne preplácané štátom a z fondov EÚ. Práce
naďalej pokračujú, momentálne
na nadstavbe dielní.
Polyfunkčný dom kultúry je
hotový, treba zakúpiť vnútorné
zariadenie. Nemáme ešte uhradené dve faktúry za osvetlenie
a montáž a vonkajšie úpravy firmám Elspol a AKORD.
Podarilo sa nám vykúpiť pozemky pod tzv. námestie obce,

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

pripravila sa projektová dokumentácia pre námestie, zberný dvor, rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Upravil sa povrch ihriska na Vyšnom konci, vybudovala sa časť vodovodu na Poriečanskej vyšnej a pri
Sivčákoch na Poriečí. Vybudovala sa časť siete NN na Poriečanskej vyšnej.
Poslanci ešte prejednali a
schválili 5. úpravu rozpočtu
na rok 2009 a to z dôvodu presunu finančných prostriedkov
z fondu rezerv na zaplatenie
faktúr za práce a tovar v polyfunkčnom dome kultúry vo výške 40 353 €.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný Jozef
Dibdiak za spoločnosť SKISEVEN, ktorý žiadal, aby sa doriešila žiadosť o odpustenie nájmu za lyžiarsky vlek, alebo odpredaj. Táto otázka bolo rozdiskutovaná na júnovom zasadnutí a spoločnosť SKISEVEN mala zabezpečiť a predložiť obecnému zastupiteľstvu znalecký
posudok na lyžiarsky vlek. Jozef Dibdiak uviedol, že na znaleckom posudku sa pracuje, treba doložiť doklady, ktoré zatiaľ
nevedeli zabezpečiť. Žiadal OZ
o schválenie odpustenia ostávajúcej čiastky nájmu. Taktiež
žiadal upraviť nájomnú zmluJozef 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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vu na budúci rok a prispôsobiť
ju terajším podmienkam, pretože počasie vlekárom už dlhšiu
dobu nepraje. OZ po prejednaní schválilo odpustiť ostávajúcu
čiastku dlhu na nájme za lyžiarsky vlek na rok 2009 a dohodlo
sa, že Obec a spoločnosť SKISEVEN sa do konca mesiaca marec
2010 dohodnú na úprave zmluvy
o nájme lyžiarskeho vleku.
Ing. Vladimír Florek požiadal OZ o kompenzáciu nájmu
za ubytovacie zariadenia penzión a turistická ubytovňa za rok
2009 nákladmi vynaloženými
na výmenu okien a vnútorné stavebné úpravy v turistickej ubytovni. OZ kompenzáciu nákladov jednomyseľne schválilo.
Na záver zasadnutia starosta
poďakoval prítomným za spoluprácu v roku 2009 a pozval ich
na občerstvenie do reštaurácie
Bora.
Mariana Florková

Pestré októbrové zasadnutie poslancov
Získali sme ďalšie dotácie z fondov EÚ. Venuje sa v našej škole dostatočná pozornosť integrovaným žiakom? Kto môže používať telocvičňu v ZŠ bezplatne? Žiadosti o vysporiadanie pozemkov sa budú riešiť po ukončení ROEP.
Na októbrovom zasadnutí
dňa 30. 10. 2009 boli
okrem 10-ich prítomných
poslancov, V. Večerková
sa ospravedlnila, prítomní
aj občania Marián Iglár,
šéfredaktor obecných novín,
Vladimír Beňus a Vladimír
Vojtaššáka, zástupcovia
TJ Tatran Zákamenné.
V priebehu zasadnutia
prišiel Pavol Zvonár
odprezentovať svoju žiadosť
o odkúpenie pozemku. Ako
obvykle boli prítomní Ing.
Marta Florková, ekonómka
a účtovníčka OcÚ, Mgr. Emil
Revaj, riaditeľ ZŠ a Jozef
Peňák, prednosta OcÚ.
Hneď na úvod obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zmenu
v programe z toho dôvodu, že
prítomní občania chceli odprezentovať svoje príspevky.
Najskôr mal M. Iglár otázku
na Mgr. Emila Revaja, riaditeľa ZŠ, prečo v Pláne práce ZŠ
na školský rok 2009/2010 nie je
zmienka o integrovaných žiaVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

koch a prečo sa pre nich nevyužíva možnosť pridelenia asistenta, ktorého môže poskytnúť
ÚPSV a R.
Mgr. Revaj uviedol, že ak si
M. Iglár pozorne prečíta plán
činnosti na školský rok 2009/10
určite tam nájde aj aktivity pre
integrované deti a ešte ho pozval do školy, kde si môže prečítať plán špeciálneho pedagóga. Riaditeľ si bol preveriť na
ÚPSV a R v Zákamennom počty uchádzačov o zamestnanie, ktorí by spĺňali podmienky pre vykonávanie práce asistenta. Je ich veľmi málo, a ubezpečil, že tí ktorí príjmu túto ponuku, budú určite do školy v Zákamennom ako asistenti prijatí.
Ďalšiu otázku na riaditeľa školy mali Vladimír Beňuš a Vladimír Vojtaššák ktorí chceli vedieť prečo si matky,
ktoré chodia cvičiť aerobik nemôžu so sebou vodiť deti
Pokiaľ je povolené cvičiť aerobik ženám, majú byť v telocvični ženy a nie aj deti, odpovedal
riaditeľ školy. Keby sa niektoré-

Ďalšia vec, s ktorou V. Beňuš
a V. Vojtaššák nesúhlasia je,
aby si platili za telocvičňu žiaci našej školy, ktorí tam chodia
cez víkend.
Riaditeľ hneď zareagoval
a uviedol, že telocvičňa predovšetkým slúži pre vyučovanie
telesnej výchovy a je dotovaná
z prostriedkov štátu , ak ju chce
niekto využívať mimo vyučovacieho procesu, mal by si za to zaplatiť.
Zatiaľ bola daná výnimka
organizovaným skupinám bedminton, volejbal, TJ a uvažuje sa aj o aerobiku žien, zapojil
sa do diskusie starosta, a to z toho dôvodu, že tieto skupiny reprezentujú obec. Čo sa týka aerobiku nejde o reprezentáciu, ale

Po prejednaní týchto vstupov
sa obecné zastupiteľstvo vrátilo k programu uvedenému v pozvánke.
Prehľad o plnení rozpočtu
za 3. štvrťrok dostali poslanci s pozvánkou. Starosta vysvetlil niektoré investície. S firmou
AKORD sa dojednali ešte posledné práce v novom kultúrnom
dome, robí sa podlahové kúrenie v saune, vonkajšia úprava terénu. Na úhradu faktúr za tieto
práce je potrebné použiť finančné prostriedky z fondu rezerv,
Pokračovanie – s. 4

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

mala by sa oceniť snaha žien, robiť niečo pre svoje zdravie. OZ
oslobodenie od platenia za používanie telocvične jednomyseľne
schválilo TJ, bedmintonistom,
volejbalistom a aerobiku žien.
Ostatní záujemcovia o používanie telocvične zaplatia za hodinu 5 €, vrátane žiakov mimo vyučovacieho procesu. O oslobodenie od platenia môže požiadať
skupina, ktorá vystupuje organizovane a reprezentuje obec.

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

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

mu z detí niečo stalo, zodpovednosť by niesla škola. Počas cvičenia žien sú deti bez dozoru, naháňajú sa a robia neporiadok po
chodbách a na WC, čoho bol sám
svedkom a trvá na tom, že tam
počas cvičenia aerobiku deti nemajú čo robiť.

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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Pestré októbrové zasadnutie poslancov
Dokončenie – s. 3
s čím OZ jednomyseľne súhlasilo. Montujú sa svietidlá, vybrala sa firma ELSPOL, ktorá ponúkla celú zákazku aj s montážou cca 23 235,- €, svietidlá sú
s úspornými žiarovkami a táto ponuka bola najvýhodnejšia.
Firma Tibor Murín urobila pódium, bola vybratá na základe
prieskumu trhu.
Nevyplatili sa ešte všetky pozemky pod plánované námestie.
Čo sa týka rekonštrukcie základnej školy, vyplatili sa firme
OMOS všetky doteraz vykonané
práce a tento rok im už nebudeme uhrádzať nič. Farba fasády na
starej školskej budove nie je doriešená, stala sa chyba u výrobcu, ktorý dodal pod rovnakým
číslom iný odtieň.
Poslanci nemali k prehľadu
plnenia rozpočtu žiadne pripomienky a vzali ho na vedomie.
Štvrtá úprava rozpočtu spočíva hlavne v navýšení príjmov o dotáciu na výmenu okien
v zdravotnom stredisku o sumu 5 000 €. Ostatné úpravy spočívajú v presunoch po položkách.
Hlavné úlohy na rok 2010
máme prakticky určené, konštatoval starosta, pretože bolo
vyhovené žiadostiam na projekty z fondov EÚ a to:
• rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice
• zberný dvor
• revitalizácia verejného
priestranstva – námestie
• ihrisko – umelá tráva pri futbalovom ihrisku TJ – sme v poradí predpokladá sa, že sa projekt
schváli v budúcom roku,
• čistiaca technika – ochrana
ovzdušia – bola možnosť získať
finančné prostriedky na čistiacu techniku na čistenie ulíc, preto ju chceme využiť, spolu financovanie obce je
5 % z obce – poslanci túto
čiastku jednomyseľne schválili
a chválili aj hlavné úlohy na rok
2010.
V poslednom období sa začali množiť žiadosti o vysporiadanie a predaj pozemkov, ktoré občania dlhodobo užívajú,
ale ktoré sú vo vlastníctve obce.
Pravdepodobne je to dané
tým, že u nás prebieha ROEP,
ale súhlas na odpredanie pozemkov a ich vysporiadanie s obcou
nemožno v tomto procese riešiť. Starosta preto navrhol, aby

sa počkalo, kým ROEP skončí,
a potom na najbližšom zasadnutí OZ alebo sa zvolá mimoriadne
OZ, kde sa všetky žiadosti prehodnotia .
Zatiaľ bolo procesom ROEP schválených 160 návrhov z
240, rozpracovaných je ešte veľa. Po poslednej komisii, ktorá
zatiaľ zasadala bola dohoda, že
do 15. 12. sa ešte budú brať návrhy a celkom posledná komisia
by mala zasadať v januári alebo
februári 2010. Potom sa všetko
odovzdá spracovateľovi ROEP.

Za 1 vývoz PDO bola schválená platba 2,257 € a za 1 m3
vody – 0,398 €, paušálny poplatok za PDO na rok 2010 –
8,24 €.

FS Kamenčan – tanečná
zložka žiada na kroje a to 6 ženských a 6 mužských čiastku
2 530 € – OZ túto čiastku jednomyseľne odsúhlasilo.

Na minulom zasadnutí sa hovorilo o záujme rodičov o výučbu angličtiny v MŠ a že sa na to
vytvoria podmienky. P. učiteľka
Bendíková z MŠ l požiadala OZ
o možnosť vyučovania výtvarnej výchovy v MŠ formou krúžku, rodičia detí sú ochotní financovať náklady na prevádzkovanie krúžku resp. odmeny pre vedúceho krúžku.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo, že priestory materskej školy
na prevádzkovanie krúžkov budú poskytnuté zadarmo a financovanie za vedenie krúžku si dojedná riaditeľ školy a ekonómka
obecného úradu v súlade s predpismi o odmeňovaní z príspevkov rodičov žiakov.

Prednosta OcÚ poukázal na
vznikajúci problém na miestnom cintoríne a to stavanie
hrobiek a pomníkov pre žijúcich občanov. Cintorín sa zapĺňa a nebude kde pochovávať
mŕtvych.
Treba pouvažovať o zvýšení poplatku za hrobky a pomníky a upraviť aj platbu za kopanie
hrobu, pretože nepokrýva náklady. Ing. Durčák navrhol zvýšiť,
ale nie o veľa a pre žijúcich občanov, ktorí majú hrobky a pomníky zvýšiť nájom.
OZ sa dohodlo, že do budúceho zasadnutia sa na OcÚ vypracuje návrh doplnku VZN
o používaní cintorína a predloží sa na schválenie.

Ďalej boli prejednané platby
na rok 2010 za rok 2009 za vývoz
PDO a vodu a paušálny poplatok
za PDO.

E. Strýčková chcela vedieť, či
sa niečo nebude robiť s domom
smútku, pretože sa viackrát spomínalo, že by sa mal rekonštruo-

TJ Tatran Zákamenné žiada 5 840 € na rok 2010. OZ túto
čiastku jednomyseľne schválilo.

vať. Starosta uviedol, že sa s tým
počíta, ale stále boli a sú dôležitejšie úlohy. Je však nevyhnutné
zabezpečiť aspoň mraziaci katafalk a v tomto sa už podnikajú kroky.
P. Marek Beňuš poukázal na
problém vysokej ceny cestovného do školy školským autobusom pre deti z Vyšného konca.
Navrhuje skrátiť trasu autobusu
cez Farský briežok, pretože deti
sa zbytočne prevážajú cez Nižný
koniec a samozrejme sa to odzrkadlí na cene lístka.
Ďalej chcel p. M.Beňuš vedieť,
čo je s projektom Sociálny podnik, s ktorým niekedy starosta
oboznamoval na OZ. Zmenili sa
podmienky a tieto sú pre nás momentálne nevyhovujúce. Uviedol starosta.
Mgr. Bernaťák informoval
OZ o jednaní zástupcov komisie kultúry, vzdelávania a športu s vdp. Andrejom Dulákom,
správcom farnosti o spolupráci pri obecných akciách. Pán farár sa nebránil ani kritike, ktorá
bola adresovaná na farský úrad
z dôvodu slabého ozvučenia na
odpustovej slávnosti. Má určitú predstavu aj o novom ozvučení a vôbec o celkovom dotvorení
obradného miesta na Kalvárii,
ktoré by chcel postupne uskutočniť.
Mariana Florková
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Obecné zastupiteľstvo z pohľadu hosťa
Októbrovú schôdzu
obecného zastupiteľstva začal
predsedajúci starosta obce
Milan Vrábeľ tak,
že najprv udelil slovo
prítomným hosťom
p. Iglárovi, p. Beňušovi,
p. Vojtašákovi a p. Zvonárovi,
ktorí ho vopred požiadali
o možnosť vystúpenia
pred poslancami obecného
zastupiteľstva so svojimi
pripomienkami.
Pán Iglár najprv poukázal na
skreslenú informáciu uvedenú
v obecných novinách, kde sa uvádza, že riaditeľ školy zamietol požiadavku rodičov pichať deťom inzulín a merať hladinu cukru zamestnancami školy.
Pravda je taká, že žiaden rodič
nepodal žiadosť o aplikáciu inzulínu, akurát o zmeranie glykémie,

ak by o to náhodou niekedy dieťa alebo žiak požiadal, čo bolo zamietnuté.
V ďalšom vstupe poukázal
na skutočnosť, že v Pláne práce na školský rok 2009/2010 chýba oblasť, ktorá by popisovala ciele a úlohy starostlivosti o integrované deti.
Riaditeľ školy skonštatoval,
že na škole je evidovaných 37 integrovaných žiakov, zamestnaní sú dvaja špeciálni pedagógovia
a asistent, čo je postačujúce.
Potom vystúpil s otázkami pán
Beňuš a p. Vojtaššák.
Otázka znela, prečo matky,
ktoré chodia na aerobik do telocvične, nemôžu zobrať so sebou aj
svoje maloleté deti, ktoré v tom čase nemajú komu zveriť do opatery.
Počas cvičenia matiek sa

deti bez kontroly pohybujú
po všetkých priestoroch telocvične a preto riaditeľ vydal pre deti zákaz vstupu, s čím súhlasilo aj
vedenie obce.
Dotknuté matky majú teda
možnosť buď zmeniť metodiku
cvičenia, aby deti boli zapojené
do choreografie, alebo využiť služby niektorých okolitých obcí, kde
takýto zákaz nemajú alebo prestať
cvičiť.
Ďalšia otázka znela, prečo školopovinní žiaci, ktorí sa rozhodnú využiť telocvičňu na športové
účely po hodinách školského vyučovania, musia si za priestory zaplatiť.
Odpoveď bola jednoznačná.
Po skončení školského vyučovania
sa zo žiakov stávajú radoví občania
a keďže nie sú registrovaní v žiadnej organizácii ani v školskom
krúžku, musia si za telocvičňu za-

platiť. Je potrebné však dopracovať systém platieb, aby bol prehľadný a taktiež vypracovať prevádzkový poriadok telocvične, ktorý chýba. Škoda, že v obecnom rozpočte
neostal cent, ktorý by takúto aktivitu detí podporil. Nakoniec treba
dúfať, že spomínaná skupina žiakov bude naďalej navštevovať telocvičňu a nenavštívi iné, nešportové
priestory, kde je to lacnejšie.
Pán Zvonár chcel vedieť, ako
posúdi obec jeho žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. V jednom prípade bola žiadosť zamietnutá, nakoľko ide o stavebný pozemok vo vlastníctve obce a v druhom dostal prísľub na kladné stanovisko po prevedení inžinierskych sietí.
Potom pokračovala schôdza
podľa schváleného programu.
Marián Iglár, šéfredaktor

Separovaný zber za rok 2009 v kilogramoch
Mesiac

Sklo

Plast

Tetrapak

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU:

3700
5500
5000
6300
4800
6200
4846
4800
4800
4800
7100
5300
63146

835
1950
1480
1628
2533
1270
3200
3250
3230
2850
2380
2320
26926

216
48
3800
0
386
606
0
0
0
0
210
0
1846

Kovové obaly
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
40

Obec Zákamenné sa podieľa na separácii odpadu v rámci Združenia Biela Orava. V prepočte na obyvateľa máme najviac vyseparovaného odpadu. Každý Zákamenčan vytriedil približne 19,6 kg skla, plastov a tetrapakov.
Polťáková
V obci prebieha pravidelný zber komunálneho odpadu. Za rok 2009 sa vyviezlo 104 050 kg zmesového komunálneho odpadu a 387 690 kg
objemného odpadu. V jarných a jesenných mesiacoch sa koná aj zber nebezpečného odpadu.
Chladničky
Olovené batérie
Vyr. zar. obsah. chem. v.
Var. zar. obs. n. č.
Rozhlasové prijímače
Fritézy
Mikrovlnné rúry
Sporáky a rúry
Práčky
Vysávače
Videorekordéry
Objemový odpad

4180
360
4180
5790
490
380
460
2340
3640
1020
350
387690

Spotreba na strih. vlas.
Spotreba na čist. kobercov
Žehličky
Hriankovače
Mlynčeky
Tel. prijímače
Osobné počítače
Hifi zariadenia
Umývačka riadu
Elek. radiátory
Tlačiarne
Zmesový kom. odpad

115
140
160
175
2180
5160
875
250
60
60
150
104050

V roku 2009 obec Zákamenné vyviezla  616 173 kg odpadu, tj. každý jeden z nás vyprodukoval 120 kg rôzneho odpadu a nepotrebných vecí.
Rusnáková
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V Zákamennom budeme mať ako prví v okrese
kruhový objazd a spolu s ním vybudujeme
v obci konečne aj centrum
Zákamennému, ako najväčšej oravskej obci, už dlhý
čas chýba skutočné centrum.
Naša obec doteraz nemala
miesto, ktoré by predstavovalo istý stred a miesto možného trávenia voľného času,
akúsi pešiu zónu a priestor
na oddych.
Vďaka úspešnému projektu
na revitalizáciu centra obce takéto miesto v Zákamennom v blízkej budúcnosti vznikne. Tento
priestor bude esteticky doplnený o objekty drobnej architektúry, ako sú napríklad fontánky, či
busta znázorňujúca biskupa Jána Vojtaššáka. Aj takto chceme
vzdať úctu nášmu najznámejšiemu rodákovi.
Súčasťou projektu na revitalizáciu centra obce je aj úprava okolia takmer dokončenej stavby nového kultúrneho domu, rekonštrukcia mosta a samozrejme kruhový objazd. V námestovskom
okrese tak budeme prví, ktorí
sa budú môcť pochváliť takýmto riešením križovatky. Očakávame, že kruhový objazd bude pri-

rodzeným spomaľovačom rýchlosti vozidiel a prispeje tak k zvýšeniu bezpečnosti na našich cestách. Vybudovanie kruhového objazdu a rekonštrukcia miestnych
komunikácií je základným krokom k následnej výstavbe centra.
Nutnosť riešiť centrum vyplýva
z viacerých hľadísk – estetika, náväznosť k pamiatkam či potreba
oddychovej zóny. Obec chce vylepšiť verejné osvetlenie, vybudovať chodníky, park s množstvom
zelene, lavičky a odpadkové koše a pribudnúť má nielen klasická fontánka, ale aj fontánka s pitnou vodou.
Tomuto všetkému predchádzal
zložitý proces výkupu pozemkov od ich vlastníkov, ako aj tvorba výnimočného projektu, vďaka ktorému sa obci podarilo získať financie na svoje plány. A hoci
si celkové zrealizovanie tohto odvážneho plánu vyžaduje ešte nejaký čas, už teraz môžeme konštatovať, že to bude znamenať veľkú
zmenu v celkovom vzhľade našej
obce a bude mať pozitívny vplyv
na celkovú kvalitu nášho života.
Zuzana Vrábľová
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B u d e m e m ať
zberný dvor
Myšlienkami na vybudovanie zberného dvoru sa naša
obce zaoberala už dávnejšie.
Minulý rok sme sa preto pokúsili získať financie na jeho
zriadenie z fondov EÚ.

Stretnutie Goralov
Obec, farnosť, DHZ Oravská Polhora a Oddzial Górali
Żywieckich Związku Podhalan
v nedeľu 24. januára 2010 zorganizovali v Oravskej Polhore I.
stretnutie pri novoročnom stole českých, slovenských a poľských goralov.
Na tomto stretnutí sa zúčastnil
aj náš starosta Ing. Milan Vrábeľ s
prednostom obecného úradu Jozefom Peňákom a členmi Dobrovoľného hasičského zboru so štandardou.
Stretnutie sa začalo nástupom
všetkých účastníkov so štandar-

dami pred kostolom. Nasledovala
svätá omša, ktorú celebroval spišský biskup František Tondra.
Po svätej omši sa celý sprievod presunul do vynoveného
kultúrneho domu, kde po privítaní cca 400 účastníkov stretnutia starostom Oravskej Polhory nasledovalo lámanie oplátkov
(viď fotografia) so želaniami do
Nového roka.
Nasledovala novoročná kapustnica a kultúrny program.
Stretnutie skončilo v podvečer
zaspievaním spoločnej hymny
Goraľu, czy ci ne žaľ. Stretnutie
moderoval Štefan Kolenčík.

To sa nám podarilo a preto obec
následne odkúpila pozemok za obcou smerom na Oravskú Lesnú,
aby sa mohlo reálne začať s budovaním zberného areálu. Zberný dvor má pomôcť našim občanom, aby odpad – ako pneumati-

ky či chladničky, ktorý sa z dedín odváža len raz – dvakrát do roka, neprekážal na našich dvoroch, ale aj
preto, aby sa ho niektorí naši občania nezbavovali vyvážaním na divoké skládky. Týmto konečne získame priestor, kde ho môžeme pokojne skladovať až do ďalšieho zberu.
Zberný areál bude poskytovať plochu približne 700 štvorcových metrov a jeho súčasťou bude aj cestná
váha, baliaci stroj či možnosť „štiepkovať“ niektoré druhy odpadu.
Zuzana Vrábľová

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

8 / Zákamenčan č. 1

zo života rodáka vo svete

November 2009 – Február 2010

MISIA AFGANISTAN 2009/2010
Krajina Afganistan
je náročný priestor pre
živobytie miliónov ľudí, ktorí
sa tu jednoducho narodili
a potrebujú či musia ďalej žiť.
Títo ľudia napriek tomu majú
v srdci hádam rovnakú hrdosť
na svoju zem, ako my ľudia
v Európe.
Vystúpil som z lietadla ako jeden zo 130 vojakov a hneď som cítil na tvári, že som v celkom v inej
krajine: to teplo, iný vzduch, prašnosť a ostré slnko. Mysľou mi prebehlo, aké to bolo, keď som bol rok
na Cypre alebo pol roka v Iraku,
no niečo bolo naozaj podobné, ale
hneď som pochopil, že Afganistan
bude aj o niečom inom. Hoci sme
prišli do tejto krajiny pod hlavičkou
vojenskej operácie ISAF, predsa
len my slovenskí vojaci sme neprišli bojovať, ale svojou službou, pôsobením chceme prispieť k pokoju
a pokroku tejto krajiny, sužovanej
predovšetkým radikalizmom myšlienok hnutia Taliban a v tomto čase aj množstvom ich násilia a bombových útokov.
Vstúpili sme do obrovskej vojenskej základne, kde má svoje miesto
či kúsok priestoru aj náš kontigent
SLOVCON. Ubytovali sme sa v hrubých oceľových „kontajneroch“,
opevnení vrecami s pieskom, či betónovými panelmi a „heskami“. No
vo vnútri nášho kempu i obydlia je
napriek tomu celkom útulne a možno by sa vám tu páčilo, aspoň chvíľu
počas vašej návštevy. V tomto čase
mesiaca február je tu akože zimné
počasie, keď teplota cez deň vystúpi

na príjemných 18 stupňov a potom
zase do rána klesne na okolo 5 stupňov. To všetko sem-tam v niektoré
dni zmení dážď, ale opäť príde teplé slnko. No ani trochu sa veru neteším, až príde totálne sucho bez
kvapky z neba a teplota vystúpi nad
40 stupňov. Ale taká je táto krajina
a jej zem.
Som tu predovšetkým ako vojenský duchovný, a tak sa všemožne starám o mne zverené „ovečky“. Na prvom mieste po tej duchovnej stránke. Počnúc slávením

svätej omše, vysluhovaním sviatosti zmierenia a taktiež vysluhovaním iných sviatostí. Potom je to
starosť aj o ich ľudské či chlapské
potreby, alebo keď vojaci potrebujú hocijakú inú ľudskú službu a pomoc. A tak presne v týchto intenciách je jednou z mojich úloh cestovať za našimi vojakmi, ktorí nie sú
s nami na Kandahárskej základni, ale celkom na inom mieste, cez
sto kilometrov vzdialenom mieste Dehrawood a o ďalších tridsať
kilometrov v kempe Tarin Kowt.

Nuž, keď sa vyberiem za nimi, musím sa poriadne vystrojiť na cestu. Prilba, nepriestrelná vesta, samopal, pištoľ, päť zásobníkov nábojov založených v taktickej veste,
veľký a malý batoh a môžem ísť. No
nie po cestách ako doma, keďže je
to veľmi nebezpečné pre možné nástrahy domácky vyrobených bômb,
tak cestujem vrtuľníkom či menším lietadlom. Ale to neznamená, že je to bezpečné. Hm, vždy sa
modlím, aby bol bezpečný začiatok
i koniec takejto cesty pre mňa i mojich kolegov. Nuž leteli ste niekedy
vo vojenskom vrtuľníku US Black
howk, či v Chinoku? Áno, keď už
musím letieť, tak si vychutnávam
ten pocit „bojovníka“ vo vzduchu.
Nespúšťam očí z viac-menej pustej krajiny, naozaj samé kopce a doliny, a hlavne nie naša normálna
zem, ale skôr akási sypká a prašná pôda. Takmer žiadna zeleň, žiaden strom či krík, aspoň nie v týchto miestach. Sem-tam sa ukazujú
celkom malé domčeky z hliny pomedzi kopce a zrejme tam žijú nejakí chudobní ľudia. Keď sa dá, fotím,
fotím krajinu. Vrtuľník na mnohých miestach letí nízko nad zemou, takmer ju kopíruje, a potom
zrazu s veľkou silou sa šplhá do neba, aby preletel cez vysoký kopec.
Spomeniem si, že doma, keď prídu
kolotoče na náš odpust, tak už síce
dávno na ne nechodím, ale tu si ma
to všetko počkalo..., no zle mi nebolo ani raz. Po polhodine letu pristaneme na vojenskej základni Dehrawood či Tarin Kowt a mám pocit, že sa musím konečne zbaviť tej
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veľkej záťaže, čo vlečiem na sebe,
a dávam dole prilbu, nepriestrelnú
vestu ... a zvítam sa s našimi vojakmi, je ich tu 50. Až sa vybalím, vybehnem za našimi na vysokú strážnu vežu, po chvíli zvítania beriem
do rúk ďalekohľad a obzerám okolitú krajinu, blízku dedinku, prechádzajúce ťavy, somárikov, chlapcov
na ľahkých motorkách, pešie skupinky ľudí niekde kráčajúcich, ženy
zahalené od hlavy po päty a hlavne, konečne vidím pri tejto dedinke aj zelené políčka, nejaké stromy,
ovečky a kozičky. Pobudnem medzi vojakmi pár dní a zase späť na
základňu Kandahár.
V mesiaci január sme mali minimálne osem raketových útokov na
základňu Kandahár. Vtedy, keď sa
spustí siréna, každý si líha na zem
a potom v niekoľkých sekundách
rýchlo do bunkra. Tam už len čakáme na inú sirénu, ktorá ohlási koniec poplachu. Že to nie je švanda, by mohli veľa rozprávať bulharskí vojaci, veď do ich kempu dopadla jedna raketa, a to priamo cez
strechu do budovy. Kto si nestihol
ľahnúť, dostal črepinu. A tak bilancia bola osem zranených, štyria ťažko a štyria ľahko. Iný prípad,
keď raketa dopadla síce len ku plotu, ale predsa črepiny z nej prenikli cez menej pevný kontajner a zranili tam našťastie len do ruky jedného vojaka. Taliban kupuje rakety aj od Číňanov, ako boli tieto, ktoré nám tu v poslednej dobe dopadli.
Ej, veru, ako sa vraví „biznis je biznis,“ hoci ide aj o život!
Pokračovanie – s. 10
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Misia Afganistan
2009/2010
Dokončenie – s. 9
Prežili sme kresťanské vianočné sviatky v Afganistane tak, ako
sa nám dalo, ale myslím, že veľmi
pekne, a aj ako veriaci ľudia – vojaci. Nechýbala ani polnočná svätá
omša a vojaci naozaj prišli v hojnejšom počte, no ja viem, že to nestačí prísť na bohoslužbu len na veľké sviatky, nuž budem sa za nich
modliť, aby to bolo ináč v ich živote. Viera aj tu v bojových podmienkach, ba o to viac, musí byť denne
živá, úprimná a s jasným svedectvom pre iných, a tak to mnohí aj
robia a nemajú problém sa napríklad denne pomodliť, prísť na svätú omšu alebo chcieť sa vyspovedať. Božie požehnanie a milosť sa
viažu na našu konkrétnu vieru a život. Nie automaticky, ako nejaký
program v počítači alebo podľa našich túžob tu a teraz. Ako v paralele
hovorí sv. písmo: „Kto chce pochopiť, pochopí, kto počúva, počuje,
kto hľadá, nájde ...“ Pred nami sú
sviatky Veľkej Noci. Tak opäť dúfam, že Božia milosť si nájde cestu
do nie jednej duše vojaka a ja tomu
chcem ako vojenský duchovný len
pomôcť. Bojovať nie zbraňou v ruke, ale o dušu človeka, aby bol raz
spasený. Užiť si tento svet v dobrote a kráse, a pritom nestratiť cestu k večnému domovu. Lenže, človek je niekedy tvrdá „palica“ a jeho srdce je ako „skala“, takže podľa Jána Mária Vianney neostáva nič
iné, ako sa modliť, robiť pokánie za
konkrétnych hriešnikov, nevynímajúc seba samých.
Denný život tu beží rýchlo. Slovenskí míneri odmínujú, ženisti
stavajú a budujú mnohé veci v obrovskej vojenskej základni Kandahár. Strážna jednotka je neustále v strehu na svojich vežiach a stanovištiach. Sú tu desiatky tisíc vojakov z vyše dvadsať rôznych národností a krajín, spomeniem: Nóri, Singapurci, Bulhari, Rumuni,
Nemci, Francúzi, Kanaďania, Holanďania... a samozrejme, hlavne
Američania. Nuž, ak sa chceme dorozumieť musíme použiť, kto ako
vie „angličtinu“, ale čuduj sa svete, mnohí už sa vedia prihovoriť,
aj tí samotní Afganci, čo tu denne
pracujú v rôznych službách v nejednom slovenskom slove: „ahoj“,
„ako máš“, „ďakujem“, „pekný
deň“, no a samozrejme, to by neboli vojaci, aby ich nenaučili aj nejaké
vulgarizmy, hoci tomu oni nerozumejú a naši sa z toho smejú. Veru,
stovky Afgancov tu denne prichádza za prácou, ak ich niekto najme z „kontraktorov“, ktorí si vy-

berajú ľudí na rôzne práce. Ešte
predtým, ako vôbec vstúpia medzi
nás na základňu, naši vojaci ich na
bráne poriadne skontrolujú a všetko im zoberú, čo nesmú mať, napríklad: zápalky, hašiš a rôzne drogy, čo má takmer každý, nože a iné
zbrane. Nuž, denne sa pozerám do
mnohých tvárí ľudí tejto krajiny
Afganistan a veru neviem, čo môže aj pri dobrej vôli človek od nich
čakať. Ak patria dušou k Talibanu,
tak nič dobrého, ak sú to obyčajní
ľudia, tak si zaslúžia úctu a pomoc.
Lenže, to sa na pohľad nedá zistiť,
v tom je to ťažké i nebezpečné.
Nuž, dnes vonku s prestávkami prší, beriem montérky a idem
pomôcť našim vojakom k vreciam
s pieskom, aby sme lepšie opevnili svoj priestor, kde žijeme, pracujeme a ešte potrebujeme prežiť čo
najbezpečnejšie mnoho dní a potom sa budeme baliť pri pesničke
„Flight to home“, áno, domov, domov – Zákamenné, môj rodný a neskutočne krásny kraj. Boh žehnaj
nám i Vám!

Váš rodák
kpt. Mgr. Ján POLŤÁK
vojenský duchovný
ISAF AFGANISTÁN

Blahoželanie 90-ročnému
Štefanovi Vojtaššákovi
Kto miluje svojho otca, vykupuje svoje hriechy, a kto si ctí svoju
matku, zhromažďuje poklady.
„Synu, pomáhaj v starobe svojmu otcovi a nezarmucuj ho, kým žije. Ak slabne na duchu, maj s ním strpenie a neopovrhuj ním, kým si
v plnej sile…“
Málokomu je dopriate dožiť sa tak vysokého veku ako je 90 rokov, ktorých sa dožil 27. 11. 2009 Štefan Vojtaššák, Zákamenné
č. d. 1225.
V mene vedenia obce Zákamenné, ako aj všetkých občanov,
mu prajeme ešte veľa zdravia a šťastia v kruhu svojich najbližších.

Družba s PĽR

Družba so susednou obcou Suszec v PĽR stále pokračuje. Obec Zákamenné dostala pozvanie na „Dni
Suszca“. V rámci týchto osláv bola aj súťaž v piesňach s náboženskou tematikou. Týchto osláv a súťaže sa zúčastnili ako hostia správca farnosti našej obce Vdp. Andrej Dulák s mládežníkmi, ktorí hrajú pri sv. omšiach.
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Dobrá novina 2009
v Zákamennom
Dobrá novina
– koledovanie detí vo
vianočnom období
na Slovensku v roku 2009,
oslavovala svoje 15. výročie.
V našej obci sa uskutočnila
po štvrtýkrát.
Už počas celého Adventu sa deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov stretávali na nácvikoch, aby
si čo najlepšie pripravili kolednícky program. A nebolo ich málo –
celá stovka. Rozdelili sa do desiatich skupín a 28. decembra 2009
sa rozbehli do rôznych častí našej
obce, aby do našich domovov priniesli radostnú zvesť o narodení
Spasiteľa.
Touto svojou radostnou službou spojenou s obetou, chceli aj
tentokrát pomáhať svojim rovesníkom a ľuďom v núdzi v Afrike.
Zbierali sa nielen Eurá, ale aj staré Slovenské koruny.
A ako sa im darilo? Posúď-

te sami. Vyzbierali 4 211,58 Eur
a 8 355 Sk, ktoré boli zaslané
na účet Dobrej noviny.
Ďakujeme všetkým koledníkom Dobrej noviny a všetkým
štedrým darcom. Svojimi príspevkami ste podporili napríklad jednoduchú nemocnicu v Marial Lou
v južnom Sudáne,
Projekt St. Marys v kenskom
meste Nyeri – centrum pre chlapcov ulice, kde môžu študovať a vyučiť sa v remesle a mnohé ďalšie
projekty v Keni, Sudáne a Ugande. Ďakujeme aj všetkým rodinám, ktoré akýmkoľvek spôsobom pomohli pri dobrom priebehu koledovania, či už poskytnutím občerstvenia jednotlivým skupinám koledníkov alebo ich rozvozom domov.
Ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí umožnili deťom zúčastniť sa
nácvikových stretiek aj samotného koledovania.
V pondelok 1. februára 2010 sa

Koledníci z materskej školy

Koledníci z materskej školy Ústredie cez vianočné sviatky zavinšovali koledy a popriali šťastlivý a požehnaný rok 2010 pracovníkom
Obecného úradu Zákamenné
koledníci Dobrej noviny stretli ešte raz. Tentokrát v kultúrnom dome, aby sa spoločne zabavili a vymenili si svoje kolednícke zážitky. Pamiatkou pre nich na tohoročné koledovania bude odznačik

s logom 15. ročníka Dobrej noviny, ktorý pre všetkých koledníkov
na Slovensku nechalo vyrobiť stredisko Dobrej noviny v Bratislave.
Mgr. Marta Janoťáková,
zodpovedná vedúca

Aby nám tá tichá krása potichu neodišla
Všetky deti sa tešia na prvý
sneh. Pre nich to znamená
niečo krásne nemysliac
na to, že sneh to sú chladné
a mrazivé dni zimného
obdobia. Na začiatku zimy
prichádza Mikuláš, ktorý
deťom prináša darčeky, a to
je pre nich ďalšia radosť.

Tak tomu bolo aj 6. 12. 2009, kedy Mikuláš prišiel so svojím anjel-

ským sprievodom a nejakým tým
čertom do našej obce a všetkým
čakajúcim deťom rozdával sladkosti. Na Nižnom konci pri supermarkete svojou mikulášskou palicou zasvietil veľký stromček, ktorý svojou žiarou bol predzvesťou,
že sa blížia Vianoce.

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, ktoré zbližujú ľudí, obmäkčujú srdcia a otvárajú dla-

ne k štedrosti. Aj v tom uponáhľanom čase všade cítiť, že sa blíži akási radosť. Často si ani neuvedomujeme, ako sa počas týchto sviatkov meníme na veselších a úprimnejších ľudí. Žeby
nás menilo to maličké Dieťa narodené v Betleheme? Deti čakajú pod stromčekom prekvapenie od Ježiška, ale my už vieme,
čo príchod tohto Božieho dieťaťa
na svet znamená pre ľudí.

Aj napriek tomu mnoho ľudí ešte žije v akejsi beznádeji. Je to preto, že si zničili nádej a vychladla im
láska. Nádej, to je jar života a láska
zasa všetko prehrieva ako teplé slniečko. Nádej nám prinieslo narodené dieťa v jasliach a oživilo v nás
jar života, čo znamená tichú krásu
po nekonečnom živote.
Preto nedovoľme, aby nám tá tichá vianočná krása – nádej, potichu neodišla.
V. Sekerášová
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„Cesta za poznaním“
Pod týmto názvom má
naša Materská škola Ústredie
vypracovaný školský
vzdelávací program na
obdobie 4 rokov. Dieťa si
v predškolskom veku začína
utvárať svoj pohľad na svet.
Nachádza sa v začiatkoch
svojho citového a sociálneho
vývoja, učí sa svet poznávať
svojimi zmyslami.
Je to pre nás pedagogických
zamestnancov v spolupráci s rodičmi najlepší čas, kedy môžeme
dať deťom dobrý základ – vytvoriť
cestu pre budúci život. Celoročným putovaním chceme deťom
zaistiť zaujímavým a zábavným,
pre nich pochopiteľným a blízkym spôsobom poznávať zákonitosti vývoja prírody a spoločnosti, chápať ich vzájomné súvislosti a byť presvedčený o nutnosti
vzájomnej harmónie vo vzťahoch
človeka k človeku a človeka k prírode. Vzhľadom k tomu, máme
rozpracovaný plán aktivít na jednotlivé mesiace, aby získavanie poznatkov bolo pre deti dobrodružstvom, aby deti vyvíjali

Zážitkové učenie
vlastnú iniciatívu, tvorivosť. Spomeniem aktivity za 1. polrok.
Významné pre deti sú tvorivé
aktivity, ktorými deti v spolupráci

s učiteľkami vytvárajú výzdobu celej materskej školy (kresby, maliarske práce, rôzne výtvory z odpadového materiálu, skladačky, mo-

delovanie, zasielanie prác na súťaže) dôležité sú aj aktivity jednotlivých krúžkov „Šikovné rúčky“ –
rozvíjanie motoriky, kresby, maľ-
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by, Gymnastický krúžok – rozvíjajúci pohyb, Výtvarný – kresebné
a maliarske schopnosti, Anglický
jazyk a Tanec pri súkromnej umeleckej škole.
Celkovo chcem ale vyzdvihnúť
spoluprácu rodičov v rámci jednotlivých aktivít s našou materskou školou. Týka sa to hlavne pečenia a balenia medovníkov s deťmi pre starých rodičov, výpomoc pri kultúrnych aktivitách, uskutočnenie výstavky výtvorov z jesenných plodov
(rodičia a deti), deň otvorených dverí v MŠ, ušitie odevu pre deti na kultúrne vystúpenia, návlekov (E.
Vrábľová, M. Večerková, M. Durčáková), živý vianočný stromček
od pána Ing. P. Durčáka, poskytnutie vypchatých zvierat – pre zážitkové učenie – od pána K. Šimjaka.
V rámci ochrany prírody a starostlivosti o zvieratá a vtáky kladne hodnotím spoluprácu s Ing. A.
Kondelom. Deťom rozprávaním
priblížil život zvierat v našich lesoch, starostlivosť o ne v zime
a odpovedal na otázky deťom.
Pre podporu kladného vzťahu
k prírode a jej ochrane deťom daroval vtáčiu búdku a obrázkové
publikácie. V čase od 25. 1. – 12. 2.
2010 sme v rámci materskej školy vyhlásili „Búdkarskú akciu“–
zapojili sme do nej rodičov a de-
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Škôlkari starým rodičom
ti, a to zhotoviť búdku pre vtáky
z rôzneho materiálu. Po ukončení
akcie chceme búdky rozmiestniť
po stromoch v „Babinci“. Možno
aj práve vďaka nim naše deti získajú lepší pozitívny vzťah k prírode.

Okrem toho deti prikrmujú v lese
zvieratá krmivom, ktoré si donesú z domu. V rámci pobytu vonku
navštevujeme aj oboru a ich zvieratá. Našou snahou je cez prirodzený styk s prírodou urobiť z prí-

Rozprávka o kolektívnom treste
Bola raz jedna rodinka. Tá rodinka sa niekoľko rokov vozila
na aute značky Škoda s číselným
označením pohybujúcim sa od 110
až po 130. Počas rokov a kilometrov si šofér i spolujazdci mnohokrát
povzdychli i pomysleli na to, aké by
to bolo mať v 21. storočí auto hodné nielen aktuálnej doby, ale aj námahy a odriekania si. Nesťažovali
si, to nie, však keď nastal so škodovkou problém, stačilo pár buchnátov francuzákom a bolo. Ale predsa len, po čase sa materiálne opotrebenie snúbilo s morálnym, rodina
našetrila potrebnú sumu a hybaj ho
kúpiť si nový dopravný prostriedok.
Auto fungovalo, rodinka sa vytešovala, striedala pri volante, všetko
klapalo ako hodinky.
Až dovtedy, kým sa nevybrala osláviť deň Pána (keďže rodinka je veriaca). Autíčko sa zaparkovalo a hybaj ho vypočuť si plamenné
slová od ambónu. Po omši, duchovFLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

ne povzbudení, morálne usmernení,
tešila sa rodinka na nedeľný obed.
Pri pohľade na autíčko všetka chuť
prešla.
Prečo? Kým rodinka na omši
svätej odriekala vo svojej materčine slová mea maxima culpa, nejaký
nezbedník, čo nemá škvrny na svedomí, si povedal, že si nejakú vytvorí, aby aj on mohol povedať: moja vina. A tak, zapálený týmto svätým zapálením, rozbil spätné zrkadlo a pre istou sa podpísal rovnou
čiarou na karosérii.
To je koniec našej rozprávky.
Skončila by šťastne, keby sa vinník
ukázal a škodu nahradil. Žiaľ nestalo sa.
Čo s tým? Asi nič, len sa zamyslieť. Takýchto prípadov je viacero
a netýkajú sa len áut. „Táto spoločnosť je hnusná, tak jej to dám najavo!!“ pomyslí si Janko, či Marienka
a bum ho do auta, hop ho kameňom
do okna. Pri pohľade na svoje dielo
si povzdychne: „Tak, spoločnosť, te-

raz som ti ukázal.“ Možno to je inak,
možno si nepovie ani to, pretože v jeho úbohej hlavičke sa nenachádzajú inštrumenty potrebné k tomu, aby
si uvedomili dôsledky svojich činov.
Že niekomu spôsobí škodu v hodnote niekoľkých tisíc. Že niekomu pokazí radosť z pekného dňa, oberie ho
o chuť do ďalšej práce. Že rozbíjaním
svetiel robí neplechu celej obci, obyvateľom i návštevníkom.
Takto sme sa opäť stali obeťami
kolektívneho trestu. Jeho vykonávateľmi sú bezohľadní mamľasi, obete ostatní občania. Neviem, čo sme
také vykonali, že si na zastávke nemôžeme prečítať odchod autobusu, lebo za trest nám nejaký martýr vlastnej pravdy strhol harmonogram odchodov. Netuším, čo tieto indivíduá vedie k takému konaniu, možno ťažký život v zákamenskom (či novotskom, bratislavskom)
gete, alebo čo.
Často sa poukazuje na to, že vinníkom je ten a ten podnik na Niž-

rody predmet poznania, ochrany
a lásky.
Veríme, že spoluprácou s rodičmi to, čo je dobré a správne uložené
v detstve, v nich – našich deťoch,
pravdepodobne zostane.
nom, ten a ten krčmár, čo im nalieva.
Nechcem ich obhajovať, to v žiadnom prípade, ale oni nikoho nenútia, aby si dietky svojich rodičov kupovali ich tovar. To nie sú totiž oni,
koho spätné zrkadlo udrie do päste
(snáď). To nie sú tí, ktorí splnia prianie verejného osvetlenia a zahrnú ho
darmi z kameňov.
Možno by stačilo niekedy vziať
fotoaparát či kameru, zaznamenať správanie niektorých ľudí a verejne to ukázať. Ktovie, akoby sa zachovali dotknuté osoby. Možno by to
označili ako fotomontáž. Možno by
ich rodičia na kríž prisahali, že ich
dieťatko také nie je, veď sa len pozrite, aké je zlaté. A možno by nespravili nič. Nedostatok súdnosti, reflexie
(ale, čo sa tu hrám so slovíčkami),
jednoducho povaha tupca, by spôsobili, že voči tomu ostanú ľahostajní.
My,obete kolektívneho trestu,
tiež (pokiaľ ich neprichytíme pri
čine), lebo nám iné neostáva, len
dúfať, že z členov tejto arogantnej chamrade vyrastú (ak je to ešte
možné) normálni ľudia.
Martin Vonšák

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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Nultý ročník
• Je Vaše dieťa hravé?
• Má problémy
s grafomotorikou?
• Pretrvávajú u neho
logopedické problémy?
• Má chudobnú slovnú zásobu,
a nevie sa vyjadriť ?
• Neobsedí v lavici?
• Má zdravotné problémy?
Toto sú problémy, ktoré dieťaťu
sťažujú plnenie školskej dochádzky.
Na tieto problémy dieťaťa už upozorňujú učiteľky materských škôl, ktoré
môžu navrhnúť týmto deťom odklad
školskej dochádzky.
Vy – ako rodič si môžete vybrať
dve možnosti, a to:
• odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok
(dieťa opakuje MŠ).
• zaradenie dieťaťa do nultého ročníka – nové alternatívne riešenie,
ktoré ponúka ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, kde funguje už druhý rok.
Nultý ročník
• je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov
a nedosahujú školskú zrelosť.
• podmienkou zaradenia do nultého ročníka je odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie
• absolvovanie nultého ročníka
sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky a žiak ho
môže navštevovať len jeden školský
rok, následne po jeho ukončení nastupuje do riadneho prvého ročníka.
Kladie sa hlavný dôraz na tieto
zložky:

• rozvíjanie reči, jazykových a komunikačných schopností
• rozvoj jemnej motoriky a grafomotorických schopností
• rozvoj pracovných a sebaobslužných návykov
• zmyslová výchova rozvoj matematických predstáv
• rozvoj esteticko-pohybových
schopností (hudobno-pohybová,
telesná a výtvarná výchova)
Na rozvíjanie komunikačných
schopností používam pracovné zošity Pramienok – v ktorom sa nachádzajú príbehy na rôzne témy v obrázkovej forme. Je to obrázková osnova

každého príbehu. Dieťa rozprávku či
príbeh číta, reprodukuje alebo si obrázkový príbeh postriháme, premiešame poradie a opäť ich zostavíme
podľa sledu.
Kolotoč – mi napomáha pri cvičeniach na rozvíjanie reči správne vyslovovanie, správne precvičenie jazyka či sluchového vnímania.
Tento rok som začala používať
šlabikár V krajine slov a hlások – ktorý je vynikajúcou prípravou pre deti
na čítanie a písanie. Prebúdza u detí sluchové vnímanie hlások. Mnoho detí pozná písmenká, ale nepozná
hlásky. Je práve určený pre deti s od-

loženou školskou dochádzkou. Je to
dôsledný a pritom jednoduchý a hravý prístup, ktorý ponúka a umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú
fonematickú analýzu slov (počutie
hlásky), ešte skôr než prikročí k samotnému písaniu. Aby učenie bolo
hravé, sú tu zavedené postavy, ktoré pomáhajú dieťaťu sformovať nové
abstraktné pojmy: sú to Pán Slabika,
Hlasulienky, kamaráti Dano a Ďuro.
Prechádzame tu:
• delením slov na slabiky
• označenie dlhej a krátkej slabiky
• určovanie prvej hlásky v slove
• analýza trojhláskových a štvor-

Pri svojej výtvarnej tvorivosti pracujú rôznymi výtvarnými
technikami, čím vznikajú jedinečné a originálne dielka. Tieto dielka vznikajú na základe
ich vlastných predstáv, fantázie, vnímania i skúseností, s ktorými deti disponujú a ktoré nadobudli. Snáď najoriginálnejšie
práce sa týkali Vianoc, kde deti

využívali kombinovanú techniku kreslenia pri kresbe „anjelov“
(kresba tušom, perom, pastelom
a maľba).
Spoločne tak môžeme prežiť každú stredu tvorivú hodinu,
na ktorú sa všetci tešíme.
Práce detí nám skrášľujú
priestory našej materskej školy.
M. Bendíková

Výtvarný krúžok v MŠ
Aj tento školský rok
pracuje v našej materskej
škole výtvarný krúžok
pod vedením p. uč.
M. Bendíkovej.
Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarnú tvorivosť, fantáziu a pred-

stavy detí. Krúžok navštevuje 12
detí: Alex Čič, Janka Iglárová, Simonka Sivčáková, Anička Durčáková, Gabika Šimjaková, Dávid Revaj, Benjamín Belicaj, Timea Hujčáková, Anetka Budzeľová, Ľubomír
Dibdiak, Evka Gonšorová , Michalka Verníčková a Terezka Huráková.
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hláskových slov
• rozlišovanie hlások v slove
• samohlásky – ich výslovnosť a určovanie v slovách
• spoluhlásky – ich výslovnosť a určovanie v slovách
• zavedenie pojmov tvrdej a mäkkej
spoluhlásky
• a hľadanie tvrdej a mäkkej slabiky.
Na rozvoj grafomotorických
schopností používam pracovné listy
s rôznou tematikou, kde si deti precvičia základné prvky písmen. Deti pracujú ceruzou, pastelkami, štetcom, kriedou. Práca so zošitom napomáha deťom, aby boli pozornejšie. Rozvíja sa koncentrácia, sústredenosť a tiež orientácia v zošite.
Čo sa týka matematických predstáv – deti získavajú vedomosti
• z výrokovej logiky, t. j. orientácia
v priestore, čase, rade…
• z geometrie (rovinné a priestorové útvary)
• porovnávanie a triedenie podľa
veľkosti, tvaru a množstva.
• základné farby.
• budovanie pojmu prirodzené číslo
– čítanie 0 – 10 a písanie čísel 0 – 5, číselný rad 0 – 10, relačné znaky = > <,
zavedenie pojmu sčítanie a odčítanie
v obore do 5…
Deti sa učia ako školáci, majú
svoj rozvrh hodín, teda názvy predmetov (v ktorých sú zahrnuté vyššie uvedené zložky a ktoré tam rozvíjam). Vyučovacie hodiny sa im
snažím prispôsobovať ich potrebám. Keďže ich mám v triede menej, môžem sa im individuálne venovať.
Deti sa učia, píšu, didakticky sa
zároveň aj hrajú, ale aj oddychujú.
Plynule prechádzajú od hravého
„zamestnania“ k pravidelnej práci na vyučovaní.
Pre tieto deti platia aj všetky služby, ktoré škola ponúka – stravovanie v školskej jedálni, rôzne krúžkové záujmové činnosti, školský klub
detí. Spolupracujeme so špeciálnym pedagógom, psychológmi a logopédom.
Hlavným cieľom nultého ročníka
je všestranne pripraviť dieťa na vstup
do prvého ročníka a minimalizovať jeho adaptačné problémy, s ktorými sa musí vyrovnať v prvom ročníku. Preto sa snažím, aby vyučovanie prebiehalo netradičnou, uvoľnenou a priateľskou formou bez stresu. Uprednostňujem zážitkové učenie. Dbám o to:
• aby sa dieťa cítilo dobre, • aby
v triede vládla príjemná atmosféra,
• aby každé dieťa v triede mohlo byť
úspešné.
Dúfam, že tento článok Vám dal
určitú predstavu, aké poslanie má
nultý ročník a pre deti, ktoré potrebujú odklad školskej dochádzky je
len veľkým prínosom.
tr. uč. Mgr. Martina Florková

školstvo

Zákamenčan č. 1/ 15

Zápis do materskej školy
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o zaradenie svojho dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2010/2011, že už od 15. 2. 2010, denne si môžu prevziať žiadosti od zástupkýň jednotlivých Materských škôl – Ústredie a Oravice. Žiadosti do materských škôl sa
podávajú vyplnené s potvrdením od detského lekára do konca marca 2010. Pre deti, ktoré už navštevujú materskú školu v školskom roku 2009/2010 a budú pokračovať, nie sú
už potrebné nové žiadosti.
Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú prednostne 5– 6-ročné
deti, deti od dvoch rokov do piatich a deti so špeciálnymi potrebami. Možnosť prijatia detí od 2 – 3 rokov a integrovaných detí je podmienená vytvorením vhodných podmienok.
Aby rodičia mali možnosť vidieť priestory a podmienky materskej školy, ktorú ich dieťa
bude navštevovať, v obidvoch materských školách ÚSTREDIE a ORAVICE sa uskutoční
dňa: 18. 2. 2010 (štvrtok) od 9. 30 – 11.00 hodiny „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“. V tento deň rodičia aj s deťmi môžu navštíviť materskú školu, do ktorej chcú zapísať dieťa(i).
SRDEČNE VÁS POZÝVAME.

„Tešíme sa na nových kamarátov“

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

16 / Zákamenčan č. 1

názor

November 2009 – Február 2010

Blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka
Dočkáme sa?
Z výpovede niektorých
jeho spoluväzňov vieme
čo všetko musel biskup
Vojtaššák vo väzení vytrpieť
za vieru v Boha. Už to, že bol
biskupom, bolo stredobodom
výsmechu a potupy. Ničili
jeho ľudskú dôstojnosť,
ponižovali ho, trýznili
a trápili rôznymi neľudskými
praktikami. Bol bez mena
– bol len číslo, ktoré opľúvali.
Dňa 2. januára 1990 organizačný výbor VPN v zložení Ján
Murín, Ing. Emil Kresťan, Kamil
Úradník poslali Prosbu o úplnú
rehabilitáciu biskupa J. Vojtaššáka otcovi biskupovi Mons. Františkovi Tondrovi, spišskému biskupovi. V liste otcovi biskupovi Mons. F. Tondrovi bolo poslané aj prehlásenie občanov Zákamenného o tom, že dobre poznajú život a prácu najdôstojnejšieho biskupa Vojtaššáka a vo vedomí, že bol nespravodlivo odsúdený a uväznený počas tzv. katolíckej akcie o skorú a úplnú rehabilitáciu podpísalo 1406 občanov  
Zákamenného. Listinu s 1406
podpismi o blahorečenie biskupa p. Murín zaniesol aj Mons.
Viktorovi Trstenskému, ktorý bol
o všetkom informovaný a bol takou tenkou niťou spájajúcou všetko to horlivé zanietenie o rehabilitáciu. Mons. Trstenský vtedy
povedal: „Čo ste urobili, dobre ste
urobili. Treba biskupa Vojtaššáka
obieliť, lebo v očiach ľudí bol veľmi pošpinený“.
Dňa 22. 1. 1990 biskup Mons.
František Tondra zákamenským
rodákom odpísal, že je to aj v jeho záujme. Bude sa snažiť nájsť
vhodný spôsob, aby nebohý biskup Vojtaššák bol rehabilitovaný
nielen pred slovenskou verejnosťou, ale aj pred celým svetom. To
znamená, že je tomu už 20 rokov,
čo sa snažíme o rehabilitáciu.
Za blahorečenie biskupa Vojtaššáka bola zorganizovaná púť Altonting – Lúrdy – Fatima. Účastníci tejto púte mali predsavzatie, že z Fatimy pôjdu aj do Ríma.
Cesta bola veľmi náročná, niektorým ženám opuchli nohy, preto
sa vrátili domov s myšlienkou, že
do Ríma pôjdu inokedy.
Ján Murín napísal žiadosť otcovi biskupovi Dominikovi Hrušovskému do Slovenského ústa-

vu sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
aby zaistil Zákamenčanom audienciu u svätého otca Jána Pavla II. Táto audiencia bola zaistená na 3. júla 1991 a mariánska
púť do Ríma sa naozaj konala. Sv.
Otec Ján Pavol II. Zákamenčanov prijal a pútnici mu odovzdali pôvodnú modlitbu za blahorečenie biskupa Vojtaššáka a vyrezávaný drevený kríž. Svätý Otec
povedal: „Biskup Vojtaššák, spišský biskup, znám, znám…“. Púť
bola ukončená na Mariánskej hore v Levoči. Do Ríma našich pútnikov sprevádzal kňaz Vladimír
Kasan, ktorý potom ostal v Ríme študovať. Tejto púte sa veľmi
chcel zúčastniť aj Mons. V. Trstenský, ale v tom čase slávil 60.
výročie kňazskej vysviacky. Púť
do Ríma Mons. V. Trstenský vykonal neskoršie. Pri tejto príležitosti v Ríme slúžil svätú omšu pri
hrobe sv. Petra za prítomnosti pápeža Jána Pavla II., čo je málokomu dovolené. Po príchode z Ríma
domov Mons. Trstenský povedal:
„Verím, že biskup Vojtaššák bude
blahorečený“.
Všetko toto bolo organizované
v kresťanskom duchu a pre väčšiu
česť a slávu Božiu.
Stále sa modlíme za jeho blahorečenie, hoci to trvá pridlho,
príde čas ,na ktorý čakáme.
No Zákamenčania, ako aj celá spišská diecéza, má už určite
v nebi svojho orodovníka.
V. Sekerášová
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Vianoce a Nový rok 2010 odspievala v Číne
Agneša Vrábľová,
sopranistka, naša rodáčka zo
Zákamenného po úspešnom
absolvovaní konkurzu u šéfa
opery v Opave Damiána
BINETTIHO dostala ponuku
na absolvovanie koncertného
turné v Číne.
Počas dvoch týždňov
pobytu od 20. 12. 2009
do 4. 1.2010 v Číne vystúpila
s 50-členným pražským
orchestrom pod vedením
dirigenta Binettiho vo
viacerých čínskych mestách,
a to: Peking, Yinchuan,
Chengdu, Suzhou, Shanghai,
Kunming, Baotuo (časť
Mongolska).

Aký repertoár ste ponúkli čínskemu obecenstvu?
Ponúkli sme viac ako dvojhodinový program, ktorý pozostával z diel Antonína Dvořáka, Johanna Straussa, v mojom podaní odzneli operné a operetné
árie. Obecenstvo sme prekvapili naštudovaním čínskej ľudovej
piesne, ktorú som poctivo a presvedčivo v ich jazyku naštudovala. Publikum nás za to odmenilo
dlhým potleskom.

Ako dlho trval let zo Slovenska
do Číny a aký bol tvoj prvý dojem
z tejto ázijskej krajiny?
Odlietali sme z Budapešti a let
trval 9 hodín. Moje dojmy boli úžasné už od prvej chvíle. Milí,
sympatickí ľudia, nádherná krajina a výborná organizácia celého
tohto turné.

Ako by si ohodnotila čínske publikum?
Publikum bolo veľmi vnímavé
a pozorné. Na niektorých našich
koncertoch sa zúčastnili aj vládni činitelia. Odmenou po koncertoch nám boli obrovské kytice
kvetov, ale snáď najväčšou odmenou nám bol zástup čakajúcich
ľudí na nás. Chceli sa s nami podeliť o príjemné dojmy z koncertu, zároveň sa s nami fotili, žiadali nás o autogramy. Boli sme síce
veľmi unavení, ale hrial nás dobrý
pocit z toho, že sme si získali čínske publikum.

Aký bol váš denný program?
Nakoľko boli koncerty pravidelne každý večer a vždy v inom
meste, veľa sme cestovali a v dopoludňajších hodinách prebiehala skúška v divadle, večer bol
koncert. Chvíľu voľného času
sme využili prehliadkou mesta,
múzeí, pamätihodností a tradičných trhov.

A čo strava a bývanie?
Postarané bolo o nás kráľovsky. Bývali sme v krásnych moderných hoteloch, kde sme mali zaistené aj stravovanie, ktoré pozostávalo z domácej ale aj európskej kuchyne. Chutilo nám výborne, samozrejme nikdy nechýbala ryža
a čínske paličky. Ochutnala som aj
morské plody a žabu.

Kam všade si sa dostala vo svojom voľnom čase?

Voľného času bolo síce veľmi
málo ale stihli sme navštíviť „ Zakázané mesto“ v Pekingu, tradičné čínske mestečko, veľa originálnych čínskych trhov.
Čo bol pre teba najintenzívnejší
zážitok?
Bol to hlavne ten úžasný pocit,
každý večer stáť pred úplne novým a neznámym publikom. Bola
to zakaždým výzva podať čo najlepší spevácky výkon. Túto neopísateľnú atmosféru som si zakaždým veľmi vychutnala.
Aký prínos malo pre teba toto
koncertné turné?
Hlavne som získala vzácne profesionálne skúsenosti. Videla som
novú krajinu, spoznala som ich
spôsob života a zvyky. To všetko
ma obohatilo na celý život.
Čo plánuješ do budúcna?
Momentálne sa pripravujem
na premiéru Mozartovej opery v Opave, v ktorej by som mala spievať hlavnú ženskú postavu.
Ponuku som dostala od šéfa opavskej opery Binettiho.
V. Sekerášová
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VItajte medzi nami
§
•

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
10 – 12/2009

Tobias Briš , Ema Chromuľáková, Adrian Holub, Jakub Martaus, Natália
Laššáková , Adela Sivčáková, Barbora Balúnová, Diana Florková, Liliana Ivičičová, Ján Sekeráš, Natália Parižková, Lukáš Lipták, Dávid Kubacka, Aneta Matušáková, Vanesa Vrábľová, Boris Buľák, Patrik Oselský
Štatistika za rok 2009
Počet obyvateľov k 1. 1. 2010
5 128
Z toho mužov ................ 2  567
žien .................... 2 561
Za rok 2009
Narodení ........................... 78
38 – dievčat
40 – chlapcov
Zosnulí 29
                   (14 žien, 15 mužov)
Priemerný vek úmrtia 70,45
Odsťahovaní ....................... 43
Prisťahovaní........................ 59
Sobášov .............................. 33
Prírastok obyvateľov ........... 64
Priemerný vek občanov obce
je 30 rokov
Matky s počtom žijúcich detí:
10 detí ................................... 1
9 detí ..................................... 1
8 detí ..................................... 5
7 detí ................................... 13
6 detí ................................... 48
5 detí ................................... 93
4 detí ................................. 217
3 detí ................................. 307
2 detí ................................. 319
Polosirôt do 18 rokov k 1. 1.
2010 je 30.

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Serafín Večerek, † 17. 10.
2009
Justína Sumihorová, † 18. 10.
2009
Cecília Sivčáková, † 18. 10.
2009
Zuzana Florková, † 19. 10.
2009
Ľudovít Hujčák, † 5. 11. 2009
Emil Majchrák, † 6. 11. 2009
Helena Sekerášová, † 10. 11.
2009
MVDr. Anton Adamik, † 28.
11. 2009
Ľubomír Kačerík, † 4. 12.
2009
Emília Ferenčíková, † 2. 1.
2010
Anna Kostolňáková, † 11. 1.
2010
Jozef Plaskúr, † 14. 1. 2010
Štefan Zvonár, † 15. 1. 2010
Vendelín Marek, † 24. 1. 2010

1 – 2/2010
90 rokov života
 Štefan Vojtaššák č.d.1225

Príďte sa porozprávať
o peknej knihe
Každú stredu o 1300 hodine sa koná
v miestnej knižnici Zákamenné kratučká
beseda o peknej knihe. Odvážliví čitatelia
si navzájom povedia, čo už prečítali a ktoré
knihy sú pekné a poučné. Ponúknuť dobrú
knihu sa dá aj takouto formou. A čo za to?
Malá sladká odmena.

85 rokov
 Karol Florek
č.d. 647
 Apolónia Florková č. d. 395
80 rokov
 Jozef Jurčík
č. d. 559
 Ondrej Polťák
č.d.1299
 Jozefa Večerková č. d. 420
 Justína Polťáková č. d. 772
 Kristína Klimčíková č. d. 57
 Helena Skokanová č. d. 413
 Helena Beňušová č. d. 620
75 rokov
 Emília Lučivňáková č.d.1408
 Justína Rončáková č.d.90
 Jozefa Sumihorová č.d.862
 Katarína Kondelová č.d.1254
70 rokov
 Ľudovít Gruchala č.d.130
 Mária Florková č.d.409
 Viktória Mundierová č.d. 46
 Štefan Gonšor
č. d. 11
 Kristína Franková
č. d.
547
 Jozefa Vojtasová č. d. 958
 Antónia Chmeľová č.d.328
 Elena Klimčíková č.d.1309
 Mária Boškajová č. d. 541
 Anna Blšáková
č. d. 79
 Jozef Šimjak
č. d. 827
 Mária Srogončíková č.d. 998
 Agneša Laššáková č.d.1319
 Rudolf Janeta
č. d. 549
65 rokov
 Mária Polťáková č.d.1333
 Mgr. Branislav Salaj č.d. 326
 Emília Bajčičáková č. d. 36
 Marta Plaskúrová č.d.1353
 Jaroslav Paleš
č. d. 14
 Viktória Balúnová č.d. 1430
 Elena Murínová č. d. 346
 Justína Michalicová č.d.1424
 Margita Úradníková č.d. 438
 Emil Smolka
č. d. 996
60 rokov
 Miroslav Teluch č. d. 984
 Emília Gašprová č.d.1049
 Anna Majchráková č. d. 988
 Irena Polťáková č. d. 812
 Milan Florek
č.d.1308
 Jozef Fafejta
č. d. 232
 Kamil Lučivňák č. d. 536
 Vendelín Murín
č.d 185
 Karol Fedor
č.d. 1417
 Emília Michalicová č. d. 515
 Justína Kubiznová č. d. 724
 Emília Florková č. d. 403
 Emília Lučivňáková č.d.1393
 Ján Janeta
č.d.1263
 Ján Godiš
č. d. 367
 Margita Belicajová č.d. 1163
 Štefan Laššák
č. d. 51
 Jozefína Urbanová č. d. 456
 Albín Lučivňák č.d.1270
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Prvé ovocie úspechu v gymnastike
V našej obci tento školský
rok začal športový krúžok
gymnastiky pod vedením
p. Moniky Belicajovej.
Krúžok sa zameriava
na športovú gymnastiku
pre vekové kategórie
od predškolského veku
po 2. stupeň základnej školy.
Dňa 29. 12. 2009 v Námestove
sme boli svedkami športového boja v okresnej súťaži v gymnastike.
V Centre voľného času „Maják“

v spolupráci OZ Centráčik sa súťažilo v mladšej a staršej kategórii.
Naše dievčatá napriek tomu, že
trénujú veľmi krátko, v tvrdej konkurencii obstáli vynikajúco.
V mladšej kategórii sa umiestnili:
1. Klaudia Belicajová
2. Mária Klimčíková
3. Michaela Budzeľová
V staršej kategórii získala 2.
miesto Veronika Durčáková a cenu poroty si vybojovala Anna
Durčáková.

Touto cestou ďakujeme p. starostovi Ing. M. Vrábľovi, p. riaditeľovi Mgr. E.Revajovi a p. učiteľovi M. Madleňákovi za podporu
a umožnenie priestorov na tréningy. Zároveň dievčatám ďaku-

Stolnotenisový turnaj
TJ Tatran Zákamenné
26. decembra 2009
zorganizoval vianočný turnaj
v stolnom tenise, ktorý sa
konal v kultúrnom dome.
Súťažnou disciplínou bola
dvojhra mužov.

Podmienkou účasti bolo možnosť štartu od 15 rokov. Súťažiaci boli rozdelení do skupín, kde
podľa výsledkov boli nasadzovaní do vypadávajúcich kôl. Výsledky: 1. Vladimír Dibdiak, 2. Dušan Polťák, 3. Martin Žatkuliak.

STOLÁRSTVO

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

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku

jeme za úspešnú reprezentáciu
a prajeme veľa elánu pri cvičení a ešte viac úspechov v ďalších
súťažiach.
Monika Belicajová
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BK Zákamenské levy v sezóne 2009/2010
začali hrať II. ligu
Po dlhšom zvažovaní sme
sa spoločne rozhodli, že
v sezóne 2009/2010 budeme hrať II. ligu. Súhlasili sme
tiež s hosťovaním dvoch
českých hračiek a to: Lenky
Louteckej a Kamily
Pospíšilovej, pretože máme
nedostatok žien.
Prvé kolo II. ligy sa odohralo
18. 10. 2009 v Trebišove. Len samotná cesta bola dosť únavná,
ale chuť zabojovať nás poháňala
vpred. Keď sme konečne docestovali do Trebišova, nemilo nás
prekvapil prístup samotného organizátora turnaja. Na začiatku nám povedal vlastné pravidlá,
ktoré sa nezhodovali s pravidlami
bedmintonu na Slovensku. Bolo nám povedané, že musíme sedieť na lavičkách, nesmieme chodiť a v žiadnom prípade povzbudzovať vlastných hráčov, inak budeme diskvalifikovaní. Zvláštne,
nič podobné som doposiaľ nezažila – „drezúra“ ako na vojne. Navyše v telocvični bola poriadna zima a po zápasoch sme sa nemali ani kde osprchovať. Takže poriadne unavení, zapotení – „vo
vlastnej šťave“ sme päť hodín cestovali späť domov.
Vo vzájomných zápasoch sme
skončili nasledovne:
Victory Trebišov – BK ZL Zákamenné 5 : 3,
BKT Trebišov – BK ZL Zákamenné 0 : 8,
BK ZŠ a MŠ Palín – BK ZL Zákamenné 2 : 6.
Usporiadaním druhého kola li-

gy – Východ sme boli poverení my
– teda bedmintonový klub Zákamenské levy. Pretože telocvičňa
v Zákamennom nedisponuje dostatočným počtom kurtov (má
iba 2 kurty), boli sme nútení zorganizovať turnaj v Tvrdošíne. Hala mala 6 kurtov a z hľadiska organizácie bola vyhovujúca. Turnaj sa uskutočnil 22. 11. 2009.
Zúčastnili sa ho tri bedmintonové
kluby: UPJŠ Košice, ŠG „B“ a Lokomotíva Košice „C“.
Vo vzájomných zápasoch sme
zaznamenali nasledovné výsledky:
UPJŠ Košice – BK ZL Zákamenné 1 : 7

ŠG „B“ – BK ZL Zákamenné 0 : 8
Lokomotíva Košice C – BK ZL
Zákamenné 6 : 2
Tretie kolo II. ligy sa uskutočnilo iba túto nedeľu 31. 1. 2010
v Poprade. Hoci vonku panovala
poriadna zima, do Popradu sme
docestovali bez vážnych problémov a v hale sme boli ako prví.
V nedeľu sme nastúpili proti ATU
Košice, PBA Prešov, BFA Poprad.
Hoci sme nad PBA Prešov a BFA
Poprad vyhrali hladko, naše ambície vyhrať aj nad ATU Košice sa
po prvých zápasoch rýchlo rozplynuli.
Naša bilancia v prospech nás
bola 2:1, a preto si myslím, že
na svoj výkon môžeme byť právom hrdí.
Bilancia vzájomných zápasov:
ATU Košice – BK ZL Zákamenné 6 : 2,
PBA Prešov – BK ZL Zákamenné 2 : 6,
BFA Poprad – BK ZL Zákamenné 0 : 8.
Na turnajoch II. ligy sa zúčastnili hráči, ktorí sa postarali o získanie cenných bodov pre
BK ZL Zákamenné, a to:
muži: Juraj Klačanský str., Pavol Hrčkuľák, Dušan Kurňavka,
Juraj Rončák, Miloš Vonšák, Tomáš Vonšák,
ženy: Kamila Pospíšilová,

Lenka Loutecká, Magdaléna Hrčkuľáková.
Moje poďakovanie patrí sponzorom, predovšetkým Obecnému
úradu Zákamenné a tiež ochotným šoférom Jánovi Vonšákovi
a Dušanovi Kurňavkovi.

Futbalový
turnaj
V telocvični Základnej školy
v Zákamennom sa v dňoch 19.20. decembra 2009 konal futbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho šesť
kolektívov (Dorastenci, FC Kveťák, FC Šerif, FC Novoť, Obecný úrad, Podkamenné). Zápasy
boli vzájomne odohrané medzi
všetkými účastníkmi turnaja,
avšak do finálového dňa mohli
postúpiť len štyri najlepšie celky. Semifinálové dvojice boli Dorastenci – FC Šerif, FC Kveťák –
Obecný úrad.
Výsledky:
1. miesto Obecný úrad
2. miesto Dorastenci
3. miesto FC Kveťák
4. miesto FC Šerif
Zostava víťazného kolektívu Obecný úrad: Martin Florek,
Róbert Florek, František Polťák,
Ladislav Polťák, Michal Vrábeľ.
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