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Mikuláš, Mikuláš, čo v tom
vreci pre nás máš?

Aj takéto otázky mali deti, keď
videli Mikuláša vezúceho sa na voze s anjelmi a čertom. Aj toho roku
priviezol vrecia plné sladkostí pre
malé ratolesti i školopovinné deti.
Táto obecná tradícia nenechá
na pokoji ani dospelých. Rodičia
s malými deťmi čakajú Mikuláša
na uvedených stanovištiach a tak-

tiež pociťujú určité napätie z jeho
príchodu. Väčšie deti netrpezlivo
poskakujú a odbiehajú, kto prvý
zazrie jeho príchod. Mikulášsky
sprievod prechádzajúci celou našou obcou za znenia tichej hudby z miestneho rozhlasu vyvoláva
v každom z nás určité emócie. To
sú chvíle, kedy aj my dospelí máme

právo byť na chvíľku deťmi s rozžiarenými očami. Veď Mikuláš je
symbol dobra a štedrosti. Mikuláš
doviezol 5. 12. 2010 do našej obce

1 500 darčekov, aby potešil každé
dieťa. Na Nižnom konci zasvietil
veľký vianočný stromček – symbol Vianoc.
V. Sekerášová

Drahí Zákamenčania,

dovoľte mi poďakovať Vám
za priazeň v uplynulom roku a zároveň v celom predchádzajúcom
volebnom období, v predchádzajúcich štyroch rokoch.
Vážim si akúkoľvek formu
pomoci, ktorou ste počas nich

prispeli k rozvoju našej obce,
za každý prejav dôvery, ktorým ste ma v mojej práci posúvali ďalej. Som tiež veľmi rád,
že ste v nedávnych komunálnych
voľbách prišli voliť a ďakujem
za každý hlas, ktorý ste mi odovzdali.
Verím, že Vám počas nasledujúcich štyroch rokov vo funkcii budem môcť poďakovať ďalšou prácou a aktivitami, ktoré pomôžu Zákamennému v jeho rozvoji.
Chcem Vám z tohto miesta popriať aj krásne vianočné sviatky plné pohody a šťastný celý rok
2011. Nech je plný porozumenia
a vzájomnej pomoci, plný lásky,
zdravia a šťastných okamihov.
Ing. Milan Vrábeľ,
starosta obce Zákamenné

Novoroč ný v i n š

Šťastlivý Nový rok zo srdca hlásame, keď Vám náš vinš do domu
prinášame.
Starodávna krásna obyčaj panuje, keď jeden druhému Nový rok
vinšuje.
I my teraz k nebu srdce pozdvihujeme a od Pána Boha
pre Vás toto vyprosujeme:
Šťastie, zdravie, život dlhý, úrodu na poli, v dome zdar žiadaný.
Dietkam prajeme svornosť, poslušnosť k rodičom,
nevinnú veselosť dievkam i mládencom.
Manželom, manželkám radosť obapolnú, jeden ku druhému
oddanosť nezlomnú.
Starcom a starenkám vidiny staroby by plynuli mile
a tak prežívali všetk y roka chvíle. A po tejto časnosti, aby sme sa
dostali do nebeskej radosti.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Spoločný obecný úrad už
nebude sídliť v prenajatej
budove
Stretnutie Obecného
zastupiteľstva obce
Zákamenné
(ďalej len OZ) 26. 7. 2010
nebolo v súlade s plánom
zasadnutí,
ale vyžiadali si ho okolnosti,
ktoré sa vyskytli
a bolo ich treba riešiť.
Starosta preto zvolal
mimoriadne zasadnutie.
Hlavným bodom bolo
prejednanie
a schválenie odkúpenia
administratívnej budovy
v Námestove, kde sídli
Spoločný obecný úrad,
ktorý zastrešuje obec
Zákamenné.
Úrad slúži pre 20 obcí okresu
Námestovo. Vlastníkom je Krajský školský úrad v Žiline. Doteraz bola budova v prenájme, no
po ukončení nájomnej zmluvy
ostáva riešiť situáciu len odkúpením. Znaleckým posudkom
bola stanovená cena 43 000 €.
Táto suma sa samozrejme rozdelí alikvotne na všetky obce podľa
počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo odkúpenie tejto budovy za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Novela zákona 369/90 o obecnom zriadení č. 102/2010 Z. z.
ukladá obciam schváliť do 90 dní
pred komunálnymi voľbami úväzok starostu obce. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo pracovný úväzok starostu obce Zákamenné v plnom rozsahu
na celé budúce volebné obdobie
2011 – 2014.
Poslanci prejednali a schválili počet volebných obvodov a počet poslancov. V komunálnych
voľbách sa budú v 4 volených obvodoch voliť po 3 poslanci, čiže
obecné zastupiteľstvo bude tvoriť
12 členov.
Zdá sa, že sa blýska na lepšie
časy, konštatoval starosta, keď
NÁTERY

LEŠENIE

		STAVEBNÉ
			PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

informoval poslancov, že situácia v plnení podielových daní sa
pomaly stabilizuje. Mohli sme si
preto dovoliť objednať zariadenie kuchyne v polyfunkčnom dome kultúry. Plánuje sa, že o chod
kuchyne sa bude starať jedna pracovníčka, ktorá bude na každej
akcii a zariadenie bude obsluhovať. Máme skúsenosti aj zo starej kuchyne, že takéto riešenie je
nevyhnutné. Starý kultúrny dom
bude slúžiť pre záujmovú činnosť
a na svadby sa už bude prenajímať nový dom kultúry a to hlavne aj z toho dôvodu, že záujmová
činnosť bola obmedzovaná hlavne kvôli nim.
Obec sa pustila do rekonštrukcie domu smútku. Zatiaľ sa opravili vnútorné omietky, vonkajšie
omietky, vymenili sa dvere a ešte
sa vybudujú aj toalety.
TJ Tatran prechádza rôznymi personálnymi a organizačnými zmenami, predseda Ing. Peter Klimčík oznámil starostovi, že majú záujem, aby TJ prešla
pod obec a že členská schôdza odsúhlasila aj odpredaj ihriska obci za symbolickú sumu 1 €. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo uznanie za postup našich futbalových
mužstiev a schválilo im aj žiadanú
dotáciu na dofinancovanie sezóny
vo výške 2 000 €.
Nielen futbalisti ale aj divadelníci sa môžu pochváliť úspechmi, a to na medzinárodnej úrovni. Prvosienky nás reprezentovali na svetovom festivale detských divadelných súborov v nemeckom Lingene a zožali veľký
úspech.
Poslanci – E. Strýčková upozornila na zlý stav chodníka v Babinci, Milan Beňuš navrhol vyznačenie parkovacích miest pri
COOP Jednote Nižný koniec
a Mgr. A. Bernaťák pripomenul,
aby sa do domu smútku dali aj nejaké lavice na sedenie.

Hasičská stanica

Hlavné úlohy na rok 2011
sa určili samy
Októbrové zasadnutie OZ
začalo v teréne.
Poslanci sa oboznámili
s prebiehajúcimi prácami
na rekonštrukcii hasičskej
stanice, domu smútku,
základnej školy
a prezreli si aj nové zriadenie
kuchyne v polyfunkčnom
dome kultúry. Zasadnutie
potom pokračovalo na OcÚ.
Starosta a Ing. Florková informovali poslancov o čerpaní
a úprave rozpočtu za I. polrok
2010. Finančné prostriedky boli prečerpané na ihrisko s umelou trávou, dotácia nestačila pokryť náklady na jeho výstavbu
a na zariadenie kuchyne. Zmeny
v rozpočte nastali prísunom dotácií na referendum a opravu hasičského auta. Ďalej sa rozpočet
menil presunmi po položkách
a vyžiadala si to oprava mosta
pri K.L.I.B.O.S.e a oprava cesty
na Vrchnej Mrzáčke v spolupráci s RD Zákamenné.
Starosta konštatoval, že nad
hlavnými úlohami na rok 2011
ani nemusíme veľmi uvažovať,
vyplynuli nám z rozbehnutých
projektov, financovaných zo
štrukturálnych fondov a to:
• dokončenie rekonštrukcie Základnej školy – mala byť
dokončená ku koncu roka 2010,

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

no v Oraviciach sa na MŠ musí
odstrániť vlhkosť múrov, tým sa
práce predĺžili
• výstavba zberného dvora
– zatiaľ prebieha verejné obstarávanie
• revitalizácia centra obce
– zatiaľ prebieha verejné obstarávanie
• nákup čistiacej techniky
– máme schválenú dotáciu
na nákup auta na umývanie a zametanie komunikácií a verejných priestranstiev
• rekonštrukcia verejného
osvetlenia
• prestavba kotolne v zdravotnom stredisku na biomasu.
Poslanci potom v spoločnej
rozprave navrhli ďalšie úlohy,
ktoré sa zahrnú do plánu hlavných úloh:
• vybudovanie
vodovodu
pre novú IBV časť Podkamenné
• úprava jednej miestnej komunikácie a to v Oraviciach
k Laššákovcom alebo Podkamenné k Buliakovcom.
Na
žiadané
chodníky
na Poriečí opäť musí OZ povedať nie, pretože budovať ich
pred kanalizáciou nemá význam a EÚ ešte stále nedala vyjadrenie k žiadosti o dotáciu,
ktorú žiada vodárenská spoločnosť.
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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Rozhodnutie o ukončení ROEP nadobudne právoplatnosť
4. 10. 2010.
Občania však stále môžu
podávať námietky voči chybám, ku ktorým došlo v tomto procese – bude ich riešiť
kataster a spracovateľ ROEP.
Žiadosti, ktoré si občania
podali na vysporiadanie pozemkov s obcou sa evidujú
a budú sa riešiť na osobitnom
zasadnutí OZ.
Poslanci schválili nezmenenú výšku dane z nehnuteľnosti na rok 2011 a nezmenený poplatok za 1 m 3 vody za rok 2010
– 0,3983 €.
OZ sa zaoberalo aj pripomienkami občanov.
Marián Iglár upozornil na zlú
polohu obvodnej ambulancie.
Starší a imobilní občania tam
majú zlý prístup. Pani doktorka
a sestrička to riešia tak, že odber alebo úkon, ktorý sa dá urobiť v aute, urobia tam.
Poslanci sa zhodli, že v budúcnosti sa to bude riešiť napr.
nejakým zdvíhacím zariadením.
Na zasadnutí bol prítomný aj Jozef Sivčák, ktorý žiadal, aby sa riešil zvod povrchových vôd, ktoré stekajú od Kalvárie a pri návalových dažďoch
zaplavujú okolie a suterény bytovky a materskej škôlky.
Zaplavenie hrozí aj budúcemu námestiu.
Starosta ho ubezpečil, že
tento problém bude riešiť s odborníkom.
Obetiam povodní sa v našej
obci vyzbieralo 1 500 €, ktoré
starosta osobne zaniesol starostovi obce Mníšek nad Popradom. Starosta tejto obce
vyslovil našim občanom veľké
poďakovanie a úctu.

In z e r át
Darujem
monitor k PC
a tlačiareň,
tel. 0903 356 006
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

Obecné zastupiteľstvo v starom zložení
hodnotilo a schvaľovalo posledný raz
Starosta zvolal obecné
zastupiteľstvo na posledný
deň pred komunálnymi
voľbami 26. 11. 2010.
Účasť poslancov bola
stopercentná.
Pracovná časť zastupiteľstva
spočívala v prejednávaní a schvaľovaní nových VZN, a to:
• Doplnku č. 6 k VZN o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu o miestnom poplatku
za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu – tu došlo k zmene, cena za l vývoz komunálneho odpadu bude v roku 2011 –
2,398 €
• VZN o ochrane ovzdušia
a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
Návrh programového rozpočtu na roky 2011 – 2013 predniesla Ing. Marta Florková, ekonómka OcÚ. Hlavná kontrolórka obce
V. Verníčková predniesla stanovisko k návrhu programového rozpočtu a doporučila ho schváliť.
OZ ho po prejednaní schválilo
a taktiež poslednú úpravu rozpočtu

v roku 2010. Došlo k zmenám po položkách vyrovnaním prísunu podielových daní, vyasfaltovala sa komunikácia ku Kuchťákovcom v Ústredí, odkúpila sa budova pre Spoločný
obecný úrad a urobil sa asfaltový povrch okolo Hasičskej stanice.
Prehľad plnenia rozpočtu za 3.
štvrťrok dostali poslanci s pozvánkou a bez pripomienok ho vzali
na vedomie.
Bez pripomienok schválili aj plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2011.
Pri hodnotení volebného obdobia starosta konštatoval, že nie všetky úlohy sa podarilo splniť. Tak žiadané chodníky na Poriečí nemožno budovať ešte ani teraz, lebo nie
je vybudovaná kanalizácia, nevykúpili sme od cirkvi pozemky pod IBV
na Farskom briežku, pretože cirkev
momentálne o predaji neuvažuje,
vysporiadanie pozemkov pod ihrisko na Vyšnom konci tiež nie je ukončené – je to zdĺhavý a náročný proces a boli dôležitejšie úlohy, ktoré bolo treba riešiť, ale bude sa v ňom pokračovať. Predĺžila sa rekonštrukcia
školy – hlavne MŠ v Oraviciach a to

odstraňovaním vlhkosti stien. Nie
sme spokojní s tým, ako sa predlžuje
verejné obstarávanie na zberný dvor
a revitalizáciu verejného priestranstva – námestia, no nie je v našej moci zmeniť to, uviedol starosta.
Možno sa snáď pochváliť vybudovaním dvoch 8 bytových jednotiek, dokončením a zariadením Polyfunkčného domu kultúry, na ktorý bola použitá podstatná časť z rozpočtu obce, dobudovaním vodovodu po jednotlivých častiach a aj zabezpečením detskej lekárky. Urobilo sa viac vecí, ktoré neboli zahrnuté do hlavných úloh, ale to už musia občania zhodnotiť sami. OZ ešte schválilo finančný príspevok FS
Kamenčan – hudobnej zložke na rok
2011 vo výške 1 500 €.
Starosta na záver pracovnej
časti zasadnutia poďakoval poslancom za veľmi dobrú spoluprácu, poprial im veľa úspechov
v osobnom a pracovnom živote,
odovzdal im malý spomienkový darček a pozval ich na občerstvenie.
Mariana Florková

Keď dobrá investícia znamená
nielen zisk, ale aj spokojnosť
Dozorný výbor členskej základne v Zákamennom, Coop Jednota
Námestovo SD ďakuje za všetkých
zákazníkov predajne potravín 4-40
v časti obce Oravice vedeniu Coop
Jednota Námestovo SD za jej rekonštrukciu a rozšírenie. Na tejto predajni bola pred 3 rokmi obnovená vonkajšia fasáda, čím vznikol pekný vonkajší vzhľad. Plánovaná vnútorná rekonštrukcia predajne sa uskutočnila v tomto roku
v mesiacoch október a november.
Tým, že sa zväčšili priestory, boli
dodané niektoré presklené vitríny,
regály bolo možné zviditeľniť, napr.: presklenú vitrínu na mäsové výrobky, na ovocie a zeleninu, mliečne výrobky. Táto predajňa dostala „šmrnc“ „minimarketu.“ Pekná,
plne zásobená tovarom pripravená poskytovať služby zákazníkom
pod vedením kolektívu: vedúcej
Viktórie Juráškovej a prac. Márie

Sivčákovej, Heleny Fafejtovej a Kristíny Paľákovej. V tomto predvianočnom a vianočnom období je tu možnosť zakúpenia si veľkého množstva
rôzneho druhu tovaru. Tu platí, že ve-

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

ľa je naozaj viac. Väčšia investícia
– väčšie priestory, viac tovaru, väčšia tržba – väčšia spokojnosť.
Ďakujeme.
V. Sekerášová,
predseda DV v Zákamennom

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

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

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

Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov výroba
okien a dverí
výroba atypických drevených krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Rozpočet obce na rok 2011
Poslanci Obecného
zastupiteľstva na svojom
zasadnutí dňa 26. 11. 2010
schválili návrh programového
rozpočtu obce na roky
2011 2013, pričom záväzné
sú schválené ukazovatele
na rok 2011.
Pri zostavovaní rozpočtu bolo zohľadnené skutočné plnenie
jednotlivých druhov príjmov a výdavkov za rok 2010 a predpokladaný vývoj v roku 2011. Rozpočet obce na rok 2011 bol schválený ako vyrovnaný, to znamená, že
príjmy a výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške. Príjmy obce
na rok 2011 sú rozpočtované v cel-

kovej hodnote 4 856 602,00 €, z toho bežné príjmy sú rozpočtované
vo výške 2 228 742.00 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške
2 336 860,00 € a príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 291 000,00 €. Finančné operácie
predstavujú prevody z rezervného
fondu a ostatných fondov obce.
Podstatnú časť bežných príjmov tvoria daňové príjmy obce, ktoré sú rozpočtované vo výške 947 772,00 €, pričom výnos dane z príjmov pre územnú samosprávu je rozpočtovaný vo výške 865 192,00 €, čo je o 11% nižšia hodnota ako bola rozpočtovaná v roku 2010. Táto skutočnosť
je v dôsledku výpadku tohto príj-

mu v štátnom rozpočte. Nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške
150 305,00 €. Nedaňové príjmy tvoria najmä príjmy z prenájmu budov
a bytov, ktoré sú rozpočtované vo
výške 51 000,00 €, príjmy za administratívne a iné poplatky a platby
ako sú napríklad správne poplatky,
poplatky za vodné, poplatky za predaj tovarov, služieb a prebytočného
hnuteľného majetku, ktoré sú rozpočtované vo výške 93 725,00 €.
Bežné granty a transfery v roku 2011 sú rozpočtované vo výške
1 097 222,00 €. Sú to účelovo určené transfery na stavebný úrad, školský úrad, matriku, ostatné prenesené kompetencie štátu a transfer
na prenesený výkon správy na zák-

ROZPOČET NA ROK 2011 – 2013 rekapitulácia v €
Prijatý 2010
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné príjmy školstvo prenesené
Bežné príjmy školstvo originálne
Spolu
Bežné výdavky
Bežné výdavky školstvo originálne
Bežné výdavky školstvo prenesené
Spolu
FINANČNÉ OPERÁCIE
Finančné operácie príjmové
Spolu
Finančné operácie výdavkové
Spolu
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové príjmy
Spolu
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky školstvo prenes.
Spolu
Hospodárenie spolu

2011

2012

2013

1 295 880
872 534
29 000
2 197 414
936 380
232 891
872 534
2 041 805

1 249 967
941 537
37 238
22 28 742
10 07 452
279 721
941 537
2 228 710

1 287 466
943 012
27 780
2 258 258
1 025 742
272 404
943 012
2 241 158

1 326 090
950 878
27 780
2 304 748
1 062 003
274 567
950 878
2 287 448

361 016
361 016
18 320
18 320

291 000
291 000
16 784
16 784

0
0
17 100
17 100

0
0
17 300
17 300

869 747
869 747
1368 021

2 336 860
23 36 860
2 611 108
0
2 611 108
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1368 021
31

ladné školstvo, ktorý je rozpočtovaný vo výške 945 332,00 €.
Kapitálové príjmy tvoria v prevažnej miere účelovo určené transfery vo výške 2 334 860,00 €, ktoré sú určené na výstavbu zberného
dvora, revitalizáciu centra obce, nákup čistiacej techniky a dofinancovanie rekonštrukcie areálu základnej školy.
Bežné výdavky sú rozpočtované
v celkovej hodnote 2 228 710,00 €.
Z uvedenej sumy výdavky na samosprávne kompetencie obce sú rozpočtované vo výške 1 007 452,00 €,
výdavky na úseku originálne kompetencie v školstve to znamená na materské školy a služby v školstve sú
rozpočtované vo výške 279 721,00 €
a bežné výdavky na prenesené kompetencie na základné školstvo sú
rozpočtované vo výške 941 537,00 €.
Výdavkové finančné operácie sú
rozpočtované vo výške 16 784,00 €.
Sú to splátky úrokov a istiny z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol čerpaný na výstavbu
bytov.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 2 611 108,00 €. Výdavky sú rozpočtované najmä na nákup pozemkov vo výške 10 000,00 €,
výstavbu zberného dvora vo výške 708 935,00 €, nákup čistiacej
techniky vo výške 433 285,00 €, revitalizáciu centra obce vo výške 1
292 383,00 €, dofinancovanie rekonštrukcie areálu Základnej školy vo výške 115 000,00 €, predpokladanú rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 12 500,00 €,
zmenu palivovej základne v kotolni zdravotného strediska vo výške 35 000,00 € a projekčné práce vo
výške 25 000,00 €.
Ing. Marta Florková

Prečo svadby v novom kultúrnom dome?
Zákamenné ako najväčšia
obec na Orave s počtom
obyvateľov 5150 mala
kultúrny dom počas celého
roka plne využitý tak
v dopoludňajších, ako aj
odpoludňajších hodinách.
Dopoludnia sa sála v KD využíva na vyučovanie telocviku
pre žiakov 1. – 4. roč. ZŠ.
V popoludňajších hodinách sála slúži do 17.30 hod. pre súkromnú umeleckú školu – tanečný odbor
a potom pre rôzne krúžky a to každý
deň okrem piatku. V piatok je sála
obsadená až do 20.00 hod. V sobotu
ju študujúca mládež využíva na nácviky až do 22.00 hod. Taktiež je ob-

sadená v nedeľu dopoludnia. Tieto
aktivity čakali dlhšiu dobu na uvoľnené priestory v starej budove KD.
Mládež pracujúca v rôznych krúžkoch sa môže schádzať len odpoludnia a stredoškoláci len v piatok
večer alebo v sobotu, lebo v nedeľu
už mnohí odchádzajú na internát.
Obec plánuje ešte zakúpiť do tejto
sály stôl pre stolný tenis. To je jedna
stránka problému.
Mnohokrát bolo počuť, že máme už zastaralý kultúrny dom. „Široko-ďaleko takého niet“. Počas dostavby KD sa mladí nevedeli dočkať,
kedy bude daný do prevádzky. Stalo sa! Nový kultúrny dom, na ktorý sa tak dlho čakalo, je už plne
pripravený slúžiť občanom. Ta-

nečná sála je priestranná. Kuchyňa je vybavená najmodernejším zariadením pre 350 osôb. Len vybavenie kuchyne stalo 41 079,92 €. Všetky tieto služby sa robili nie pre to,
aby obec na tom zarábala. Vybudoval sa kultúrny stánok, aby na patričnej úrovni mohol slúžiť občanom
do ďalekej budúcnosti. Bude využívaný pre kultúrne akcie, napr.: divadlá a potom na svadby. Kultúrny dom ešte nebol v prevádzke a už
sa šírili fámy, aký veľký je nájom
za priestory. Zákamenské svadby
sú veľké, tohto roku to boli zhruba
okolo 180 ľudí, bola svadba aj s 220
ľuďmi. Keď si prerátame, čo všetko
na svadbe musí byť, aby sme neboli horší ako ten druhý, svadba stojí

poriadne tisíce. Koľko len stojí požičanie svadobných šiat, aranžovanie
sály, kamerovanie svadby, hudba
v jednej osobe a pod., zaplatíme to
ako samozrejmosť. Suma za prenájom sály sa vyrátavala z priamych
nákladov, a to: elektr. kúrenie, upratanie KD pred a po svadbe, spotreba elektr. energie počas svadby, pranie obrusov. Platba za prenájom sály nezahŕňa ani 100% všetkých nákladov, nie to ešte zisk. Na rok 2011
je už nahlásených 14 svadieb, 2 plesy, 2 stužkové a na rok 2012 – 1 stužková.
Tieto skutočnosti svedčia o tom,
že vedenie obce sa snaží mladým
ľuďom vyjsť v ústrety.
Viktória Sekérašová
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Výsledky komunálnych volieb Postrehy z komunálnych volieb
v obci Zákamenné konané
v Zákamennom
ných rozhodnutiach môže dôjsť
Všetko to možno začalo
27. 11. 2010
k patovej situácii, kedy šesť pona zasadaní poslancov

Z celkového počtu voličov 3579 bolo voliť 1090 voličov čo je 30,46 %
Zvolený starosta: Ing. Milan Vrábeľ, nezávislý, 1036 hlasov

Zvolení poslanci – prví traja v každom volebnom obvode
Volebný obvod číslo 1
Hlasov
Z celkového počtu zapísaných 984 voličov bolo voliť 402, čo je 40,85 %
Ing. Peter Klimčík
Nezávislý kandidát
215
Mgr. Albín Bernaťák
ĽS – HZDS
121
Florián Subjak
KDH
105
Jozef Sivčák
KDH
95
Miroslav Teluch
SMER
89
Vladimír Beňuš
SMER
88
Ing. Milan Rypák
SNS
83
Anton Klimčík
SMER
64
Zuzana Smolárová
KDH
46
Jozef Florek
ĽS HZDS
42
Volebný obvod číslo 2
Hlasov
Z celkového počtu zapísaných 891 voličov bolo voliť 250, čo je 28,06 %
Karol Čič
SMER
102
Mária Mlichová
KDH
98
Vladimír Vojtaššák
SMER
97
Viktória Večerková
ĽS HZDS
95
Ing. Eduard Kakus
SMER
87
Ing. Vladimír Florek
SNS
72
Milan Janoťák
KDH
68
Volebný obvod číslo 3
Hlasov
Z celkového počtu zapísaných 852 voličov bolo voliť 218, čo je 25,59 %
Marek Beňuš
SMER
150
Peter Grofčík
KDH
112
Pavol Florek
KDH
78
Milan Beňuš
ĽS HZDS
75
Ľubomír Florek
SMER
73
Ing. Emil Gonšor
SNS
55
Katarína Majchráková Rončáková
SMER
34
Volebný obvod číslo 4
Hlasov
Z celkového počtu zapísaných 852 voličov bolo voliť 220, čo je 25,82 %
Dušan Kovaľ
SMER
113
Ing. Peter Durčák
KDH
104
Emília Strýčková
ĽS HZDS
75
Štefan Belicaj
SNS
70
Ing. Martin Oleš
SaS
54
Júlia Brišová
KDH
48
Alojz Filipčík
SMER
33

bývalého obecného
zastupiteľstva, ktoré
rozhodovalo o počte
volebných obvodov v obci
na komunálne voľby 2010.

Hlasovaním rozhodli, že v obci budú štyri volebné obvody
a voliť sa bude dvanásť poslancov, čo umožňuje momentálne
platný volebný zákon. Naskytuje sa otázka, čo viedlo starostu a bývalých poslancov k rozdeleniu občanov obce do štyroch
skupín, keď podľa dostupných
informácií všetky obce na Orave, ktoré volia dvanásť a menej
poslancov, si vytvorili jeden volebný obvod. Nedošlo v tomto
prípade aj k diskriminácii volených kandidátov i voličov? Podnety sú hlavne od spoluobčanov, ktorí sa vo volebnom roku presťahujú do inej časti obce
a prakticky nemajú šancu kandidovať a byť zvolení, lebo ich skoro nikto v danej časti obce nepozná. Logicky títo ľudia nemajú záujem ísť voliť, nakoľko nepoznajú kandidátov za aktuálnu
časť obce – volebný obvod, v ktorom momentálne žijú. Ale inak
je všetko v súlade s volebným zákonom. V takom prípade sa treba opýtať, či neboli porušené základné ústavné práva. (Občania majú právo zúčastňovať sa
na správe verejných vecí priamo
alebo slobodnou voľbou svojich
zástupcov) – nie nanútenou.
Ďalej je na zamyslenie zvolenie dvanástich poslancov
do obecného zastupiteľstva. Je
to opäť rarita minimálne na Orave, nakoľko všetky obce a mestá
si zvolili nepárny počet poslancov. Nie je tu obava, že v zásad-

slancov bude hlasovať za a šesť
proti? V takom prípade sa aktuálne prerokúvaná žiadosť či
akokoľvek dobrý zámer považuje za zamietnutý a teda zmietnutý zo stola do koša.
Neprispeli náhodou tieto
skutočnosti aj ku katastrofálnej
neúčasti občanov obce na komunálnych voľbách? S účasťou 30 – 35% oprávnených voličov sa Zákamenné umiestnilo
na poslednom mieste v rámci celej Oravy. Najvyššiu účasť malo
Beňadovo 84 – 86%.
Niekoľko otázok, na ktoré môžu dať odpoveď iba kompetentní.
Treba len smutne konštatovať, že záujem verejnosti o dianie v obci je mizivý.
No taktiež je potrebné upozorniť, že na vine je aj momentálne platný volebný zákon, ktorý svojím znením v niektorých
paragrafoch umožňuje vznik takejto situácie. Na prípadnú zmenu si treba štyri roky počkať.
Marián Iglár,
šefredaktor Zákamenčana

18. 9. 2010 Referendum
Referenda sa zúčastnilo v našej
obci 634 voličov čo je 17,76 %
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Stuttgart – mesto inžinierov
(by Martin Vonšák)

Metropola Baden – Württembergu na juhu Nemecka hostí mnoho ľudí z mnohých krajín. Vďaka tomu akosi neprekáža,
že neviete po nemecky. Pokojne sa tu môžete pozhovárať v španielčine, ruštine, angličtine, a keď náhodou stretnete
mňa, tak aj v slovenčine. Keď už som ten Zákamenčan, snáď by som aj goralčine porozumel. Okrem mojej maličkosti je
možné na König Straße je aj slovenskú hudobne nadanú rómsku rodinu z Popradu. Takže ani s nimi by nebol problém.
Čísla, všade samé čísla
Stuttgart je mesto čísel a inžinierov. Cítite to na každom kroku, dýcha to na vás z každej stavby. Kým
v Prahe rozmýšľate nad tým, ako
napíšete memoáre, Stuttgart vás
priam núti myslieť technicky – vytvárať koncepty, kresliť plány alebo len sedieť a kritizovať dizajn
všetkého, čo vidíte, hoc aj pivovej fľaše, ktorú držíte v rukách. Je
to opodstatnené. Toto 600-tisícové mesto je rodiskom Mercedesu
a Porsche, slávnych to značiek automobilového priemyslu, čo sa nemalou mierou podpísalo na jeho
ekonomickom statuse. Po Mníchove je druhým najdrahším mestom
Nemecka, čomu aj zodpovedá
priemerný plat. Na druhej strane,
Nemci musia platiť vysoké dane,
napríklad daň z príjmu sa v závislosti od jeho výšky pohybuje od 15
do 45 %.
Bier, Beer, Pivo
Keď už sa hovorí o Nemecku, nesmie sa zabudnúť na pivo. Nemci
a vlastne všetci, ktorí tu žijú, prekypujú priam láskou k tomuto nápoju. Pijú ho všade, aj v škole vídam študentov pri jeho kúpe v bufete. Dokonca si k tomu už v roku

1516 vydali zákon o čistote piva –
das Reinheitsgebot, platný dodnes.
Napokon, pivný festival Oktober
Fest nemusím nikomu predstavovať. V Stuttgarte existuje obdoba
tejto mníchovskej oslavy – Volkfest. Ak chcete vidieť Nemcov v národných krojoch tancovať na stoloch v obrovských stanoch, niet
na to lepšej príležitosti.
Najväčšej obľube sa tešia lokálne pivovary. Jeden taký pivovar
som navštívil v malej historickej
dedinke Schondorf, ale úprimne,
to naše pivo je raz naše. Mimochodom, ak chcete pivo v nejakom bare či krčme, pripravte si minimálne
3 €, no zároveň sa nečudujte, keď
vám nejaký Švajčiar povie, že je to
veľmi lacné.
Aj učiť sa tu treba
Ja však v Stuttgarte nie som kvôli pivu, ani kvôli Mercedesu, ani
iným zábavkám. Dostalo sa mi
možnosti stráviť jeden semester
na Hochschule der Medien – v odbore Elektronické médiá. Škola je
to vskutku výborne vybavená, má
vlastnú profesionálnu televíziu,
rádio, zvukové štúdio. Nie je problém nakrútiť hraný alebo 3D animovaný film, či vytvoriť moder-

ný dizajn hoci aj pohára. Samozrejme, toto si vyžaduje nemalé financie, preto si regulérni študenti musia každý semester vytiahnuť
z peňaženiek 500 €. Je to ako s vojnou, aj na štúdium treba len peniaze, money a Geld. O to viac to platí na západe.
Teraz malá motivácia pre našich žiakov. Na Slovensku to síce tak nefunguje, ale v Nemecku
skutočne záleží na známkach. Ak
chcete študovať na vysokej škole,
bez dobrých známok sa na ňu nedostanete. Ak chcete po vysokej
škole dobré zamestnanie, aj tam

musíte vykazovať nadpriemerné
výsledky. Nemecké vysoké školy
majú však inú škálu známkovania.
Kým u nás je to škála A, B, C, D, E,
Fx, u nich fungujú čísla od 1 do 5.
S tým rozdielom, že nie len celé,
ale aj desatinné, čiže môžete dostať známku 1,3 alebo 1,7. Potom
už nasleduje 2, a tak ďalej.
A to je všetko. Azda by som už
len poďakoval svojim rodičom
za neslýchanú podporu, priateľke za to, že ma tu dotlačila a Zákamennému za to, že som odtiaľ.
Viete, všade dobre, lež doma najlepšie.
Martin Vonšák
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starší ľudia potrebujú VIAC
ľudskú blízkosť
Aj v tomto roku
sa uskutočnilo posedenie
so staršími občanmi
Zákamenného, tentokrát
v priestoroch nového
kultúrneho domu
a v príjemnej atmosfére,
ktorú dopĺňala dychová
hudba.
Niekedy možno až príliš automaticky vnímame október ako mesiac úcty k starším. Spoliehame sa na to, že
azda deti z materskej školy im v tomto období pripravia nejaké vystúpenie, možno aj vlastnoručne vyrobený
darček a my ich ešte zavezieme na pár hodín do kultúrneho domu na posedenie, ktoré pre nich pripravia zamestnanci obecného úradu. Predpokladáme, že si tam vypočujú pár milých viet v rámci príhovoru, ktoré budú nejakým
balzamom na ich dušu a starosti a je na rok „vystaráno“.
Takéto myslenie je však na míle vzdialené od pojmu ÚCTA.
V blahej pamäti Ján Pavol
II. v liste z roku 1999 zdôraznil, že úcta starším prináša
trojakú povinnosť voči nim:
prijať ich, pomáhať im a oceniť
ich kvality. Stavať ich (hoci len
v mysli) na okraj spoločnosti,

niekam kde síce bude postarané o ich biologické potreby,
ale kde zároveň nebudú prekážať mladším, nie je tá správna cesta. Vylúčiť starších ľudí zo spoločenského života by
znamenalo odmietnuť minulosť, z ktorej sa môžeme toľko naučiť.
Vďaka starším ľuďom si môžeme lepšie uvedomiť, aká dôležitá je vzájomnosť medzi
ľuďmi. Práve vďaka vzájomnosti sa môžu generácie spájať medzi sebou. Každý človek
potrebuje druhého a stáva sa
bohatším vďaka darom a charizmám tých ostatných.
Ľudská krehkosť sa prejavuje najmä v starobe, kedy človek mnoho stráca… Stráca

príbuzných, priateľov a známych, ktorí ho predchádzajú do večnosti, a práve preto potrebuje cítiť, že nie je
sám. Na dedinách žiaľ nie je
zvykom organizovať stretnutia dôchodcov, ako to vidíme
v mestách prostredníctvom
rôznych seniorských klubov,
ktoré ponúkajú sociálne poradenstvo a zabezpečuje kultúrnu a záujmovú činnosť pre dôchodcov.
Preto je dobré aj to jedno popoludnie, kedy sa starší ľudia môžu stretnúť v kultúrnom dome. Hlavným dôvodom týchto stretnutí nie
je vypočuť si tých pár spomínaných viet o úcte k šedinám
z úst starostu či duchovného
otca farnosti. Zmyslom týchto

stretnutí je, aby sa starší ľudia
stretli navzájom. Sú takí, ktorí
sa pre zníženú mobilitu nevídajú so svojimi rovesníkmi…
a každého z nás poteší rozhovor s priateľmi v našom veku,
ktorí majú podobné radosti
i podobné starosti.
Keď som sa po dlhom čase stretla s priateľmi, ktorých
som dlho nevidela, zvykli sa
ma potom rodičia spýtať, ako
bolo, čo majú kamaráti nové, či
sme si dobre „pokecali“ a pod…
možno by aj našich rodičov či
starých rodičov potešilo, keby sme sa zaujímali o ich spoločenský život a pomohli im,
aby ho žili čo najaktívnejšie.
Text a foto
Zuzana Vrábľová

Vitajte starkí naši…

Vám z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí,
veľa zdravia – šťastia od všetkých detí.
Nech Vám úsmev zdobí vašu tvár
a srdiečko hreje naša láska a úcta k Vám.

Týmito slovami básne sme
otvorili dňa 28. 10. 2010 v našej MŠ slávnosť pre našich starých rodičov.
Deti vystúpili pred starkými s bohatým kultúrnym
programom, v ktorom sa
predstavili v tanci ako trpaslí-

ci, zaspievali starkým goralské
piesne a ukázali, ako dokážu
babke opraviť deravú strechu.
Nakoniec starkých vystískali a odovzdali im na pamiatku
vlastnoručne vyrobený darček.
– red
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Adventný rozhovor so svojim svedomím
Človek v pokročilom veku
máva už chvíľky, kedy sa zamýšľa nad určitými úsekmi
svojho života. Dobré i zlé veci sa premietajú v jeho mysli,
ako na filmovom platne. Malé nedorozumenia s najbližšími, prípadne so spoluobčanmi by nemali prerásť do nenávisti. Ak už aj nastane nezvládnuteľná situácia, ktorá
pohltí beznádejou celého človeka, gniavi ho a ničí nespravodlivosťou od iných je potrebné dať tomu čas kvasu a dozretia. Nikdy nevieme, či nám
bude daný čas na uzmierenie,
aby sme mohli spokojne odísť…

Z ranenej duše ochorie celé telo a tak je nemocný – nepokojný celý človek. Hovorovo sa tomu povie, že je chorý na nervy. Starí ľudia hovorievali:
„Nech nikdy nezapadne slnko
nad našim hnevom“. Myslím
si, že to je najlepší liek na mnohé naše ťažkosti.
Beda tomu, kto neustále rozdúchava tlejúce zlo hoci len malou iskrou slova, alebo nevraživým pohľadom. Človek je veľmi
citlivý, zraniteľný až nedotknuteľný vo svojom vnútri. Ak sa
mu ublíži narastie mu na srdci chrasta a táto ho nespravodlivo bolí.

Naše vzniknuté nedorozumenia by mali mať svoje hranice.
Nemalo by sa hoci aj tiché zlo
prenášať na deti a nebodaj až na
vnúčatá, ktoré častokrát nevedia jeho príčinu. Stále je čas na
vzájomné vyriešenie nezhody.
Nečakaný odchod z tohto sveta
zbytočne zaťaží našu dušu. Nenechávajme to na spravodlivý
Boží sud, začnime s odmäkom
srdca čím skôr, ľahší nám bude
každý nasledujúci deň. Nemusíme sa nasilu pretvarovať, stačí
len ticho okolo seba prejsť a neuhýbať pohľadom.
Tak, keď ostaneme niekedy samy so sebou v samote, porozprá-

Spomienka na našich zosnulých

Každý z nás žijúcich sa na
tomto svete počas života snaží

Sociálna pracovníčka
V. Sekerášová

livo prikladať skutok za skutkom ako tehly na múr. Modlitbami za duše v očistci získatie povinnosti začínajú v lete – me nepredstaviteľnú stavebnú
mladosti. Začíname sa starať pomoc. Chodník k našej stavbe
okrem iného aj o svoje pozem- bude preplnený ich pomocou.
podľa možnosti a schopnosti po- ské príbytky. Nesmieme však Či stihneme tak vysokú stavstarať sa o seba. Jar – detstvo má zabudnúť ani na tú duchovnú bu dokončiť? Nie pre každého je
svoje nevinné čaro, leto – mladosť stavbu, ktorá nás vynesie podľa nebo tak veľmi vysoko a vzdiaprežívame vo svojich predstavách zásluh do nebeských výšin. Tá- lené. A potom, je tiež sledovaná
a snoch vo víziách na život, za- to stavba je ľudským okom ne- milosrdným okom a v čase núkladáme si rodinu alebo sa obetu- viditeľná, nevedie k nej široká dze pohotovo podať ruku a pojeme pre duchovnú pomoc Naj- cesta po ktorej auta privážajú môcť dostať sa tam, kde túžbou
vyššiemu. Jeseň – staroba, to už stavebný materiál. Stačí úzky túto stavbu staviame.
žneme čo sme zasiali, alebo s ro- trávnatý chodníček po ktorom
Mesiac november je aj obdozumným pohľadom, skúsenosťa- trafí aj ten najbiednejší človek bím zamyslieť sa nad tým ako
mi stihnúť čo sme nestačili, pre- s prázdnymi rukami, ale s vďa- sme vysoko… Samozrejme aj
hliadli alebo nezvládli…
kou možno len za pochopenie využiť pomoc, ktorá sa nám
Zima – obdobie prípravy jeho ťažkosti, za tiché vypoču- núka priamo z tých ozdobena odchod. Jeden obyčajný rok tie, za milý nepohŕdavý, nepo- ných hrobov na našich cintorí– jeden obyčajný život. Každé výšenecký pohľad na neho. Túto noch v ktorých spia možno ešte
ročné obdobie a každý úsek živo- stavbu staviame celý život. Ne- trpiace duše v očistci.
ta má svoje povinnosti. U nás máme sa kde náhliť, ale uvážV. Sekerášová

„Pomôžme a oni pomôžu nám“
Mesiac november je poznačený spomienkami na našich zosnulých blízkych, príbuzných, známych i neznámych. Už tradične ozdobujeme hroby a na pamiatku zosnulých sa snažíme navštíviť
cintorín. Okrem hrobov svojich blízkych prejdeme cintorínom a zastane pri hrobe
nám známeho a krátko si ho
predstavíme ako živého. Oni
už spia spánkom pokoja vo
svojom príbytku večnosti.

vajme sa so svojim svedomím,
možno nám povie niečo iné ako
je to, čo si živíme vo svojej myslí.
Takýto očisťujúci rozhovor ovlaží našu dušu, telo a život.
Blíži sa koniec roka. Máme sa
cez advent pripravovať na nové svetlo v našom živote. Skúsme zapáliť svetielko zmierenia
so svojim okolím aj my. Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu, ale
aj tak trpezlivo čaká. Tak využime tento adventný čas na získanie vnútorného pokoja po ktorom tak všetci túžime.

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

Júl – December 2010

dni obce / bezpečnosť

Zákamenčan č.3 / 9

Prečo balón nelietal a Arzén
s Nebeskou muzikou nespieval
Organizovať dni obce – neorganizovať?
Pred touto dilemou sme stáli na začiatku leta. Ale asi sme urobili dobre, keď sme neporušili pred piatimi rokmi začatú tradíciu.

Sobota
Dňa 17. júla sme sa zobudili do krásneho rána, no
predpovede počasia neveštili na večer nič dobré. A tak
sa aj stalo. Do 19. hodiny prebiehalo všetko v poriadku.
Svätá omša, drevorubač, penalta, deň radosti, zákamenská jamka, hod mobilom.
Prestávky v súťažiach spestrili svojím vystúpením hostia zo Staříča a naše tanečné
talenty. Obohatením programu bola česká skupina sokoliarov Zayferus a temperamentným terchovským folklórom s avantgardným nádychom potešila skupina Nebeská muzika.
Sklamaním hlavne pre deti bolo to, že balón, ktorého
ukotvené lety mali byť odmenou za body získané v súťažiach, nelietal, aj keď nepršalo a nefúkal vietor. No bola tu ďalšia prekážka, ktorú sme nemohli predpokladať, a to tzv. termický poryv,
ktorý vzniká pri stúpaní teplého vzduchu z vyhriatej zeme nahor a pri ukotvenom
lete, kedy balón môže vystúpiť len do určitej výšky, tento
jav mohol spôsobiť jeho zrútenie. Zaujímavé mohlo byť
aj spoločné vystúpenie Arzénu a Nebeskej muziky, no
Nebeskú muziku sa už pre
dážď nedalo ozvučiť. Búrka
a dážď ohrozili aj koncert Arzénu, ale s Božou pomocou,

dobrou vôľou muzikantov
a šikovnosťou zvukárov to
vyšlo.
Nedeľa
Nedeľa bola futbalová.
Naši futbalisti si zmerali sily s kolegami zo Susza a hasiči urobili radosť deťom
bohatou penou.
Na budúci rok by stálo za to pouvažovať o nejakom mokrom variante
programu, aby sme počasie prekvapili my.
Mariana Florková

Návšteva polície v MŠ
Dňa 16. 11. 2010 prišli
medzi nás dvaja ujovia
policajti.
Nebolo to preto,
že by sme niečo zlé urobili,
ale preto, aby sme sa
dozvedeli niečo viac o ich
práci.
Najskôr ujovia policajti zisťovali, či deti poznajú dopravné značky, či vedia, ako sa majú správať na ceste, aké reflexné
pomôcky musí mať chodec, cyklista. Chlapcov najviac zaujali
zbrane, ktoré policajti používajú pri svojej práci, nepriestrelná

vesta, vyskúšali si putá, z ktorých sa nedalo vyslobodiť. Deti si mohli zblízka poobzerať policajné auto s majákmi a rozprávali do ozajstnej vysielačky.
Na rozlúčku ujom policajtom
sľúbili, že všetky stratené autíčka a magnetky sa určite vrátia
do MŠ.

Touto cestou deti a pani učiteľky MŠ Zákamenné – Oravice
ďakujú ujovi policajtovi Veselovskému a Miterkovi za to, že deťom priblížili profesiu policajta
a určite u detí zvýšili bezpečnosť
na ceste.
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záujmy

Predstavujú sa vám zákamenskí poľovníci
V našej obci pôsobí viacero
rozličných záujmových spolkov a organizácií (hasiči, folklórny súbor, telovýchovná jednota a viaceré ďalšie).
Väčšina z nich sa na stránkach našich novín objavuje viac alebo menej pravidelne a informuje spoluobčanov
o svojej činnosti, úspechoch
a problémoch.
Na úvod by som chcel stručne
predstaviť organizáciu, ktorá sa
na stránkach našich obecných novín ešte neobjavila, ale dúfam, že
medzi Zákamenčanmi nie je neznáma. Touto organizáciou je naše poľovnícke združenie, ktoré sa
volá Bezkyd Zákamenné a má 48
členov. Možno nás vídať v typickom zelenom oblečení, často s flintou na pleci keď ideme na poľovačku, alebo bez nej, najčastejšie v zime, keď chodíme prikrmovať zver
v čase núdze. No nestretnete nás
len v lese. Každé dva roky pripravujeme výstavu trofejí, ale aj fotografií, získaných našimi poľovníkmi.
Založili sme tradíciu poľovníckych
plesov a vídať nás aj na obecných
akciách, kde môžete skúsiť guláš
z diviny. O zver sa staráme a lovíme
ju v revíri s rozlohou 2024 ha, z čoho 344 ha je les a zvyšok tvoria polia a lúky.
Ľudia o nás majú často skreslenú predstavu a neúplné informácie a potom sa stáva (niekedy
žiaľ aj našou vinou), že keď chodíme v zelenom pomedzi ľudí, občas sa ku nám donesú takéto alebo
veľmi podobné extrémne vyhlásenia: „V noci mi zaš sarny zezrely kunicyne“, alebo „liska mi podušila kury! Dže so či gojni ke ik nepostřeľajo?“
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

„Poľovníci sú vrahovia zvierat!“
Aj s takýmito názormi sa poľovník občas stretne. Ten druhý extrém
je zatiaľ aspoň na dedinách menej
častý. Ľudia tu ešte nemajú problém
zabiť nejaké zviera (prasa, sliepku…)
pre potreby kuchyne, alebo zlikvidovať nepríjemné zviera v maštali (potkany, myši…). Pri poľovačke je to podobné. Poľovníci sa starajú o zver
v čase núdze aby si občas mohli nejakú uloviť. Človek svojou činnosťou, často nevedomky pomáha niektorým druhom zvierat (líška, diviak…). Tieto vedia ponúknuté výhody využiť a často sa premnožia, zvyčajne na úkor tých citlivejších. Ako
príklad môžem použiť líšku. Na Slovensku už vyše 10 rokov prebieha
vakcinácia líšok proti besnote. Z lietadiel sa rozhadzujú návnady s očkovacou látkou (mimochodom žiadne
vretenice ani iné zvieratá ochranári z lietadiel nezhadzujú). Ak ju líška
(alebo hocijaké iné zviera) zožerie, je
zaočkované a besnotu už nedostane.
Výsledkom tejto vakcinácie je na jednej strane to, že na Slovensku sa už
niekoľko rokov besnota nezistila, čo
je isto dobrá správa. Na druhej stra-

ne ale veľmi stúpli počty líšok, ktoré regulovala práve besnota. Okrem
toho im pomáha aj dosť časté prikrmovanie obyvateľmi obcí, ktoré líšky sťahuje čoraz bližšie k domom ľudí (V Londýne napríklad žijú líšky aj
v strede mesta). Pýtate sa, aké prikrmovanie? Opýtam sa ja: Čo robia ľudia s vnútornosťami a s odpadom zo
zabíjačiek? Prinajmenšom sa takýto
odpad dá zakopať, alebo po dohode
s poľovníkmi vyviezť na miesto, kde
sa použije ako návnada a nejaké líšky
sa pri nej ulovia.
A tak sa dostávame k druhému
extrému: „Diviaky mi zožrali zemiaky, líška mi podrhla sliepky, jelenice mi
spásli ďatelinu – prečo ich nepostrieľate?“ Odpoviem, robíme, čo môžeme, aj my chceme mať v revíri napríklad zajace a srnčatá, a tak sa minulý
rok v našom revíri podarilo uloviť 61
líšok. Tohto roku už 39, a to sa sezóna lovu iba začína. Čiže, aj keď sme
ich vlani ulovili veľa, nevystrieľali
sme všetky. Myslím si, že to celkom
dobre nejde a ani to nechceme. Aj líška v rozumnom množstve do revíru
patrí a poľovačka na ňu je zaujímavá.
Diviakov sme tohto roku ulovili už

5 a ešte jedného máme z okresu povoleného. Tu sa dostávam k dôležitej
veci: jeleniu, srnčiu zver a diviaky nemôžeme loviť celý rok ako chceme.
Pri tejto zveri musíme mať prehľad,
koľko zveri v revíri máme, od toho sa
dá odhadnúť, koľko jej za rok pribudne a toľko môžeme ročne uloviť. Ak
v ďalších rokoch stavy stúpajú, zvýši sa odstrel a naopak. Takýmto spôsobom sa snažíme držať vyrovnané stavy zveri. Navyše, všetky tieto údaje posielame na okres, kde sa
sústreďujú za všetky poľovné združenia a okres potom schváli, alebo
zvýši, či zníži plány lovu, ktoré potom musíme dodržať, ale nesmieme
ich prekročiť. Okrem toho nemôžeme uloviť hociktoré zviera. Môžeme
uloviť len také, ktoré má predpísaný
vek a musí byť výradové. Problém sa
dá riešiť aj ináč ako odstrelom zveri
(existujú elektrické oplôtky, na okraj
poľa sa dá priviazať pes a podobne.)
Ešte zložitejšie je to s medveďom,
ktorý napríklad nedávno šarapatil v Kamennom. Je zákonom chránený, preto ak ho niektoré združenie chce uloviť, musí podať žiadosť
a povolia mu (ak vôbec) len maca
do 100 kg. Loviť sa ročne povolí asi
10 macov pre celé Slovensko.
Ak vám do dvora chodí líška alebo iná zver, skúste sa obrátiť na najbližšieho suseda poľovníka, isto vám
pomôže, ak to bude možné.
Na záver už len toľko: Žiadny
dobrý poľovník nechce vyhubiť nijaký druh zveri, šiel by proti sebe. Mal
by to byť človek, ktorý žije s prírodou
a je prvý kto bije na poplach, ak zbadá, že niečo nie je v poriadku. Vtedy
si musí vedieť aj nechať zájsť chuť
na lov zveri, ak to pomôže zachovať
ju aj pre budúcnosť.
Michal Ferenčík,
predseda PZ Bezkyd Zákamenné

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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Rok 2010 je
v znamení
ľudskosti
Koniec roka sa neúprosne blíži a je tu čas na malé bilancovanie.
Obec Zákamenné, Miestny spolok SČK Zákamenné a Martinská fakultná nemocnica zorganizovali v roku 2010 trikrát akciu KVAPKA
KRVI. Tento rok 2010 bol mimoriadny aj tým, že na každej tejto akcii sa zúčastnilo viac ako sto darcov. Za celý rok 2010 vykonalo Martinské transfúzne oddelenie v obci Zákamenné 345 odberov,
čo je pri odbere 0,45 litra od každého jednotlivca celkovo neuveriteľných 155,25 litrov krvi.
Dátum konania
15. 2. 2010
26. 5. 2010
7. 10. 2010
Spolu za rok 2010

Počet odberov
113
101
131
345 odberov

„Strata krvi bez následkov je 0,5
litra, strata väčšia ako 1,5 litra môže spôsobiť smrť.“ – zdroj – http://
sk.wikipedia.org/wiki/Krv/
Už z týchto čísel je zrejmé, aké
množstvo ľudských životov sa podarilo zachrániť.
Ďakujeme darcom, ktorí boli
ochotní venovať svoj čas a hlavne
svoje vzácne kvapky krvi pre pomoc a na záchranu života iným.

Krv v litroch
50,85
45,45
58,95
155,25 litrov

Veľká vďaka tiež patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
postarali o propagáciu tejto humánnej akcie.
Ďakujeme za pomoc pri záchrane ľudských životov, bez Vás
to jednoducho nejde…
Kolektív Martinskej transfúznej stanice a územný spolok SČK
v Zákamennom
Polťáková

S úsmevom 
a po kvapkách
darovali život…
Dňa 7. 10. 2010 sa už
po 11-krát uskutočnila
v našej obci Kvapka krvi.
Obec poskytla
darcom priestory
nového kultúrneho domu
a možno
aj toto motivovalo
ľudí k peknému
humánnemu činu.
Rozdelenie podľa
krvných skupín
Krvná skup. Počet darcov
0+
32
0–
6
B+
20
B–
3
A+
24
A–
5
AB +
8
AB –
4
Spolu
102
prvodarcovia
29
Počet darcov
131

Pomoc v n ú dz i
„To čo darujeme z lásky,
nám nebude chýbať.“
Cez leto trápili povodne a záplavy celé Slovensko. Obyvateľky našej obce, a to: Edita Kubániková a Drahomíra Kuhejdová na základe výzvy o pomoc cez
médiá sa rozhodli zorganizovať
finančnú zbierku pre obce najviac postihnuté povodňami.
Za pomoci OcÚ Zákamenné

boli rozmiestnené krabičky po jednotlivých predajniach v našej obci a v lekárni, kde mohli dobrovoľní darcovia prispievať na tento účel. Bola vyzbieraná suma
1 500,00 €, ktorú starosta obce
Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ
osobne zaniesol starostovi obce Mníšek nad Popradom, ktorá bola záplavami veľmi zničená. Z tejto obce pochádza aj náš
pán farár Andrej Dulák.

Starosta obce Mníšek nad Popradom v mene celej obce ďakuje všetkým, ktorí prispeli touto
sumou pri odstránení škôd spôsobených živelnou pohromou.
Je úctyhodné, ako vedia naši spoluobčania zareagovať na výzvu o pomoc. V čase, keď nie všetci máme dostatok financií, predsa kto mohol, hoci aj v malom pomohol. Našli sa aj anonymní štedrí darcovia. Okrem toho naši spoluobčania poskytli v roku 2010
pre charitu Diakonia Broumov
dva kamióny šatstva. Okolo tejto

Práve v priestoroch nového kultúrneho domu padol
krásny rekord – do darcovského kresla si sadlo a darovalo krv neuveriteľných 131
darcov. Z tohto počtu bolo
100 žien a 31 mužov. Po prvýkrát tu darovalo krv 29 prvodarcov.

Najbližší
odber krvi
by sa
mal
uskutočniť
14. 2. 2011
– Valentínska
kvapka
krvi.
Polťáková

charitatívnej pomoci pracuje mnoho dobrovoľníkov a sme radi, že aj
Zákamenčania sú ochotní pomôcť
ľuďom, ktorí sú možno až na hranici biedy.
Obec Zákamenné je veľká rozlohou, početná množstvom obyvateľstva ale veľká v dobročinnosti. Nie je potrebné vyčísliť, koľko
pomoci v tichosti odchádza z našej obce pre ľudí v núdzi. Dôležitý je pocit človeka, že sa vždy nájdu ľudia ochotní pomôcť a to Zákamenčania sú!
V. Sekerášová
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Povesti spod Pilska
Počas krátkeho obdobia boli na Orave vydané 2 knihy a to: Povesti spod Babej hory a Povesti spod Pilska. V týchto knihách si
môžeme prečítať príbehy zo života obyvateľov v jednotlivých obciach Bielej Oravy. Tieto príbehy dokresľujú spôsob života našich predkov, ich ťažkosti s ktorými sa stretávali viac ako štyri storočia. Autorka kníh Eva Kurjaková požiadala o pomoc základné
školy, ktorých žiaci podľa ich predstav namaľovali k príbehom obrázky. Túto výzvu prijala aj zákamenská základná škola a pod
vedením Mgr. Eleny Fafejtovej žiaci namaľovali mnohé obrázky k výjavom opisujúcich sa v príbehoch. Do knihy Povesti spod Pilska autorka vybrala 4 ilustrácie od žiačok zo ZŠ J. Vojtaššáka Zákamenné. Boli to: Katarína Brišová, Jana Kovalčíková, Miroslava Sumihorová a Lenka Koleňová. Čo nás najviac teší obal knihy zdobí ilustrácia na prednej strane od Dariny Ferenčíkovej a na
zadnej strane od Erika Dibdiaka zo Zákamenného.
Ako odmenu za pomoc pri tvorbe knihy autorka Eva Kurjaková pozvala 25. 9. 2010 Mgr. Elenu Fafejtovú aj s deťmi na uvedenie
knihy „Povesti spod Pilska„ do života.

25. 9. 2010 Zubrohlava. Autorka p. Eva Kurjaková (druhá zľava) s autorkami kresieb zo Zákamenného pri uvádzaní knihy Povesti spod Pilska do života.

Poklady
V Zákamennom už oddávna,
od čias, keď sa dedina ešte nazý
vala Klin alebo Klinik, si ľudia
po večeroch rozprávali, že v ich
chotári sú na rôznych miestach
zakopané poklady. Niektoré
si tu vraj v skalných puklinách
ukryli bohatí kupci pred zboj
níkmi, ktorí číhali v hustých le
soch, aby ich okradli, iné si za
kopali zasa zboj
níci, keď ich
prenasledovali pandúri a vojsko
a k hraniciam ich dohnali až od
kiaľsi z Dolniakov. Keď už zboj
níkom horelo za pätami, hľade
li rýchlo sa zbaviť nazbíjaných
pokladov. Nechceli s nimi ute
kať za hranicu do Sliezska, aby
tam nevzbudili podozrenie, le
bo na zlapanie známych zboj
níkov niekedy vyslali pandú
rov panstvá z oboch strán hra
níc. Preto si vraj na vrchu Kýče
ra a v horách na vyšnom konci
obce svoje poklady ukryli v ná
deji, že ak si zachránia holý ži
vot, vrátia sa po ne a z pokladov
si budú žiť ako páni.
Nevedno, čo sa so zbojníkmi
stalo. Či ich pochytali pandúri
a zhynuli rukou kata na niekto
rej šibenici, či ich zabili pri nie
ktorom prepade, alebo v cu
dzej krajine pomreli ako po
čestní ľudia. Isté bolo len to, že

sa po ukryté poklady nikdy ne
vrátili. Starí Kliničania tvrdili,
že ostali navždy ukryté v hlbo
kých lesoch, na vrchu Kýčera
a v skalných puklinách.
Správy o zabudnutých po
kladoch, ktoré čakajú len
na to, aby ich našiel nejaký
šťastlivec, mnohým Kliniča
nom nedali pokojne spávať.
Poniektorí rok čo rok netr
pezlivo čakali na Veľký pia
tok. Verili, že len v tento jedi
ný deň v roku sa z hlbín zeme
vynárajú poklady a ponúka
jú sa ľuďom, aby ich ľahko na
šli. Treba len nájsť to správne
miesto a tam kopať. Ale nikto
nevedel, kde to správne miesto
hľadať. Miest a s pokladmi bo
li opradené nejedným tajom
stvom. Boli aj takí hľadači,
ktorí už niekoľko rokov vždy
vo Veľký piatok hľadali v skal
ných puklinách, kopali na Ký
čere, ale nič nenašli. Nič ich
však neodradilo. Boli pre
svedčení, že tentoraz nehľada
li na správnom mieste a verili,
že v nasledujúcom roku sa im
už určite podarí poklad nájsť.
Pred Veľkým piatkom chysta
li náradie a s nádejou sa zno
vu a znovu púšťali do hľadania
pokladu.
Pred Veľkou nocou, keď zi
ma tratila svoju vládu nad sve

tom, sneh sa topil a odkrýval
zem, ktorá oddýchnutá čaka
la na svojich gazdov. Mnohí
z nich pozerali na kopce, ale
nehľadeli na pôdu, či je schop
ná prijať zrno, základ budú
cej úrody. Pozorne sledova
li, či sa v slnečnom jase nie
čo nezablyští. Ak zbadali, že
sa kde-tu niečo zatrblietalo,
brali do rúk motyky, čakany,
lopaty a utekali na to miesto
kopať poklady. Keď dobehli
na miesto, zistili, že to bol len
odraz slnka v mláčke z rozto
peného snehu, ale pri pomys
lení na ľahko nadobudnu
té bohatstvo boli pripravení
na všetko. Darmo ich starí Kli
ničania vystríhali, že aj keď sa
im podarí nájsť miesto s pokla
dom, nedostanú sa k nemu, le
bo ho strážia nevídané, hroz
né divé zvery, ktoré obchá
dzajú okolo neho, vyjú, ručia,
čeria zuby a napádajú hľada
čov, aby ich vystrašili a odo
hnali. K pokladu sa vraj do
stane len skutočný chlap Ne
boj sa, lebo toho, kto sa zľak
ne, tie potvory naskutku roz
trhajú na kusy.
Hľadači bo
li
presvedče
ní, že to všet
ko vydržia. Ve
rili, že sa ne
zľaknú, ale bu
dú pokojne ko
pať ďalej, lebo
každý vedel, že
keď sa zľakne
a podarí sa mu
pred tými oha
vami ujsť, náj
dený poklad sa
prepadne eš
te hlbšie do ze
me a nikdy viac
ho už nikto ne
nájde.
Kliničania
vraj dlhé roky
hľadali vo Veľ
ký piatok po
klady vo svo
jom
chotári,
ale nebolo slý

chať, žeby niekto z nájdené
ho pokladu zbohatol. Preto
ich po čase hľadanie omrzelo.
Hľadeli radšej využiť poklady,
ktoré im ponúkala sama príro
da, bohatstvo ukryté v pôde
a v dreve, ktoré sa nachádzalo
všade naokolo.
Po čase zmenili aj názov
svojej obce. Na Orave bo
li v tom čase dva Kliny a stá
valo sa, že ani panskí úradní
ci nevedeli, o ktorý Klin ide,
či o Klin pri Námestove ale
bo o Klin za Kamenným vr
chom. Obyvatelia z okolia na
zývali dedinu aj Zakamenným
Klinom. Nakoniec sa Klini
čania rozhodli, že je pre nich
výhodnejšie prijať nový, krat
ší názov a najväčšia dedina
na Orave sa od tých čias nazý
va Zákamenné.
Z knihy Povesti spod Pilska,
napísala Eva Kurjaková.
*(Povesť o pokladoch bola zaznamenaná pri tvorbe monografie
obce Zákamenné, doplnená informáciami o názvoch obce).
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
7 – 11/2010
Václav Laššák, nar. 13. 6.
1935 † 6. 7. 2010
Kristína Sumihorová, nar. 13.
6. 1933 † 30. 7. 2010
Justína Večerková, nar. 25. 4.
1945 † 14. 8. 2010
Jozef Koleň, nar. 20. 2. 1959 †
17. 8. 2010
Serafín Balún, nar. 23. 3.
1941 † 25. 8. 2010
Ondrej Polťák, 16. 10. 1929 †
17. 9. 2010
Martin Sivčák, nar. 7. 7. 1948
† 17. 9. 2010
Rozália Lukašová, nar. 14. 7.
1926 † 22. 9. 2010
Štefan Majchrák, nar. 29. 1.
1934 † 23. 9. 2010
Vladimír Laššák, nar. 21. 3.
1956 † 25. 9. 2010
Helena Štepnačíková, nar. 24.
11. 1936 † 25. 9. 2010
Alojz Beňuš, nar. 22. 10. 1933
† 30. 9. 2010
Štefan Beňuš, nar. 18. 12.
1951 † 27. 5. 2010
Mária Klimčíková, nar. 31. 8.
1934 † 7 .10. 2010
Martin Kudla, nar. 14. 10.
1992 † 10. 10. 2010
Ing. Florián Polťák, nar. 14. 6.
1944 † 14. 10. 2010
Emil Konkoľ, nar. 26. 5. 1930
† 15. 10. 2010
Štefan Kuchťák, nar. 4. 7.
1917 † 20. 10. 2010
Rudolf Uherek, nar. 19. 1.
1964 † 29. 10. 2010
Sebastian Kubizna, nar. 17. 1.
1947 † 11. 11. 2010
Emil Sumihora, nar. 11. 11.
1930 † 21. 11. 2010
Matej Vrana, nar. 3. 9. 1991 †
2. 12. 2010

7 – 11/2010
85 rokov života
 Martin Kurňavka
č. d.
769
 Ľudmila Majchráková č. d.
999
 Jozefína Večerková č. d.
830
80 rokov
 RNDr. Jozef Blšák č. d. 79
 Marta Kurňavková č. d. 49
 Johana Michalicová č. d.
939
 Emil Sumihora č. d. 1087

Ľudovej hudbe Kamenčan sa podarilo nahrať pre svojich
poslucháčov a fanúšikov tretie CD pod názvom „Piesne
spod Oravských Beskýd II.“

Dňa 26. 11. 2010 sa Ľudová hudba Kamenčan zúčastnila Ondrejovskej Veselice, ktorú usporadúvalo Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave, kde sa hralo, tancovalo, spievalo, zabávalo, a to všetko na ľudový spôsob až do rána bieleho.

STOLÁRSTVO

• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ

Dušan Smolka

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

75 rokov
 Ondrej Rydzoň č. d. 445
 Emil Lučivňák č. d. 1395
 Martin Kostolňákč. d. 535
 Justína Paláriková č. d.
393
 Pavlína Kuchťáková č. d.
1189
 Pavlína Uradníková č. d. 		
439
 Viktor Klimčík č. d. 1309
 Martin Majchrák
č. d.
1437
70 rokov
 Angela Póčiková č. d. 982
 Jozefa Kovaľová č.d. 595
 Štefan Gruchala č.d.1184
 Emília Florková č. d. 813
 Kristína Kocúrová č. d.
1352

Obec Zákamenné s FS Kamenčan sa zúčastnila Dni obce Suzsec. Kamenčan zahral suzseckú hymnu, ktorá
sa stretla s úspechom

Gazdovská s. r. o.

Zákamenčan č.3 / 13

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku

65 rokov
 Otília Šimjaková č.d.827
 Terézia Salajová č.d.326
 Emil Boškaj
č. d. 573
 Božena Brňáková
č. d.
1238
 Vendelín Sekeráš č. d. 570
 Jozef Briš
č.d. 1204
 Miroslav Hrozienčík č.d. 8
 Anton Kurňavka č. d. 127
 Marta Grofčíková č. d. 720
 Viktor Boškaj
č. d. 667
60 rokov
 Otília Gonšorová č. d. 430
 Mária Karatníková č. d.
756
 Vendelín Kondelač. d. 327
 Emília Kresťanová č. d. 94
 Anna Chocholáčková č.d.
203
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Futbalová sezóna jeseň 2010/2011
Tohtoročná jesenná časť
futbalovej sezóny 2010/2011
podľa niektorých
nebola až taká veľmi
priaznivá, ako sme očakávali
od našich hráčov,
ktorí na futbalovom trávniku
reprezentovali svoju obec,
ale niektoré výsledky sú
prekvapujúce.
V sezóne 2010/2011 bola vytvorená kategória prípravky,
ktorá bola milým spestrením
futbalových trávnikov našimi
najmladší futbalistami.
Napriek tomu, že mladší žiaci nie sú bodovaní, dokázali počas III. ligy skupina B, že nepoznajú strach a na trávniku sa držali statočne.
Starší žiaci sa v tej istej lige
udržali v prvej polovici rebríčka,
t. j. na úctyhodnom 5. mieste, čo
bolo veľmi pekným výsledkom.
Naši dorastenci, ktorí postupom z uplynulej sezóny do V. ligy skupiny B, sa ako nováčik
umiestnili na vynikajúcom 5.
mieste.
No kde sa iným darí,
druhým sa šťastie priamo vymyká. I keď bola veľká radosť z postupu našich mužov do I. triedy,

ktorá je najvyššou oravskou súťažou vo futbale, bohužiaľ nebolo v ich silách, aby odohrali dobré výsledky. Možno je to nováčikovská daň.
Ešte nič nie je stratené, pretože toto je iba začiatok tejto sezóny, počas ktorej majú hráči šancu ukázať svoj futbalový talent
a tým prispieť najmä k „dobrému futbalovému menu“ našej
obce.
Dňa 25. 9. 2010 sa na mimoriadnej členskej schôdzi uskutočnila voľba nových členov výboru TJ Tatranu Zákamenné
v zložení: predseda TJ Ing. Peter Klimčík, podpredseda TJ:
Mgr. Dušan Polťák, člen výboru: Jozef Florek ml.
Výsledky jesennej časti:
Prípravka
1. Novoť 6 6 6 0 34:4 18, 2. Zákamenné 6 2 0 4 31:6 6, 3. Or. Lesná
6 1 0 5 11:30 3
Starší žiaci – 3. liga

1. Klin
11
2. Rabča
11
3. Habovka 11
4. Liesek
11
5. Zákamenné 11
6. O. Lesná 11
7. L. Hrádok 11
8. Z. Poruba 11
9. Sučany
11

91
812
731
722
623
524
416
335
407

1 57:8
56:12
31:6
36:14
22:16
35:16
22:28
22:18
20:30

28
25
24
23
20
17
13
12
12

10. Istebné
11. Hruštín
12. Blatnica

11 3 26 23:30
11 1 010 4:118
11 0 110 4:36

11
3
1

Dorast – V. liga

1. Sučany
13 12
2. Sihelné
13 8
3. Lisková
13 8
4. Vrútky
13 7
5. Zákamenné 13 7
6. Liesek
13 7
7. Bešeňová 13 6
8. Likavka
13 6
9. O. Veselé 13 5
10. Zuberec
13 5
11. T. Teplice 13 2
12. L. Mikuláš 13 3
13. Rabča
13 2
14. Ľubochňa 13 1

0
1
1
3
2
1
4
1
0
0
4
1
2
1

1
4
4
3
4
5
3
6
8
8
7
9
9
11

47:13 36
38:19 25
38:19 25
32:16 24
34:23 23
36:24 22
22:21 22
27:28 19
24:30 15
19:32 15
22:33 10
14:32 10
16:35 8
17:62 4

Dospelí – I. trieda

1. Nižná
15 10
2. Žažkov
15 9
3. O. Poruba 15 8
4. O. B. Potok 15 8
5. Zubrohlava 15 8
6. Novoť
15 8
7. Bobrov
15 6
8. Lokca
15 7
9. Sihelné
15 5
10. Rabča
15 6
11. Vavrečka 15 6
12. Zuberec
15 5
13. Zákamenné 15 2
14. Veličná
15 1

1
2
4
3
2
1
6
3
6
1
0
2
0
1

4
4
3
4
5
6
3
5
4
8
9
8
13
13

28:22 31
39:17 29
36:20 28
28:21 27
30:26 26
47:41 25
29:21 24
23:24 24
28:23 21
27:32 19
23:32 18
25:31 17
21:49 6
20:45 4

Ing. Peter Klimčík, predseda
TJ TATRAN Zákamenné

VItajte medzi nami

§

•

Sebastián Chabada, Zuzana Gonšorová, Nina Chudobová, Adam Bartoš, Sebastián Zvonár, Ján Durčák,
Matúš Rončák, Tomáš Hladek, Patrik Mrekaj, Kristian Kuhejda, Sára
Jakubjaková, Jakub Grofčík, Jakub
Brišák, Sebastián Skula, Darina
Kaukičová, Tobias Kuchťák, Alexander Vrábeľ, Lukáš Šikyňa, Dominika
Žatkuliaková, Adam Ranuša, Marek
Sochuliak, Dávid Konkoľ, Mária
Mrekajová, Marieta Floreková,
Petra Svinčáková, Joachim Vrábeľ,
Mário Karatník, Katarína Beťáková,
Kristína Fafaláková, Klára Kocúrová, Rebeka Florková, Šimon Janeta,
Karin Kondelová, Klára Laučeková, Rebeka Štepančíková, Jazmina
Brišová, Lea Bystričanová, Peter
Zvonár, Samanta Janigová, Katarína Dibdiaková, Matej Jendrašík,
Ondřej Meravý, Alexej Kurek, Marek Murin, Ema Franeková, Michaela Mrekajová, Mia Večerek, Marek
Plaskúr, Barbora Volentierová,
Viktória Kislanová, Tobias Aľušik
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