Zákamenčan
Príležitostné noviny obce Zákamenné

Do každej rodiny v Zákamennom 	

Apríl 2014 	

Ročník 11

1941 Odvážanie Brudera na prvú kaplánku do Ústia

Číslo 1/2014

Fotografiu poskytla Helena Vojtaššáková

POKLADY UKRYTÉ DOMA …
Presne takto by sa dali charakterizovať staré fotografie, ktoré sa nachádzajú v našich domácnostiach. Majú obrovskú
výpovednú hodnotu nielen pre nás, ale hlavne pre generácie, ktoré prídu po nás. Je veľmi dôležité, aby sa toto nehmotné
dedičstvo zachytené fotoobjektívom zachovalo. Prispieť k tomu môžeme všetci. Stačí „zaloviť“ v starých albumoch, škatuliach a truhliciach. Nachádzajú sa tam úžasné obrazy, ktoré sa spájajú s našimi životmi.
O rok oslávi naša obec 400-sté
výročie prvej písomnej zmienky založenia obce. Je to krásne
okrúhle výročie. Osláviť by sme
ho chceli aj vydaním knihy o Zákamennom, ktorá by bola venovaná skôr obrazovej časti.
K tomu je potrebné zozbierať veľa fotografického materiálu.
Preto sa aj touto cestou obraciame
na Vás, so žiadosťou o pomoc pri
realizácii tohto diela.
Ak nájdete vo svojich domácnostiach staré fotografie zachytávajúce bežný život ľudí (práce
na poliach, svadby, krstiny, poh-

reby, vojenské odvody, ľudí, krajinu …) a budete mať chuť podeliť sa
o tieto fotky aj s ostatnými, môžete tak pomôcť k obohateniu fotografického archívu obce. Niektoré z týchto fotiek by sa dali použiť
aj v pripravovanej publikácií o Zákamennom. Fotografie sa po kvalitnom preskenovaní vrátia majiteľom. Na obci ostane len naskenovaná kópia fotografie.
Takýmto spôsobom sa nám už
podarilo získať zopár archívnych
fotografií aj pred druhou svetovou
vojnou, fotky Zákamenčanov ktorí sa odsťahovali do Ameriky, fotky zákamenského kroja ešte pred

vojnou, fotku vojaka zákamenčana, ktorý slúžil v cisárskom vojsku
tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny.
Pokiaľ sa chcete aktívne zapojiť
do obnovy a uchovania archívnych
fotografií, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 55 05 627 alebo fotografie priniesť priamo na obecný úrad pani Polťákovej.
Takýmto spôsobom toto dedičstvo môže zachovať aj pre ostatné
generácie. Aj pri fotografiách platí
to čo pri víne:
„Čím staršie tým lepšie“...
V. Polťáková

Približne rok 1917
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zasadnutie obecného zastupiteľstva

Výstavba kanalizácie v obci

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné (ďalej
len OZ) sa konalo dňa 7. marca
2014 v zložení 10 prítomných poslancov z celkového počtu 12. Dušan Kovaľ sa ospravedlnil a Peter Grofčík oznámil, že pre pracovnú zaneprázdnenosť príde neskôr. Ďalej boli prítomní prednosta OcÚ Jozef Peňák, Ing. Marta
Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ, hlavná kontrolórka Viera
Verníčková, riaditeľ ZŠ s MŠ Jána
Vojtašáka Pavol Demko, z občanov obce Jozef Sivčák a v priebehu
rokovania prišiel aj Marián Iglár.
Prehľad o plnení rozpočtu
za rok 2013 poslanci dostali s pozvánkou. Starosta ich vyzval, aby
sa k nemu vyjadrili. Všetci prítomní poslanci ho bez pripomienok
vzali na vedomie.
Starosta a Ing. Marta Florková,
informovali prítomných o zmenách v rozpočte k 28. 2. 2014.
Ing. Florková uviedla stručne,

že úpravy sú z dôvodu zvýšenia
rozpočtu oproti minulému roku
na úseku školstva, dotácie na voľby prezidenta, splátka nájmu zubnej ambulancie a iné zmeny, ktoré sa robia v rámci presunu po položkách. Celkový prehľad je v tabuľke, ktorá tvorí prílohu zápisnice OZ.
Starosta zdôraznil, že podľa
zmien v zákone o rozpočtových
pravidlách, ktoré platia od 1. 1.
2014 sa posledná zmena rozpočtu
v kalendárnom roku môže urobiť
do 31. 8. Tento predpis sa nevzťahuje na presuny po položkách, navýšenie rozpočtu z dôvodu dotácií z fondov EÚ, v školstve, respektíve na zmeny, ktoré vyplývajú zo
zmien v štátnom rozpočte.
Hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková predložila poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. Boli vykonané
kontroly na úseku plnenia príjmov
a výdavkov za IV. štvrťrok 2012,

predbežná kontrola v ZŠ, následná finančná kontrola v Obci Zákamenné, kontrola plnenia príjmov a výdavkov za I. II. a III. štvrťrok 2013, kontrola plnenia uznesení OZ, kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku, kontrola vyrubovania dane z nehnuteľnosti, kontrola pokladne, pokladničných dokladov a pokladničnej hotovosti, kontrola povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok,
kontrola úhrad za opatrovateľskú službu. Kontrolórka ďalej vykonávala odborné činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona o obecnom zriadení. Poslanci nemali k správe žiadne pripomienky, preto ju jednomyseľne
vzali na vedomie.
Starosta informoval prítomných o priebehu prác na kanalizácii v obci. Akcia sa začala v mesiaci október. Päť firiem so šiestimi pracovnými skupinami vyko-

náva práce v subdodávkach pre
firmu OHL Bratislava. Obec sa
zúčastňuje na všetkých kontrolných dňoch a presadzuje oprávnené požiadavky občanov. Etapa Poriečie je na konci, nasleduje provizórna úprava komunikácie, ktorá
má byť hotová do konca septembra 2014. Momentálne sa na budovaní kanalizácie nepokračuje,
pretože nastali problémy pri fakturáciách prác.
Mgr. Emília Strýčková sa informovala, čo bude so zablatenými
plotmi občanov, ktoré boli znečistené pri výkopových prácach. Starosta odpovedal, že asi ťažko môžu občania očakávať, aby im ich
niekto vyčistil.
Marek Beňuš navrhol, aby sa teraz, keď sú rozkopané cesty položili aspoň obrubníky na chodníky.
Nemôžeme vykonávať práce
na výstavbe chodníkov pred projektovou dokumentáciou. Tento
rok plánujeme dať vyhotoviť projektovú dokumentácia na 2 km

Počas prechádzky prírodou smerom k bývalému hnojisku nás môžu namiesto krásnych kvetov privítať aj „TAKÉTO KRÁSY NAŠEJ PRÍRODY“
UBYTOVACIE
SLUŽBY
PENZIÓN
ZÁKAMENNÉ 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258

Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 141
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

NÁTERY

LEŠENIE

Karol
GLEJTEK
majiteľ

STAVEBNÉ
PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

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

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

Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných
zariadení, stavebné a zamočníckoOffice:
zváračské práce
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Privát:
Tel.: 00421. 043. 55 92 321
Tel.: 043 55 92 207
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Realizačné práce na altánku na Vyšnom konci – vpravo altánok dokončený a pripravený pre Zákamenčanov

Nová socha sv. Jána Nepomuckého
v kaplnke pri farskom kostole.
Zhotovil ju Mgr.art. Juraj Brišák.
chodníka na Poriečie a 2 km
do Oravíc.
Rôzne
• Na najbližšie obdobie neboli vyhlásené žiadne výzvy na projekty financované z EÚ. Obec má
dokončené všetky začaté projekty. Od 1. 7. bude musieť obec poskytnúť prácu cca 120 ľuďom.
Každý z nich musí odpracovať 32
hodín mesačne. Sú to poberatelia príspevku v hmotnej núdzi. Zatiaľ nemáme konkrétnu predstavu ako budú tieto práce prebiehať. Podľa doterajších informácii
by ich mal riadiť koordinátor, ktorý bude pridelený ÚPSVaR. Pod
jedného koordinátora bude patriť
200 – 250 ľudí, takže nebude len
pre jednu obec, uviedol starosta.
• V bode nakladanie s majetkom obce sa prejednávala žiadosť manželov Vladimíra a Viery
Polťákovcov o odpredanie parciel
CKN 3757/8 diel 11 a 3756/8 diel
9 spolu 60 m2, patriace obci, ale
manželia Polťákovci ich užívajú.
Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
ZDRAVOTNÉ STREDISKO 40
ZÁKAMENNÉ
MOBIL: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk

OZ sa zhodlo, že predmet žiadosti
treba preveriť podrobnejšie, preto
rozhodnutie odložilo na ďalšie zasadnutie.
• Záchranná zdravotná služba FALC, končí nájom v našich
priestoroch. Zdravotnú službu
rýchlej pomoci preberá Záchranná zdravotná služba Bratislava. OZ
odsúhlasilo prenájom priestorov
novej ZS a taktiež nájom priestorov na umiestnenie panoramitického röntgenu MUDr. Gajdošovi.
• Starosta ďalej informoval, že
cesta na Kalváriu, z dôvodu rozširujúcej sa bytovej výstavby, sa potiahla ešte vyššie ako sa plánovalo a zatiaľ vyňalo z pôdneho fondu. Obec
dala vyrobiť reflexné prvky pre školu a pre občanov od 55 rokov.
• P. Teluch by chcel v obci postaviť bytový dom a požiadal obec
o odpredaj pozemku. Bytový dom
by odpredal alebo prenajímal byty.
Požiadal však obec o odpredaj pozemku. Starosta navrhoval pozemok pri čističke na Nižnom konce pod zdravotným strediskom,
ďalšia možnosť pod bytovkami
pri rieke, alebo pod Mgr. Albínom
Bernaťákom v Ústredí. OZ tento
zámer podporilo. Skôr sa však priklonilo k pozemku pod Mgr. Albínom Bernaťákom. Navrhlo zvolať
ďalšie jednanie s p. Teluchom, aby
sa dohodli bližšie podmienky.
• V obci prebiehajú aj iné aktivity, v mesiaci február sa uskutočnil
ďalší ročník prechodu Zákamenským Grúňom, zúčastnilo sa približne 350 ľudí. Pripravujeme Dni
obce, je už hotová aj socha biskupa
Vojtaššáka, ktorá bude umiestnená
na námestí. Počasie počas tejto zimy umožnilo vykonávať práce vonku, pri altánku na Vyšnom konci sa
položila dlažba, osadilo sa 5 lavičiek a urobilo sa ohnisko.
• Pre lepšiu orientáciu v obci
jedná obec s firmou o vypracova-

ní digitálnej mapy, kde sa na konkrétnej parcele zobrazí aj súpisné
číslo budovy. Takáto istá, ale fyzická mapa by bola umiestnená aj
na Nižnom konci.
• Ing. Durčák Peter znova zdôraznil, že treba už začať riešiť určovanie ulíc. Starosta uviedol,
že nemá námietky, ale očakáva od komisie výstavy, ÚP a VP,
že príde s konkrétnym návrhom
na spôsob ako to robiť. OZ sa dohodlo, že sa stretne len kvôli tejto
otázke 11. 4. 2014.
• Marián Iglár žiadal, ak je možné
zverejniť na webovej stránke mapu
odkanalizovania obce Zákamenné.
• Mgr. Albín Bernaťák dal
do pozornosti úspešné účinkovanie nášho rodáka Martina Bajčičáka na Olympiáde v Soči a bolo by potrebné, aby sa mu aj zo
strany obce vyjadrilo poďakovanie formou slávnostného privítania v rodnej obci.
• Marek Beňuš priniesol na zasadnutie OZ listiny, ktoré našiel v pozostalosti svojho strýka
a na niektorých je dátum až z roku
1647. Starosta požiada PhDr. Soňu Maťugovú, riaditeľku archívu
v D. Kubíne, aby posúdila ich historický význam a cenu.

Výstavba kanalizácie v obci
Ing. Dušan Durčák

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

• Požiadavky občanov na doplnenie verejného osvetlenia, ktoré predložili poslanci, budú riešené priebežne podľa možností. Momentálne prebieha rekonštrukcia
verejného osvetlenia na Vyšnom
konci.
• Starosta uviedol, že tento rok
sa v obci nebude robiť jarný zber
odpadu, pretože Technické služby mesta Námestovo odmietajú
odoberať veľkoobjemový odpad.
Máme zberný dvor, kde majú občania možnosť odvážať okrem komunálneho všetky druhy odpadu.
Zberný dvor je v prevádzke od jari
do konca jesene.
• Peter
Grofčík
poukázal
na vzrastajúci počet ohrozovaných a týraných žien a detí a či by
sme nemali začať uvažovať o zriadení azylového domu. Starosta
uviedol, že je potrebné sa touto
problematikou zaoberať, ale momentálne nemáme priestory a ani
financie.
• OZ na záver schválilo, ako vyplýva zo zákona každý rok, plat
starostu. Plat starostu určuje zákon a navýšenie, ktoré schvaľuje
OZ schválilo tak, ako minulý rok
vo výške 50 %.
Mariana Florková

Výroba drevených
okien, dverí
a iných stolárskych
výrobkov

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO
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 / Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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príbeh z druhej svetovej vojny z pohľadu dvoch autoriek

ČRIEPKY Z VOJNY
Pri potulkách v prírode
často natrafíme na rôzne
zvláštnosti. Možno
jednou z nich je aj
neoznačený hrob na vrchu
Kamenné, ku ktorému
sa viaže tento príbeh.
Píše sa rok 1944. V Záka‑
mennom je chladná zima,
ktorá ešte nechce ukončiť
svoju vládu. Zásobovanie ne‑
meckej posádky potravinami
viazne. Dvaja mladí nemec‑
kí vojaci sa rozhodnú získať
potravu nejakým iným spô‑
sobom. Pomalým krokom
idú po Zákamennom, obze‑
rajú si učupené domce, ktoré
sú rozťahané doďaleka. Nik‑
de ani len nohy, len sem tam
sa za oblôčikmi niečo mihne.
Vyberú si dom pani Margity.
Zaklopú a slušne poprosia
o jedlo. Hoci rodina nebo‑
la bohatá a aj pre celú rodi‑
nu s malými deťmi bolo tre‑
ba poživeň, pani Margita sa
rozhodne urobiť dobrý sku‑
tok. Pozve nemeckých mlá‑
dencov do izby. Sú ešte ta‑

kí mladí. Pripomínajú jej sy‑
na ktorý sa hrá v kuchyni. Eš‑
te sa im v očiach mihá iskierka
z detstva. S vďakou vchádzajú
do izbice. Pani Margita zatiaľ
odíde do pivnice. Z drobných
zemiakov, ktoré ešte ostali po‑
vyberá tie najväčšie a dá ich
do hrnca. Teplota v hrnci stú‑
pa a zemiačiky sa začínajú va‑
riť. Pre prázdne žalúdky sa tá‑
to chvíľa zdá dlhá a snažia sa
prelomiť rečovú bariéru. Ze‑
miaky ešte nie sú dovarené,
keď sa zrazu nečakane pred
domom spustí krik a do izby
vtrhnú nejakí muži. Chytia
mladých Nemcov a vyvedú
ich pred dom. Odtiaľ ich po‑
tom spútaných vedú smerom
na vrch Kamenné. Zemiač‑
ky sa práve dovarili, ale pani
Margita nemá síl ich omastiť.
So slzami v očiach sa pozerá,
ako za stromami na Kamen‑
nom mizne pár chlapov aj so
zajatcami. Už tuší, aký krutý
osud ich čaká. Je vojna. „Bože
kedy sa toto skončí?“
Na Kamennom si musia ne‑
meckí vojaci vykopať hrob,

ktorý schová ich telá. Pár vý‑
strelov ukončí dva mladé živo‑
ty. Nestihli ani ochutnať aké
dobré zemiaky pre nich uvari‑
la pani Margita, ktorá nepoze‑
rala na to, akej národnosti bo‑
li, ale videla v nich len hlad‑
ných pocestných... .
Niekoľko
týždňov
ne‑
skôr, keď je už jasné, že ne‑
mecký sen o ovládnutí Eu‑
rópy skončil a nemecké jed‑
notky sú hnané domov, sa je‑
den z členov nemeckej posád‑
ky na Mútnom rozhodne odísť
domov. Doma naňho čaká že‑
na a drobné deti. Počas svo‑
jej služby spoznal niekoľkých
ľudí z Mútneho, tak popro‑
sil jedného z nich, aby mu po‑
mohol dostať sa domov. Mut‑
ňan súhlasí a vyberie sa s ne‑
meckým vojakom na dlhú púť.
Cestou sa ešte zastaví v Záka‑
mennom v dome pána Mar‑
tina, ktorý ochotne pomôže
každému. Martin radí, ako sa
najlepšie odtiaľto dostať, kto‑
rým miestam sa radšej treba
vyhnúť. Nemecký vojak sa za‑
tiaľ hrá s ani nie dvojročným
dievčatkom, ktoré mu tak veľ‑
mi pripomína jeho vlastné de‑
ti. Dievčatko sa mu usadilo pri
nohách a zvedavo si ho obze‑
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rá. Vojak ukazuje dieťaťu svo‑
je hodinky. Modré očká diev‑
čatka sa veselo smejú. Martin
sa lúči s pútnikmi a želá im
šťastlivý návrat domov. Muži
sa stratia v tme. Cesta im tr‑
vá dlho, ale nakoniec sa do‑
stanú až na česko – nemec‑
kú hranicu. Tu sa obaja roz‑
lúčia a každý odchádza k svo‑
jej rodine. Mutňana čaká eš‑
te veľmi dlhá cesta naspäť.
O pár týždňov sa Zákamen‑
čan Martin dozvie, že nemec‑
kého vojaka chytili neďaleko
domova a previezli ho naspäť
do Mútneho k jeho posád‑
ke. Nestihol sa stretnúť ani
so ženou a deťmi. V Mútnom
ho na výstrahu pred očami
ostatných členov posádky za‑
strelili ako dezertéra.
Ďalší smutný príbeh z vojny, ktorá ukončila obrovské
množstvo životov. Našlo sa
dosť ľudí, ktorí v každom slušnom človekovi videli priateľa, aj keď osud rozhodol inak.
Skúsme sa na chvíľu zastaviť a venovať krátku modlitbu všetkým, ktorí zahynuli počas vojny.
Marta
Večerková (Boškajová)

DVAJA NEPOCHOVANÍ VOJACI
z II. svetovej vojny pod Úšustom
„Spomienka na zážitok z detstva.“
Každoročne si 4. apríla pripomíname oslobodenie našej obce spod fašistickej nadvlády. Ja chvalabohu o vojne
a vojnovom utrpení viem len
z učebnice dejepisu, filmov
a z rozprávania starších ľudí.
Môj zážitok z detstva súvisí
skôr s vojnovými dôsledkami.
Môj otec bol lesný robot‑
ník. V tom čase pracoval ako
drevorubač u lesníka Ľudoví‑
ta Srogoňa, ktorý býval v ha‑
jenke v Babinskej. Jeho praco‑
visko bol Úšust, Káňovky, Su‑
chý vrch a pod. V letnom ob‑
dobí často krát z práce domov
išiel horou, vyšiel na Čmelke
a potom lúkami prišiel k nám
na pole kde ešte vykonával roľ‑
nícke práce. V 60‑tych a 70‑tych
rokoch minulého storočia mat‑
ky s deťmi cez prázdniny zbie‑
rali čučoriedky i maliny a po‑
tom ich predávali do výkupne,
aby si prilepšili na živobytie. Aj
moja mama, ja a moji súroden‑
ci sme chodili zbierať lesné plo‑

dy. V lese bolo veľa ľudí, každý
hľadal miesta kde by nazbieral
aspoň 1 vedro čučoriedok ale‑
bo malín.
Jedného dňa otec prišiel do‑
mov a povedal mame, že našiel
miesto kde je strašne veľa čučo‑
riedok až taká čierňava. Je to sí‑
ce pod Úšustom, ale oplatilo by
sa tam ísť zbierať. Ešte povedal,
že sa mu prihodilo čosi neob‑
vyklé, čo si nevie vysvetliť. Ču‑
čoriedky rastú medzi dvomi hl‑
bokými potokmi. Keď chcel zis‑
tiť, aké veľké je čučoriedkové
priestranstvo, z ničoho nič sa
začalo stmievať a strhla sa vích‑
rica. Snažil sa čím skôr vyjsť
z hory, aby ho tam nezastihla
blížiaca sa búrka. Po čase vie‑
tor stíchol akoby uťalo a keď
vyšiel na Čmelku všade svieti‑
lo slnko a obloha bolo bez mra‑
kov. Mama mu povedala, že sa
musí viacej modliť, aby ho ne‑
mátalo keď sa stále potuluje
po horách. Potom sa dohodli,
že na druhý deň poobede ho
mama, ja a moji 2 bratia bude‑

me čakať na vrchu Čmelka. On
nás potom zavedie na tie mies‑
ta. Na druhý deň sme naozaj
otca čakali s 2 vedrami na do‑
hovorenom mieste celí nateše‑
ní koľko si zarobíme. Keď sme
sa stretli s otcom, dlho sme šli
horou, kým sme to miesto na‑
šli. Z ďaleka bolo vidno naozaj
čierňavu čučoriedok. Bolo tre‑
ba len prejsť cez hlboký potok
a zbierať. Kým mama vybaľo‑
vala z tašky pre otca kastrolček
s praženicou, aby si zajedol my
sme už preskakovali cez hlbo‑
ký potok a začali zbierať. Hre‑
beňom na čučoriedky sa zbie‑
rať nedalo, lebo boli veľké, veľ‑
mi prezreté a pučili sa. Doslo‑
va sme ich zhŕňali z konárikov
do džbánka. Keď prešla mama
potok a začala aj ona zbierať
začali okolo nás veľmi šumieť
smreky. Potom sa strhla taká
víchrica, že sa smreky tak na‑
kláňali, akoby ich išlo polámať.
Na druhej strane potoka jedol
otec a tam smreky stáli ticho.
Keď sa začalo okolo nás stmie‑

Martin a Viktória Vrábľoví
ako vychádzajú z hory pod Úšustom
vať, mama začala od strachu
veľmi kričať na otca, že ide aká‑
si pohroma a zahynieme. Otec
nás volal k sebe a potom sme
utekali horou snažiac sa z nej
dostať von a skryť sa na Čmel‑
ke do búdy pre kravy. Pamä‑
tám sa, že po určitom čase všet‑
ko stíchlo a cez smreky preni‑
kali slnečné lúče. Keď sme vy‑
šli z hory, slnko pálilo na oblo‑
he a ľudia pracovali na poli. Dl‑
ho sme bez slova sedeli v tráve.
Čučoriedky sa nám pri utekaní
so džbánkov vysypali. Cestou
domov mama prehlásila, že už
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nikdy nepôjde tak ďaleko do
lesa a lesné plody bude zbie‑
rať len po okraji chotára. Večer
k nám prišla teta Helena a my
sme jej porozprávali túto prí‑
hodu. Teta povedala: „Vy ste asi
boli na tých miestach, kde boli zastrelení cez II. svetovú vojnu dvaja
vojaci a lesná zver ich kosti rozniesla po hore“. Potom začali spolu
s otcom spomínať. Vraj na kon‑
ci vojny sa po našich horách
potulovalo veľa vojakov. Kde‑
si tam pod Úšustom našiel je‑
den zákamenčan v hore dvoch
zabitých vojakov. Na miesto to‑
ho, aby ich aspoň ako tak za‑
hrabal do zeme tak ich okradol.
Jednu mŕtvolu vyzliekol, zobral
jej remeň, nohavice a baganče.
Odišiel domov a nebohých ne‑
chal napospas lesnej zveri. Sa‑
mozrejme, že keď tie veci nosil
bez akéhokoľvek súcitu sa pri‑
znal chlapom čo urobil. Rozho‑
vor medzi otcom a tetou Hele‑
nou skončil tak, že by bolo tre‑
ba tie miesta pokropiť sväte‑
nou vodou a mali by to byť ne‑
vinné deti. V najbližšiu nedeľu
sme išli s otcom a bratom Mar‑
tinom opäť na tie miesta. Otec
mal v kabáte vo vrecku pod pa‑
zuchou fľaštičku so svätenou
vodou. Dlho sme blúdili, kým
sme tie miesta našli. Keď sme
zazreli hlboký potok a čierňavu
čučoriedok nastalo medzi nami
ticho. Ja a brat sme asi dva met‑
re za potokom pokropili zem.
Otec stál v potoku. Potom sme
sa pomodlili za duše zomrelých
a v tichosti odišli. Nič nezvyčaj‑
né sa neudialo. Cestou domov
sme do šatky v ktorej sme mali
od mamy chlieb s maslom a vo‑
du nazbierali hríby. Môj otec
bol zanietený fotografista. Mal
pri sebe fotoaparát a chcel tie
čučoriedky aspoň na pamiat‑
ku odfotiť. Neodfotil. Odfotil
len nás, keď sme už vychádza‑
li z hory s hríbmi v šatke. Ve‑
čer mame povedal, že keď videl
ako tú zem takí malí kropíme
a modlíme sa mal zvláštny po‑
cit a chcel s nami čím skôr od‑
tiaľ odísť.
To, čo som napísala sme na‑
ozaj zažili. Či to malo spojitosť
s tými 2 nepochovanými voj‑
novými vojakmi, neviem. Ho‑
ci bol môj otec telom i dušou
človekom hôr, nikdy viac sa
tým smerom nevybral. Zažila
som to pred 50 rokmi, ale mám
to v živej pamäti. Dlho som sa
v hore doslova bála. Keď po‑
zerám film s vojnovou temati‑
kou často sa mi objavujú v mys‑
li opísané udalosti.
Svoje zážitky z detstva opísala V. Sekerášová
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Národný týždeň MANŽELSTVA
– už štvrtýkrát na Slovensku
Národný týždeň manželstva
je celosvetová kampaň
na podporu manželstva,
ktorá prebieha
v týždni osláv sviatku
sv. Valentína,
na Slovensku pod záštitou
prvej dámy SR – p. Silvie
Gašparovičovej.
Národný týždeň manželstva je tiež oslavou manželského vzťahu, ale aj obdobím, počas ktorého si môžeme viac všímať a oceňovať svoje manželstvo tak, aby rástlo, rozvíjalo sa
a nie upadalo. Je to čas viac ho-

Keďže aj my, zákamenské rodiny, zdieľame názor, že celoživotné spolužitie muža a ženy je model, na ktorom je založená ľudská
spoločnosť, že manželstvo prináša bezpečie, prijatie a zmysluplné
medziľudské vzťahy a rozdielnosť
muža a ženy, ich odlišné povahy,
vlastnosti, či kultúrne a rodinné
pozadie sú obrovským prínosom,
pretože sa môžu dopĺňať a podporovať jeden druhého v jeho slabších stránkach, rozhodli sme sa
reagovať na výzvu organizátorov
Národného týždňa manželstva,
aby sme sa zapojili do Národného týždňa manželstva vo svojej
rov zobral svoje našetrené peniaze a nakúpi bezdomovcom na Vianoce makovníky a šiel im ich porozdávať. A svedčili otcovia týchto rodín, oni sa za svoju vieru nehanbia, ale sú si vedomí zodpovednosti, ktorú im Boh za svoju rodinu dal a radia sa s Bohom v modlitbe, čo majú robiť, aby to bolo pre
dobro ich rodiny a na slávu Božiu.
Na svedectvo otcov týchto rodín nadviazal film Odvážni, ktorý
nám cez príbehy 5 rôznych typov
otcov hovorí, aká dôležitá je aktívna prítomnosť otca v rodine a jeho
zodpovednosť za ňu.

voriť o dobrých príkladoch, fungujúcich manželstvách, ktoré prinášajú radosť, naplnenie
a bezpečie. Tento týždeň je teda dobrou príležitosťou pripomenúť si, podporiť a obnoviť
to vzácne, čím je pre každého
z nás manželstvo, pretože v súčasnej spoločnosti vidíme veľa zlých príkladov vzťahov. Ľudia sa často vystatujú svojím sebeckým a arogantným životným
štýlom.
Prvý raz sa Národný týždeň
manželstva dostal na Slovensko
v roku 2011. Celosvetová kampaň pritom prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku na podnet Richard Kane a odvtedy sa rozšírila do mnohých krajín sveta. Momentálne sa koná v 19 krajinách:
Albánsko, Austrália, Belgicko,
Bulharsko, Česko, Nemecko,
Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nový Zéland, Rumunsko, Slovensko, Juhoafrická republika), Švajčiarsko, Ukrajina, Veĺká Británia, USA, Severné Írsko.

rodine, vo svojom okolí, či vo svojom spoločenstve alebo na pracovisku.
Dňa 8. februára 2014 sme pozvali manželov a snúbencov, aby
sa spolu s nami zapojili do programu pre nás manželov, ktorý sa začal v našom farskom kostole prosbami za naše manželstvá adoráciou pred Najsvätejšou eucharistiou a slávením sv. omše v našom farskom kostole. Následne program pokračoval v jedálni
ZŠ večerom svedectiev 5 manželských párov z Activcentra z Dolného Kubína, ktorí nám prišli
svedčiť o tom, ako sa o nich Boh
stará, ako účinkuje v ich životoch,
ako sa oni radia s Bohom, ako žijú jeho prítomnosť deň, čo deň
vo svojich rodinách. A Boh nie je
hluchý na ich prosby a odpovedá im požehnaním detí – hoci sú
to všetko vzdelaní ľudia, prijali 5,
6, či dokonca 8 detí, ktoré sú pre
nich prejavom Božej priazne. Boh
im požehnal aj úspech v pracovnom živote, uzdravenie z ťažkej
choroby a pomáha im aj pri výchove detí – syn jedného z týchto pá-

Program sa skončil a nás po celý čas hrial čaj, káva, či chutné koláče, ktoré napiekli ochotné žienky z našej farnosti, za čo im veľmi
pekne ďakujeme. Taktiež i nášmu
p. farárovi, ktorý si nad týmto
programom už tretíkrát zobral
patronát, a je takým božím kanálom, cez ktoré chce prísť Božie požehnanie i do našich rodín a požehnať to, čo je dobré a uzdraviť
to, čo je choré. Naše poďakovanie patrí i riaditeľovi ZŠ, že nám
umožnil stretnúť sa v jedálni ZŠ.
Veríme, že o rok sa znova stretneme s inou témou, ale stretneme sa a budeme sa spoločne tešiť
z toho, že žijeme v manželstve, hoci chmáry nepokoja a neporozumenia ani po tomto stretnutí nezmizli, ale s nádejou sa môžeme
obracať na nášho Otca na nebesiach a radiť sa s ním.
Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete
na www.ntm.sk.
Mgr. Zuzana Dibdiaková,
spoločenstvo kresťanských rodín
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voľby / zábava

VOĽBY PREZIDENTA SR
Zákamenné, 29. 3. 2014: počet oprávnených voličov zapísaných v zozname voličov: 3769, po-

čet voličov, ktorým boli vydané
obálky: 1625, počet odovzdaných
obálok: 1624, počet platných hla-

sovacích lístkov pre všetkých kandidátov: 1611. Účasť voličov v obci
Zákamenné: 43,11%.

NAJVIAC HLASOV ZÍSKAL
Ing. Andrej KISKA: 881 (okr.
1: 276, okr. 2: 154, okr. 3: 249,
okr. 4: 202).
Doc., JUDr., CSc. Robert FICO získal 730 hlasov (okr. 1: 192,
okr. 2: 198, okr. 3: 177, okr. 4: 163).

Veríme, že tento ples si udrží tradíciu a opäť o rok sa budeme

ako rodiny môcť stretnúť a dobre
sa spolu zabaviť.
Sumihorová

K.L.I.B.O.S. Anton Klimčík, COLORSPOL Novoť výroba brikiet,
Kovovýroba Jozef Fafejta, Benfisch Milan Beňuš, Kaviareň Bora – Anton Brisuda, Kvetinárstvo
Magnolia Mária Polťáková, Marta
Boškajová – predajňa náhradných
dielov, Majchrák – uhoľné sklady,
Stavrepo Jozef Mlich, Autodielňa
Fedor Zákamenné, Kaderníctvo
Marta Katreníková, Kvetinárstvo
Lucia – Sivčáková Eva, Autodiely
Sivčáková, Roľnícke družstvo Zákamenné, Lesor – Ing. Peter Durčák, Členská základňa dozorného
výboru Jednota Zákamenné, ML
TECH - Miroslav Ľuba, Urbársky

spolumajitelia obce Zákamenné,
Kvetinárstvo Janka Lučivňáková,
JANTON Anton Lučivňák a Janka Lučivňáková, Poľovnícke združenie BEZKYD, Bystričanka, Gastro Vrábeľ Dolný Kubín, Janckulík
Námestovo, SČK miestny spolok
Zákamenné, Salón Visage Zákamenné, Pizza pub Facka, Tomáš
Dibdiak, Salón krásy Mgr. Lucia
Pjenteková Námestovo, PEMA,
Jaroslav Verníček, Jozef Rošťák,
Ing. Dana Smolková, AMP STAV
Alojz Filipčík, Mlich Peter – Autodoprava, Slovnaft čerpacia stanica
– pani Kyrczová, Sochuľák František, Kozmetický salón ENDŽI.

Batôžkový ples rodín
Dňa 4. 1. 2014 sa konal
v našej obci Rodinný
batôžkový ples.
Spojilo sa zopár aktívnych mamičiek, ktoré chcú trošku oživiť
zákamennské kresťanské rodiny
a zorganizovali ples, na ktorom
sme mali možnosť vidieť rozžiarené detské očká a úsmevy na tvárach ich rodičov.
Boli pripravené rôzne súťaže,
ktoré si „vychutnali“ nielen deti, ale aj ich rodičia. D.j. nám pripravil skvelúúú zábavu. Dievčatá z Erka pripravili pre deti pes-

tré tvorivé dielne, na ktorých
si mali možnosť vyrobiť rôzne
predmety. Prišiel medzi nás šašo so svojími spoločníkmi, aby si
spolu s nami zaspieval, zatancoval a naučil nás veselú ukazovačku. Naše žalúdky posilnila vynikajúúúca kapustnica, ktorú nám
navaril kuchár Milan. Každá rodina si odniesla domov nejakú
odmenu a veríme, že i veľa pozitívnych zážitkov.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkých sponzorom,
aj vďaka ktorým sme túto akciu
môhli pripraviť.

Obecný ples
Dňa 25. januára sa konal už tradičný XX. ples
obce Zákamenné.
Ples slávnostne otvorila krásnymi piesňami a ešte krajším hlasom Soňa Subjaková. O hudbu,
program, bohatú tombolu a občerstvenie bolo postarané. Na plesajúcich ostávalo, aby si doniesli
dobrú náladu a chuť sa zabaviť.
Aspoň na chvíľu sme mali možnosť zabudnúť na všedné problémy. Okrem tónov hudby sa o dobrú náladu postarali aj hostia večera: Robo Kajzer a Peter Meluš,

známi zabávači, imitátori, komici a speváci. Krásnu prvú cenu
do tomboly chladničku s mrazničkou venovala firma STAVOPRAC
– Štefan Padušňák.
Sponzori plesu obce Zákamenné: STAVOPRAC – Štefan
Padušňák, Flores Florián Subjak,
Ján Subjak, Peter Grofčík, LUKO – Ľuboš Koleň, František Srogoň – Predajňa mäša, Ing. Peter
Sahul Elektro a drogéria, Autoškola Prísenžňák, Peter Švába –
PS Parkety, Lekáreň pod Kalváriou – PharmDr. Božena Novocká,
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

Stavebno-obchodná činnosť

Ľuboš Koleň

Milan Zmoray

Privát:
029 56 Zákamenné 13
Tel.: 043 55 92  257
Mobil: 0905 42 96 40

029 56 Zákamenné 65

Predaj priemyselného tovaru
Office:
Predajňa Zákamenné 13
Predajňa Hruštín,
budova pošty

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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ČO ZASEJEME, TO BUDEME ŽAŤ!
Dňa 1. februára 2014 uplynulo 44 rokov čo odišiel do večnosti Prof. Dr. Peter Makoš náš niekdajší pán farár.
Keď 25. 10. 1964 odišiel z na‑
šej farnosti vtedajší správca fa‑
ry vdp. Michal Klučar do Spiš‑
skej kapituly za farára a súčas‑
ne za tajomníka biskupského
úradu zákamenskí veriaci os‑
tali veľmi zarmútení. Ľudia sa
s ním lúčili s ťažkým srdcom,
lebo bol starostlivým duchov‑
ným otcom po všetkých strán‑
kach.
Keď v nasledujúci deň od au‑
tobusovej zástavky kráčal star‑
ší, šedivý, trochu prikrčený,
o paličku sa opierajúci pán
s čiernou aktovkou a pýtal sa
kde je fara nikto netušil, že je
to náš nový duchovný otec.
Kráčal pomaly, všímal ľudí aj
okolie. Potmehútsky sa usmie‑
val, keď si ľudia šuškali, čo to
za starec hľadá faru. Áno, bol
to náš nový duchovný otec –
Prof. Dr. Peter Makoš. Bola to
pre veriacich veľká zmena. Ťaž‑
ko si privykali na nové spôso‑
by pastorácie. Hoci bol pán fa‑
rár už starší, duchom bol mla‑
dý a veľký osvetár. Hneď sa za‑
čal venovať mládeži. Už pred
Vianocami dobrovoľne nacvi‑
čil s mládežou miestne staro‑
dávne koledy v goralčine, kto‑
rá sa mu veľmi páčila. Za mi‑
lodary, čo získali za účinkova‑
nie po domácnostiach zakúpi‑
li do kostola koberec pred hlav‑
ný oltár. Jeho vyučovanie nábo‑
ženstva bolo svojské. Vtedajší
katechizmus sme málo použí‑
vali. Veľmi rád hovoril o neko‑
nečnom vesmíre a o jeho Stvo‑
riteľovi. Okrem iného nás učil
rozoznávať súhvezdia ako na‑
pr. Malý a Veľký voz, Večerni‑
cu a pod. Pripomínal nám, aby
sme v tichosti pozorovali noč‑
nú oblohu a tak sa učili rozjí‑
mať nad našou nesmrteľnos‑
ťou. Jeho niekedy stredoškol‑
ský štýl výučby nie všetci chá‑
pali. Deti mal veľmi rád. Pod
hustým obočím sa usmieva‑
li milé oči a jeho veľké a ťažké
dlane často pohladili hlavy aj
nezbedným deťom. Ako osve‑
tár sa prejavil aj tým, že vy‑
zval veriacich aby v obci zalo‑
žili organizáciu Červeného krí‑
ža. Chcel aby sa cez túto orga‑
nizáciu naučili ľudia odbornej‑
šie ošetriť rany, zastaviť krváca‑
nie, pomôcť si pri zlomeninách
a pod. Ľudia túto výzvu prijali
s ochotou. V obci sa gazdova‑
lo a pri poľných prácach dochá‑
dzalo k úrazom napr. pri zváža‑

ní úrody, pri mlá‑
tení. Deti chodili
po rieke bosé, kde
vo vode bolo veľa
skla. Ľudia hádza‑
li do rieky okrem
iného aj zdochli‑
ny. Voda z rieky sa
používala nielen
na umývanie, pra‑
nie ale aj na pitie.
V lete sa deti pri
kúpaní napili via‑
cej vody a potom
mali bolesti bru‑
cha alebo ústa ob‑
sypané chrastami.
Keď sa stalo nejaké
nešťastie chorého
viezli na voze, pre‑
tože aut bolo málo
a telefónov na pri‑
volanie lekára ešte
menej. Raz v nede‑
ľu sa vyšnokonča‑
nia popoludní zišli
pri Janetoch za rie‑
kou na lúke, kde prišiel aj pán
farár a vysvetľoval im, že je po‑
trebné cez obvodného lekára
vyškoliť zopár dobrovoľníkov,
ktorí by potom boli nápomoc‑
ní pri ošetrení úrazu. Zaniete‑
ne hovoril o tom, aby sa nacvi‑
čovali divadla s dedinskou te‑
matikou. Za peniaze získané
zo vstupného sa mal zakúpiť
zdravotnícky materiál ako sú:
obväzy, tinktúra, penicilínová
masť. Tak sa aj stalo. MO SČK
bola založená a to na V. konci,
Mrzačke, Oraviciach a na Po‑
riečí. Každá zložka sa snaži‑
la nacvičiť divadlo. Veru sa
v tom až pretekali. Jedni nacvi‑
čili na Vianoce, druhí na Veľkú
noc. Divadelné predstavenie sa
opakovalo aj 3x.
Pán farár Makoš mal rád
kostol pekne vyzdobený kvet‑
mi. O toto sa vtedy starala
Magdaléna Viatrová. Gazdin‑
ku mu robila Kamila Balúnová.
Milá, veľmi príjemná a pohos‑
tinná žena.
Pán farár nám Božie slovo
hlásal z kancľa, ktorý sa na‑
chádza v kostole vpredu pred
oltárom po ľavej strane. Pa‑
mätám sa ako vždy počas om‑
še ťažko vystupoval po scho‑
díkoch na kanceľ, aby sa nám
prihováral. Najprv sa poobze‑
ral po kostole, potom sa oprel
vpredu o operadlo naklonil
sa nad pod ním stojace detí,

de, lebo pán farár náhle ocho‑
rel. Nastal veľký šum. Veriaci
sa najskôr pomodlili za skoré
uzdravenie farára a potom po‑
maly vychádzali z kostola. Ne‑
rozchádzali sa hneď a to nie
preto, žeby boli čakali na verej‑
né oznamy, ktoré im každú ne‑
deľu pred kostolom hlásil pred‑
seda MNV p. Štefan Škuliga –
ešte nebol obecný rozhlas. Dl‑
ho postavali v skupinkách pred
kostolom. Nakoniec ktosi pove‑
dal, že nám pán farár zomrel.
Nebolo to ešte celkom potvr‑
dené, ale ako sme kráčali hore
Kalváriou úzkym vychodeným
chodníkom jeden za druhým
tak sme sa s plačom modli‑
li za farára. Odišiel náhle, bez
rozlúčky a naša farnosť na čas
bolestne osirela. Z kancľa sa
nám už nikdy neprihovoril.

prezrel si dievky stojace pred
šramkami a začal kázať. Vždy
som sa bála, že to s ním všet‑
ko spadne, lebo pre mňa pô‑
sobil v tej výške veľmi mohut‑
ný. Nám deťom z vyšného kon‑
ca dohováral, aby sme cestou
zo školy nebehali po Kalvárii
kadiaľ sme každý deň chodi‑
li domov, ale aby sme si v sku‑
pinkách vybrali jednu kaplnku
a vždy sa pri nej pomodlili as‑
poň jeden otčenáš. Poslúchli
sme a okrem otčenáša sme po‑
ložili pred kaplnku do pohá‑
ra aj poľný kvietok – púpavu,
sedmokrásku. Povedal nám,
že za pozdrav máme 300 dňo‑
vý odpustok. Niekedy sme sta‑
rú tetku aj 2x predbehli, 3x po‑
zdravili a tešili sa s 900 dňové‑
ho odpustku. Naozaj to bolo
niekedy ináč ako je teraz. Mys‑
lím si, že deti mali menej ale
boli z maličkosti oveľa šťast‑
nejšie.
Dňa 1. februára 1970 bola
nedeľa. Zima bola tuha, mrz‑
lo. Kostol plný veriacich čakal
na svojho farára aby slúžil sv.
omšu. Nesvietilo sa a bolo veľ‑
mi pochmurno. Ja som sedela
s mamou v lavici a všetci sme
netrpezlivo čakali začiatok om‑
še. Hlavy sa naťahovali dopre‑
du, chceli zistiť čo sa deje. Už
to trvalo dosť dlho a v kostole
sa už polohlasne hovorilo. Asi
po polhodine ktosi pred oltá‑
rom oznámil, že sv. omša nebu‑

Ešte dnes si pamätám na je‑
ho kázeň pri ktorej sa na kan‑
cli otočil a ukázal na obraz,
ktorý mal za chrbtom. Pamä‑
tajte si, že som prišiel medzi
vás ako ten vyobrazený oráč.
Snažím sa svojou pastoráciou
pripravovať pôdu pre seme‑
no, ktoré neustále rozsievam
hlásaním Božieho slova do va‑
šich duší. Aj ja budem nieke‑
dy žať to, čo som zasial. Moja
úroda by mala byť bohatá, le‑
bo mi bolo zverené široké pole
a na siatie veľa zrna.
Po čase nastali pri slúžení
sv. omše mnohé zmeny. Kňaz
je počas omše otočený k ve‑
riacim dopredu tvarou, šram‑
ky sú zrušené, schody na kan‑
ceľ sú odpojené lebo prekážali.
Ale čo ostalo na svojom mies‑
te to je ten obraz znázorňu‑
júci oráča, ako rozsieva zrno
do úrodnej pôdy. Budeme aj
my vtedajší veriaci započítaní
nášmu zosnulému pánu fará‑
rovi Prof. Dr. Petrovi Makošo‑
vi ako bohatá úroda pri vstupe
nebeskej vlasti?
Nech nám pohľad na ten‑
to obraz pripomína všetkých
našich duchovných otcov, kto‑
rí pôsobili v našej farnosti
a nech na nich v modlitbách
spomíname.
So spomienkami na zosnu‑
lého Prof. Dr. Petra Makoša
pri príležitosti 44. výročia jeho
smrti sa s veriacimi podelila.
Viktória Sekerášová.
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PLES MLADÝCH
Viac než pred 2500 rokmi
starogrécky filozof Sokrates
povedal o mládeži,
že to s ňou nikdy nebolo
jednoduché,
že naša mládež
má zlé maniere,
opovrhuje autoritou,
nerešpektuje starších,
robí si čo chce.
Pravý opak sa však ukázal
na 2. ročníku Plesu zákamenskej
mládeže. Mladí pripravili niečo pre mladých. Celé sa to začalo
1. februára o 18 00, keď do vyzdobeného kultúrneho domu postupne začali prichádzať dámy v nádherných róbach a páni v elegantných oblekoch. Veru, bolo sa na čo
pozerať. A mohli sme začať.
Druhý ročník plesu otvorili mažoretky pod vedením Evky Vrábľovej. Po dobrom jedle mohla začať zábava. Na tanečný parket nás
pozýval DJ Little John, ktorý s nami vydržal do skorých ranných hodín. Nesmel však chýbať ani bohatý program. Trošku ľudovej nôty nám priniesla ĽH Kamenčan
pod vedením Mareka Beňuša. Za-

spievali sme si spolu s chlapcami
a potom prišiel spev iný. Svoj talent nám predviedli Tánička Laššáková, Mirka Kuhejdová a Natálka Laššáková. Posledným bodom programu bolo skvelé tanečné vystúpenie skupiny Freedom
pod vedením Vladimíra Šimjaka.
Do programu sa mohli zapojiť aj
hostia. Boli pre nich pripravené
rôzne súťaže a samozrejme zaujímavé ceny.
Ako to už na plesoch býva, tak
aj na tom našom nechýbala tombola. Cien bolo od výmyslov sveta
a každý už len čakal kedy sa vyžrebuje jeho šťastné číslo. Tombola
dožrebovaná, kapustnica zjedená,
všetky oficiality skončili a mohli
sme sa už len zabávať. Sme mladí a to sa aj potvrdilo pri pohľade na tanečný parket, ktorý žiaril
energiou.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní
plesu. Veľké ďakujem patrí sponzorom. Tešíme sa o rok.
SPONZORI : Kozmetika Zlatica Gruchalová, OMO Martin
Oleš, Textil Dino Marta Grucha-

My sme KAPCE!
Od októbra 2013 pôsobí
v Zákamennom
občianske združenie Kapce,
ktorého členmi sme my:
Mária B., Martina B.,
Zuzana B., Monika K.,
Peter L., Tomáš M.,
Klára M. a Martina P.
Našim cieľom je organizovať
kultúrno-spoločenské,
umelecké,
či športové aktivity v obci
a podieľať sa
na uchovávaní
nehmotného kultúrneho
dedičstva.

Počas niekoľkomesačného pôsobenia sa nám podarilo zorganizovať pár zaujímavých akcií, ako napr. exteriérové filmové premietanie na futbalovom ihrisku, dokumentárne filmové festivaly Snow film fest a Expedičná
kamera v Pizza Pub Facka, Vianočné trhy či „Ľudovo fašiangovo muzyke“.
V tomto trende pokračujeme aj
celý rok 2014! Už teraz sa môžete tešiť na Jánske ohne, letné kino
a veľa ďalších zaujímavých akcií.
Ďakujeme, že nám fandíte!
Vaše KAPCE

lová, TJ Tatran, Záložňa Pawiel
Dzwonek, Autodiely Eva Sivčáková, JRD Zákamenné, Ml Tech Miroslav Ľuba, Textil Ľubica Ľubová, Kozmetický salón Endži, Autoškola Prisenžňák, Textil u Sahuľa, Lekáreň pod Kalváriou, Potraviny Michal Ferneza, Tempo
Jednota Zákamenné, Colorspol,
Pub Facka, Kaderníctvo Bella,
ĽH Kamenčan, Kaviareň Bora,
Bytový textil T. Verníčková, Dobré okno Slovakia Kamil Beňuš,
Stravovacie služby Jozef Rošťák,
Kvetinárstvo Magnólia, Farský
úrad Oravské Veselé, KVN No-

voť, Od Ľuby-Ľubica Florková, Janton Lučivňák, Kaderníctvo Mária Fedorová, Zlatníctvo
Kokles, Potraviny Ferdinand Belicaj, Oranet M. Kovalčík, Klibos
Anton Klimčík, PS Parkety Peter
Švába, Kvetinárstvo Eva Sivčáková, Drevorezba Pavol Vaják, Agrovex Novoť, Kaderníctvo Marta
Katreníková, Predajňa mäsa Srogoň, Obec Zákamenné, SČK Zákamenné, Elektro Sahuľ, Potraviny Emil Kuhajda, Luko Koleň,
Bar Oravienka, Krajčírstvo Marta Durčáková, Benfisch Milan Beňuš, KaM Zákamenné.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE o združení KAPCE nájdete
na www.facebook.com/kapceoz

Večer s KAPCAMI
Unikátny priestor s atmosférou
otvoreného premietania vznikol
v septembri na futbalovom ihrisku v Oraviciach. Na improvizovanom plátne a s „frndžalicou“ v rukách si diváci mohli vychutnať Ťapákovu komédiu Pacho, hybský
zbojník. Filmový večer oživili aj

epizódy z rozprávky Maťko a Kubko a kultové Pelíšky.
Aj v tomto roku sa Zákamenčania môžu tešiť na letné exteriérové kino, ktoré im ponúkne diela
slovenskej i zahraničnej kinematografie.
Občianske združenie Kapce
ďakuje OcÚ Zákamenné, TJ Tatran Zákamenné a ZŠ Jána Vojtaššáka za pomoc pri organizovaní
akcie, a nadšencom kinematografie za hojnú účasť.
OZ KAPCE

sokej HD kvalite a mini tombola
na záver.
Chceli by sme v organizovaní
podobných akcií pokračovať, čo
potvrdzuje aj ďalší festival Expedičná kamera 2014.

Ďakujeme všetkým za podporu a opäť sa tešíme na vašu návštevu na Expedičnej kamere 15. marca 2014 v priestoroch Pizza pub
Facka.
OZ KAPCE

Filmové projekcie pod holým
nebom majú svoje čaro.
Presvedčiť sa o tom mohli aj
Zákamenčania.

Snow Film FEST 2013
Dňa 16. 11. 2013 sa v našej
obci uskutočnil Snow film fest,
ktorý sa konal v priestoroch
Pizza pub Facka.
Festival prebiehal v takmer
200 mestách a obciach
SR a ČR.
V rámci tohto festivalu mohli
návštevníci vidieť tie najlepšie filmy o extrémnom lyžovaní, zimnom
lezení, snowboardingu, snow-kitingu a ďalších zimných radovánkach. Väčšinou išlo o víťazné snímky z medzinárodných festivalov.

Počas 5 hodinového filmového maratónu sme sa snažili vytvoriť pre takmer 80 návštevníkov čo
najlepší filmový zážitok. Nechýbalo kvalitné ozvučenie, veľké
premietacie plátno, filmy vo vy-
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II. VIANOČNÉ TRHY 2013

Posledná adventná sobota
patrila druhému ročníku
zákamenskych Vianočných
trhov. V rámci poobedného
programu bolo pre
návštevníkov pripravené
malé trhové mestečko,
v ktorom mohli obdivovať
zručnosť a kreativitu takmer
30 remeselníkov z Novote
a Zákamenného.
Jednotliví predávajúci odprezentovali rôzne výrobné techniky

a postupy, pričom prevažná väčšina ponúkaných výrobkov korešpondovala s vianočnou tematikou.
Do predaja sa zapojili aj kolektívy
obyvateľov z Domovu dôchodcov v Novoti, Domovu dôchodcov
v Oravskej Lesnej, Domovu sociálnych služieb v Zákamennom
a deti z materských škôlok v Zákamennom.
Vianočnú jarmočnú atmosféru dopĺňal sprievodný program,
Narodil sa Kristus Pán, postavený z hudobných vstupov a zvy-

koslovných pásiem, ktoré odprezentovali domáce kolektívy, ale
aj hostia z okolitých dedín – DFS
Kamenčan, FSk a ĽH Kamenčan, MŠ Zákamenné, DFS Goral z Hladovky, Polhorská muzika
z Oravskej Polhory, Lenka Brodecová z Novote a Rudolf Brišák
z Ružomberka. Celý program bol
sprevádzaný vstupmi moderátorskej dvojice Lucky a Juraja Chmelovcov.
OZ Kapce touto cestou ešte raz
ďakuje všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
prípravách a priebehu tohtoročných Vianočných trhov. Výťažok
z predaja medovníčkov a vianočných pohľadníc, ktoré vyrobili deti

z DFS Kamienok a členovia OZ Kapce, spolu s finančným príspevkom OZ
Kapce poputoval na Vianoce k dvom
rodinám zo Zákamenného. Týmto
spôsobom sme chceli aspoň malou troškou pomôcť a podporiť ľudí v núdzi.
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Páračky s reflexnými prvkami
Na celom Slovensku prebieha
kampaň SČK „Chráň si svoj
život – zviditeľni sa“
– jej úlohou je pripomenúť
širokej verejnosti novelu
zákona o cestnej premávke.
Táto novela ukladá chodcom
povinnosť za zníženej
REFLEXNÉ PÁSIK Y si
občania môžu vyzdvihnúť
na obecnom úrade
Obecné
zastupiteľstvo
schválilo nákup reflexných
prvkov pre občanov nad
55 rokov – vrátane.

viditeľnosti nosiť reflexné
prvky nielen mimo obce ale aj
v nej.
Zvlášť dôchodcovia sú veľmi zraniteľná skupina ľudí, ktorí často nie
sú dostatočne označení reflexnými prvkami. Územný spolok SČK
v Dolnom Kubíne v spolupráci
s Miestnym spolkom SČK v Zákamennom a Obvodným oddelením
PZ SR v Zákamennom okrem rozdávania reflexných prvkov chodcom, navštívili aj klub Jednoty dôchodcov v Zákamennom. V klube
práve prebiehalo tradičné fašiangové páranie peria, takže bolo možné
spojiť príjemné s užitočným. Spestrením páračiek bola aj prednáška zástupcu riaditeľa OO PZ v Zákamennom JUDr. Jozefa Slovíka,
ktorý členkám Jednoty dôchodcov

načrtol problematiku bezpečnosti na ceste. Vo svojej prednáške sa
venoval aj ochrane zdravia a života. Upozornil na dôležitosť byť dostatočne viditeľný na cestnej komunikácii, nakoľko zdravie a život je to
najcennejšie čo človek má. Zástup-

ca riaditeľa JUDr. Slovík zodpovedal aj na zvedavé otázky. Na konci
prednášky dobrovoľníčky z miestneho spolku SČK rozdali reflexné pásiky s logom SČK, ktoré budú
chrániť svojich majiteľov.
V. Polťáková

pred odberom prekročila prah dospelosti.

ky, ktorí z darcov bude plakať pri
pichnutí ihly. Na ich veľké sklamanie každý darca daroval krv
s úsmevom na tvári.

Kvapka krvi
Miestny spolok SČK
v spolupráci s NTS Martin
a obcou Zákamenné
zorganizovali 3. marca 2014
ďalší úspešný hromadný odber
krvi.
Do Polyfunčného domu Kultúry prišlo 85 dobrovoľných darcov.

Sestričky z NTS Martin naplnili
78 krvných vakov. Odberu sa zúčastnilo 43 žien a 35 mužov.
Členov miestneho spolku potešila prítomnosť až 18 prvodarcov,
ktorí si odvážne sadli do darcovského kresla.
Najmladšou účastníčkou bola
Agáta Vojtaššáková, ktorá tri dni
Prehľad podľa krvných skupín
Krvná skupina
A+
AB+
B0+
0AB  +
AB Prvodarcovia
Spolu

Poďakovanie
Poľovnícke združenie BEZKYD Zákamenné odovzdalo
do rúk starostu obce poďakovanie Obecnému úradu Zákamenné za pomoc a podporu pri
organizácií Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí
konanej v Zákamennom od 20.
do 24. 3. 2013. Táto výstava bola v obci považovaná za udalosť
minulého roka. Nielen naši ale
aj cezpoľní mali možnosť pokochať sa krásou a rozmanitosťou
oravskej prírody.

Počet darcov
10
2
12
2
17
9
3
5
18
78

Poďakovanie
Pán Jozef Majcher ml. z Po
riečia vyslovuje poďakovanie
Obecnému úradu v mene celej
ulice za vybudovanie verejného
osvetlenia a rozhlasu.

Medzi čerstvých dospelákov a prvodarcov sa ďalej zaradili Andrea Jackulíková, Aneta Kocúrová, Lucia Kytašová, Dominika Smolárová, Tatiana Laššáková, Erika Stahoňová, Erika Polťáková a Anna
Kuhejdová.
Pekným spestrením odberu boli aj zvedaví piataci, ktorí sa zblízka mohli pozrieť, ako prebieha odber krvi.
Zaujímali sa hlavne či pichnutie ihly nebolí a uzatvárali stáv-

Poďakovanie
Srdečne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym
a spoluobčanom, ktorí prišli dňa 29. 12. 2013 odprevadiť na poslednej
ceste našu milovanú dcéru PhDr. Mgr. Martinku Kytašovú rod.
Plaskúrovú. Ďakujeme za modlitby, kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaci rodičia Milan a Gabika

Väčšina z odvážnych piatačikov sa chystá v dospelosti darovať krv.
Ešte trochu štatistiky z roku
2013
• v obci Zákamenné sa uskutočnilo v roku 2013 až 5 hromadných
odberov krvi.
• v tomto roku sme len tu v Zákamennom naplnili 346 krvných vakov.
• okrem týchto odberov chodia naši darcovia aj na odberné miesta
do Dolného Kubína a do Trstenej.
Mesiac
Február
Máj
Júl
Október
December
Spolu

Počet odberov v r. 2013
142
64
50
56
34
346

V. Polťáková
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Zákamenský matematik
Dňa 27. februára 2014
sa na našej škole
uskutočnil
1. ročník súťaže ZAMAT,
ktorú zorganizovala
predmetová komisia
matematiky.
O titul najlepšieho matematika
školy bojovalo celkovo 80 žiakov
2. stupňa. Všetci zúčastnení žiaci boli odmenení peknými cenami. Prvé tri miesta v jednotlivých
ročníkoch boli ocenené medailou
a kalkulačkou. Dúfame, že na bu-

LUSKÁČIK
Šiesty ročník matematickej
olympiády sa niesol v duchu
rozprávky Snehulienka
a sedem trpaslíkov.
Dňa 26. 3. 2014 sa v našej materskej škole Ústredie stretlo 18 pani
učiteliek a 34 detí z 18-tich materských škôl z námestovského okresu. Prišli zvedaví, nadšení a pripravení „popasovať“ s matematickými úlohami, ktoré si pre nich pripravila pani učiteľka Mgr. Andrea
Antušáková. Pri realizácii jednotlivých úloh pomáhali pani učiteľky
Janka, Majka, Mirka, Katka, Milenka, Danka, Zdenka a asistentka
Ivanka. Prezlečené za Snehulien-

dúci rok zabojuje o tento titul oveľa viac žiakov.
Najlepší matematici
5. ročník: 1. Erik Beňuš – 5. B, 2.
Samuel Mravčák – 5. B, 3. Tamara
Brišová – 5. C;
6. ročník: 1. Monika Kaukičová
– 6. C, 2. Peter Líška – 6. A, 3. Lívia Murínová – 6. A;
7. ročník: 1. Michal Lučivňák
– 7. B, 2. Matej Sivčák – 7. B, 3.
Lucia Gonšorová – 7. A;
8. ročník: 1. Zuzana Dendysová
– 8. B, 2. Ján Hurák, 8. B, 3. An-

drej Bukna – 8. B;
9. ročník: 1. Lucia Polťáková

– 9. B, Tomáš Kocúr – 9. C, 3. Mikuláš Šustek – 9. C.
(ŠtA)

kiných trpaslíkov sprevádzali deti
po všetkých stanovištiach a dohliadali na správne plnenie úloh:
• na 1. stanovišti – Meriame
s Hundrošom, merali deti nábytok tyčami. Upratujeme s Kýblikom zisťovali aký plášť majú geometrické tvary.
• na 2. stanovišti – Premýšľame so
Smieškom – merali množstvo vody v nádobách a hľadali správne
poštové schránky.
• na 3. stanovišti – Počítame s Mudrošom – rozdeľovali a porovnávali
množstvo guličiek a priraďovali nádobky s rovnakým obsahom.
Svoje putovanie zakončili
na stanovišti pri interaktívnej tabuli, kde znovu rozdeľovali a triedili. Za každú splnenú úlohu získali deti jedno euro a na záver na-

kupovali v Snehulienkinom obchode „drahokamy“.
Celé dopoludnie s nami strávili: PaedDr. Alena Čajková, riaditeľ
školy Mgr. Pavol Demko, starosta

Ing. Milan Vrábeľ a pani zástupkyňa
Mgr.Ľudmila Buckulčíková. Všetci úspešní „Luskáčikovia“ boli odmenení a domov odchádzali s novými matematickými skúsenosťami.

Aj škôlkári majú svoju matematickú olympiádu

Materská škola Ústredie sa
26. 3. 2014 zmenila na čarovnú rozprávkovú krajinku, kde deti milo prekvapila
Snehulienka, ktorá ich spolu so siedmimi trpaslíkmi
sprevádzala počas matematickej olympiády Luskáčik.
Zástupkyňa MŠ Mgr. Ľudmila
Buckulčíková tento rok privítala

v MŠ až 18 pani učiteliek a 34 detí z18 materských škôl námestovského okresu. Hneď v úvode poďakovala všetkým učiteľkám za precíznu prípravu a vedúcej sekcie
Mgr. Andrey Antušákovej za rozprávkové a metodické vedenie celého podujatia. Touto akciou, ktorá sa konala už šiesty rok, naša
MŠ zareagovala na nový Štátny
vzdelávací program, ktorý vstúpi

do platnosti v roku 2015. V jednej
z jeho vzdelávacích oblastí, ktorá
sa volá Matematika a práca s informáciami je hlavným cieľom,
aby získané vedomosti vedeli využiť v bežnom živote. Prostredníctvom tejto oblasti chce dosiahnuť,
aby dieťa postupne viac a samostatnejšie tvorilo, objavovalo, diskutovalo a argumentovalo. Práve
to sme sledovali spomínanou akciou Luskáčik. Každý trpaslík si
pre deti pripravil zaujímavú úlohu, s ktorou sa museli „popasovať“. Napríklad, s Hundrošom deti odhadovali a merali rozmery nábytku, s Hapčí určovali podstavu a plášť priestorových geometrických tvarov pri balení drahokamov. Mudrošovi pomáhali pri
pečení – rozdeľovali lentilky podľa určeného množstva. Smieško
si pre nich pripravil úlohu, kde
odhadovali objem vody v nádobkách. Šikovnosť deti bola odmenená rozprávkovými mincami, ktorými mohli platiť v Snehulienkinom klenotníctve. Tu sa mohli po-

tešiť výmenou mincí za trblietavé
drahokamy. Deti odchádzali nielen s nezabudnuteľnými zážitkami z rozprávkového matematického dňa, ale aj s malou odmenou
v podobe diplomu a kalkulačky.
Svojou prítomnosťou nás poctili
PaedDr. Alena Čajková, odborný
zamestnanec SOÚ Zákamenné,
riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko
a pán starosta Ing. Milan Vrábeľ.
Ten si jednotlivé súťaže aj osobne
vyskúšal a s úsmevom priznal, že
matematický svet škôlkara nie je
až taký jednoduchý.
Kolektív MŠ
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Rodičia a Školáci čítali
škôlkárom

Keď mám peknú knižku v ruke, ho
ci neveľkú – je mi, akoby som stre
tla dobrú priateľku.
Krásne a nenahraditeľné priateľstvo medzi človekom a písaným
slovom sme upevňovali a rozvíjali aj my v MŠ Zákamenné. Tra-

dične sa marec nesie symbolicky
ako mesiac knihy. To nás už niekoľko rokov inšpiruje k tomu, aby
sme v materskej škole pripravovali akciu „Týždeň hlasného čítania.“ Rodiča majú možnosť prísť
do MŠ a prečítať detičkám rozprávku. Pre deti, ale pevne veríme,

že aj pre samotných rodičov, je to
nezabudnuteľný zážitok. Nesmieme zabudnúť aj na školákov, ktorí
tiež s radosťou navštívili našu MŠ
so svojimi krásnymi príbehmi. Samozrejme, že aj takéto podujatia
posúvajú knihy opäť na popredné
miesta, kde aj bezpochyby patria,
keďže ich v dnešných časoch vytláčajú moderné výdobytky, ako
napríklad internet či televízia. Je

potrebné, aby sa v srdciach našich detičiek posilňoval pozitívny vzťah k písanému slovu. Chceli by sme preto poďakovať všetkým
rodičom, ktorí si našli čas a chuť,
prišli medzi nás a zaviedli nás prostredníctvom krásnych rozprávkových príbehov do krajín plných
lásky, smiechu, spravodlivosti
a čarovnosti a tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia.
MŠ

Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov:
„Chystáme sa do školy“
V januári – 21. 1. 2014 k nám
do škôlky prijali pozvanie
rodičia predškolákov.

svoje deti pri hre, pri zapájaní sa
do rôznych činností ako aj pri tvorení vlastnej rozprávky…

Počas rozprávky ,,Deduškova rukavička“ sa mohli presvedčiť ako sa budúci prváčikovia skamarátili s písmenkami a číslami.
Rodičia mali možnosť pozorovať

Myslím, že sa im veľmi darilo…
Prajeme im, aby s chuťou akú majú dnes a úsmevom na tvári zavítali do školských lavíc prvej triedy…
MŠ

Ambulancia GDENT
Na
obvodnom
zdravotnom stredisku je otvorená zubná ambulancia GDENT s. r. o.
s dvomi zubnými lekármi:
MUDr. Klementom Gajdošom

a MUDr. Antóniou Tomašákovou. Zubná ambulancia sa rozrástla nielen o novú posilu, ale
aj o nové prístroje.
Tel: 043/ 55 92 351
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Dopoludnie s poľovníkmi
Jedným z cieľov, ktoré plní
naša materská škola v rámci
školského vzdelávacieho
programu, je aj utváranie
pozitívneho vzťahu
k prírode, čiže plní ciele
enviromentálnej výchovy.
Materská škola sa nachádza
v prostredí, ktoré poskytuje veľké
možnosti na rozvíjanie a rozšírovanie poznatkov o prírode, ako aj
priameho kontaktu s ňou. Na lúke, v blízkom lese, obore a potôčiku môžu priamo pozorovať život a dianie v prírode. Taktiež prostredníctvom rôznych aktivít –
ekohier, čistenia okolia, triedenia
odpadu a zážitkového učenia môžu skúmať, dotýkať sa prírody, pozorovať hmyz a iné živočíchy. Jednou z množstva akcií bola aj náv-

števa poľovníkov v januári, v našej materskej škole. Boli to: Štefan Laššák, Robert Rončák a Kamil Beňuš so synom Ľubom, ktorí so sebou priniesli aj svoje trofeje – ulovené preparované zvieratá
(vlk, líška, zajac, srnka, jazvec, divé prasiatko, kuna, lasica, veverička, straka, sojka, tetrov).
Ujo poľovník Štefan, ako ho volali deti, mal pripravených viac
aktivít a prekvapení pre deti. Deti postupne zoznámil zo životom
jednotlivých zvierat, ich význame
v prírode a hlavne o starostlivosti
poľovníkov o zvieratá a vtáky v zime – ich prikrmovanie. Rozprávanie dopĺňal obrázkami, ale aj hravou formou, pričom deti si mali
možnosť ohmatať jednotlivé zvieratá a vtáky, napodobňoval zvuky

(ručanie jeleňa, vábenie, zvuky
kukučky, straky), deti si to tiež
mohli vyskúšať na rohu a rukách.
Poľovníci priniesli deťom veľké
obrázkové kalendáre, pexesá a iný
materiál o lese. Týkal sa hlavne
ochrany lesa, stromov. Deti v ich
spoločnosti prežili krásne a zau-

jimavé dopoludnie. Dozvedeli sa
hravou formou a zážitkovým učením mnoho nového zo sveta prírody. Svoje dojmy a zážitky stvárnili vo výtvarných prácach. Týmto
chceme ujom poľovníkom vysloviť
„VEĽKÉ ĎAKUJEME“.
Za MŠ H.Z.

Expedičná kamera v Zákamennom – Pizza
pub Facka
Filmový festival Expedičná
kamera je celovečerným
premietaním najúspešnejších
cestovateľských
a outdoorových filmov
vychádzajúcich zo
skutočných príbehov, divokej
prírody, dobrodružstva,
adrenalínových športov
a extrémnych zážitkov.
V českých a slovenských mestách/dedinách je to už po piaty krát, čo je pre priaznivcov tento festival dostupný. Tento rok sa

do tohto projektu prvýkrát zapojilo aj Zákamenné. Konkrétne 15.
marca, v sobotu, v priestoroch Pizza pub Facka. O zorganizovanie

Ambulancia IVADENT
V našej obci bola zriadená
nová zubná ambulancia IVADENT MDDr. Iveta Ovsáková.
Nachádza sa v budove nad políciou na druhom poschodí. Am-

bulancia je kompletne vybavená
a ponúka všetky druhy stomatologického ošetrenia.
Tel. kontakt: 0940 345 603

a vytvorenie obývačkovej pohody sa postarali členovia miestneho občianskeho združenie Kapce.
Návštevníci festivalu mali možnosť spoznať život a zvyky
najmenších ľudí planéty – civilizácie nepoškvrnených ľudí Pygmejov. Sledovať peší prechod
dvoch odvážlivcov cez najdrsnejšiu púšť sveta na Arabskom polostrove; šialené sólové výstupy
mladého Alexa; bláznivé kúsky
na jednokolesových bicykloch,
ktoré dvaja mladíci predvádzajú
v útrobách jaskýň, či adrenalínový šport B.A.S.E. jump. V mnohých filmoch bolo cítiť silu ľudskej vôle a túžby prekonávať prekážky a pevné kamarátstva.
Celý program Expedičnej kamery bol sprevádzaný amatérskou
výstavou fotografií miestnych fotografov a to menovite Ľuboš Čič,
Peter Laššák, Michal Briš, Tomáš
Marek, Klára Murínová, Ján Kresťan, Kristína Buľáková. Aby bol
zachovaný charakter Expedičnej
kamery podmienkou výstavy bolo

prezentovať snímky, ktoré zachytávajú prírodu. Veľkou zaujímavosťou boli zábery z Južnej Kórey,
ktorých autorom bol Juraj Brišák.
Juraj tam absolvoval v roku 2013
takmer mesačný medzinárodný
umelecký plenér. Aj cez fotografie sa tak s nami podelil o mnohé
zážitky z tejto krajiny, čo nás veľmi potešilo.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať občianskemu združeniu Hedvábna stezka za to, že nám
sprostredkovali tento zaujímavý filmový projekt. Pizza pub Facke za poskytnuté priestory, Základnej škole v Zákamennom za obraz, Marekovi Beňušovi za zvuk,
fotografom za ochotu zapojiť sa
do našej malej amatérskej výstavy
a samozrejme naším priaznivcom
a milovníkom outdoorových filmov, ktorí sa nedali odradiť nepríjemným počasím a prišli sa pozrieť
a podporiť nás.
Tešíme sa na vás
pri našej ďalšej akcii.
OZ KAPCE
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Prednáška O DROGÁCH !
Dňa 14. 2. 2014 sa na našej
škole uskutočnila prednáška
s Mudr. J. Noskovou.
Témou prednášky bola
problematika kontaktu žiakov
9. ročníka s drogami.

Drogy sú stále jedným z najväčších nebezpečenstiev pre dospievajúce deti. Ich túžba drogu len
vyskúšať často krát vedie k pravidelnému užívaniu, experimentovaniu s tvrdšími drogami, dokon-

Spoločenská výchova
Žiaci 5. ročníka si v rámci
predmetu Spoločenská výchova vyskúšali cestnú premávku,
kde využili vlastnoručne vy-

robené dopravné značky a autá. Veľmi sa im to páčilo, pretože sa cítili ako naozajstní šoféri :).

ca k ich ilegálnej výrobe alebo predaju. Výsledkom užívania drog je
nielen zničenie telesnej schránky
človeka, ale aj samotnej vnútornej
osobnosti človeka, či strata domova, rodiny, priateľov, strata motivácie, chuti do života. Samotná
držba drog je na Slovensku trestným činom a vedie k trestnému
stíhaniu, ktoré môže mať negatívny dopad na budúcnosť obvineného, napríklad vylúčenie zo školy, strata práce alebo problém zno-

va sa zamestnať kvôli zápisu v registri trestov. Drogy okrem toho,
že sú škodlivé pre ľudský organizmus, často krát donútia užívateľa vykonať čokoľvek bez toho, aby
premýšľal nad dôsledkami svojho
konania. Cieľom tejto prednášky
bolo žiakov informovať o rizikách
a nástrahách, ktoré sú výsledkom
užívania drog a tiež prinútiť ich
premýšľať nad dôsledkami svojho konania v súvislosti s tým, či už
drogu užijú alebo odmietnu. – ZŠ

Mikuláš, Mikuláš priateľ náš
V nedeľu 8. decembra
zavítal aj do našej obce
Mikuláš so svojim
sprievodom dobrých
anjelov a nezbedných
čertíkov. Vyzdobený
voz ťahaný koníkmi sa
ponáhľal k deťom, ktorým
nedočkavosťou žiarili očká.
Celý sprievod postupne prešiel
celou obcou, aby sa stretol so všetkými deťmi. Mikuláš na námestí slávnostne rozsvietil vianočný
stromček. Pomocníci anjeli mali
veľa práce s rozdávaním sladkosti, ale aj napriek únave a chladu sa
stretli so všetkými deťmi.
O živote Svätého Mikuláša koluje mnoho legiend. Najznámejšia a najrozšírenejšia z nich z neho
spravila svätého patróna detí známeho po celom svete. Prispel k tomu príbeh o mužovi, ktorý vyšiel
na mizinu a rozhodol sa, že zo svo-

jich troch dcér urobí neviestky, lebo im kvôli chýbajúcemu venu nemohol nájsť ženícha. Mikuláš, ktorý zdedil bohatstvo po svojich rodičoch, tajne vhodil hrudky zlata
cez komín a okná ich domu a zmenil tak osud dievčat, ktoré sa mohli
napokon šťastne vydať. Ďalšia povesť hovorí o príbehu troch námorníkov, ktorí sa dostali do ohrozenia života na rozbúrenom mori pri tureckom pobreží. Po úpenlivých prosbách adresovaných Svätému Mikulášovi sa im zjavil mocný muž, ktorý sa chopil kormidla,
premohol víchricu a opäť zmizol.
Až v kostole v Myre námorníci spoznali svojho záchrancu v obraze
Svätého Mikuláša. Jedna z najstarších legiend o Svätom Mikulášovi
hovorí o záchrane troch rímskych
vojvodcov. Títo traja bojovníci
sa v Myre stali svedkami udalosti, pri ktorej Mikuláš zachránil nevinných pred popravou tým, že vy-

trhol katovi meč z rúk. V čase keď
sa títo traja vojvodcovia sami stali obeťami veľkej intrigy, čakajúc
na smrť, volali Mikuláša o pomoc.
Ten sa zjavil ich cisárovi a hrozil
mu, že ak sa ich poprava uskutoční, bude to mať neblahé následky.
Podľa legendy cisár vojvodcov pustil na slobodu. Deň úmrtia Svätého
Mikuláša 6. december bol vyhláse-

ný za sviatok. Keďže Mikuláša už
niekoľko storočí považujú za patróna detí, je tento cirkevný sviatok
výnimočný najmä pre nich. Mikuláš je známy aj ako patrón požiarnikov, cestovateľov, hospodárov, obchodníkov, mäsiarov, rybárov, námorníkov a mnohých ďalších.
V. Polťáková
(zdroj: životopis sv. Mikuláša)
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Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...
S fašiangovým obdobím
sme sa v Zákamennom
rozlúčili v sobotu,
1. marca.
Občianske združenie Kapce,
folklórna skupina Kamenčan,
ľudová hudba Kamenčan
a kapela ESMOSZ
pripravili
fašiangový večer plný tanca,
spevu a tradičných pochúťok,
ktorý tak oficiálne ukončil
obdobie tanečných zábav,
plesov, svadieb, hojného
jedenia a pitia.
Program fašiangovej muziky
sa začal o 20 00 hodine. Malou školou tanca. Takmer dvojhodinová
tanečná dielňa bola určená nielen
pre skúsených tanečníkov, ale aj
pre širokú laickú verejnosť. Lektorkou tejto školy tanca bola Evka Smolková, súčasná tanečníčka folklórneho súboru Bezanka,
ktorý pôsobí v Bratislave. Pod jej

vedením sa mohli účastníci naučiť základné tanečné prvky pochádzajúce z rusínskej obce Kamienka (okres Stará Ľubovňa).
Rusíni predstavujú špecifické
etnikum, ktoré osídľuje prevažne
severovýchodnú časť Slovenska.
Vyznačujú sa charakteristickým
hudobným a tanečným folklórom,
či ľudovým odevom. Ich tanec je
mierne „ťažkopádny“ s občasným
dôrazom na dupanie, odrážajúci
unavené nohy po celodennej práci na poli a zároveň rezký a veselý. Dominantným nástrojom ľudovej hudby je harmonika – akordeón. FS Barvinok z Kamienky a ich
tradičný ľudový odev.
Po skončení tanečnej školy sa
predstavili členovia folklórnej
skupiny a ľudovej hudby Kamenčan tradičným zákamenským tancom a spevom.
Po ich krátkom vystúpení nasledovala už voľná fašiangová zábava. Do tanca hrala ĽH Kamen-

čan a domáca hudobná formácia
ESMOSZ.
Okrem dobrej hudby a zábavy
si mohli návštevníci pochutnať aj
na tradičných fašiangových dobrotách. Záver fašiangovej muziky

patril opäť členom folklórnej skupiny a ľudovej hudby Kamenčan,
ktorí spoločne pochovali basu.
Symbolicky tak ukončili fašiangové obdobie a vstúpili do obdobia
pôstneho.
OZ KAPCE

KOZMETIKA
aj na objednávku

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
B c . Z L AT IC A G RU C H A L OVÁ

TEL.: 0915 872 835
ZÁKAMENNÉ č. 128
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Koledovanie DOBREJ NOVINY
v našej farnosti
Hodnota každého ľudského
života sa má ,,merať
rovnakým metrom“,
či ide o zdravého človeka
alebo s postihnutím,
v Európe, či v Afrike.
Každého človeka je potrebné vnímať ako rovnocennú ľudskú bytosť s rovnakými právami.
V tomto duchu sa niesol aj XIX.
ROČNÍK DOBREJ NOVINY.
Koledovaniu v našej farnosti
predchádzala príprava detí v skupinách, kde ich animátori oboznamovali s témou ročníka Dobrej
noviny. Prostredníctvom rôznych
aktivít deti získavali informácie
o ľudských právach a o snahách
Dobrej noviny pomáhať africkým
deťom s postihnutím uplatňovať
najmä právo na zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu, na vzdelanie a právo na život aj cez priblíženie života niektorých detí z dobronovinových projektov. Súčasťou stretnutí skupín bol nácvik koledníckych programov, vzájomné spoznávanie sa… Čas prípravy sa krátil a niektorí z nás sme
sa spoločne s deťmi z iných farností prostredníctvom organizátorov z eRka 14. decembra vybra-

li na stretnutie koledníkov spišskej
diecézy do Popradu. V konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
sa konala sv. omša spojená s vyslaním koledníkov. Otec biskup
Štefan Sečka povzbudil koledníkov, aby mali otvorené srdcia pre
druhých…
S jeho požehnaním a tiež požehnaním nášho duchovného otca prebiehalo 28. decembra koledovanie Dobrej noviny v našej farnosti. Koledníci prichádzali s posolstvom tej najkrajšej vianočnej zvesti, aby oznámili radostnú novinu o narodení Spasiteľa
a zapriali rodinám, ktoré ich prijali, Božie požehnanie do nového
roka. V 19. ročníku koledovania
Dobrej noviny sa v našej farnosti
vyzbieralo 4 432,50 eur a 590 slovenských korún. Zbierkou sa podporia projekty zamerané na pomoc ľuďom s postihnutím v krajinách východnej Afriky, ktorí žijú v ťažkých životných podmienkach pod hranicou chudoby. Konkrétne sa podporia rozvojové projekty zamerané na ľudí s postihnutím v Keni a Ugande, ale aj ďalšie
projekty pre najbiednejších. V roku 2014 to bude viac ako dvadsať konkrétnych projektov v sub-

saharskej Afrike, ktoré vytvárajú
podmienky na dôstojný život deti, žien, mladých, rodín a komunít
v týchto krajinách.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí
prispeli k realizácií koledovania
Dobrej noviny v našej farnosti: duchovným otcom za spoluprácu, animátorom, ktorí dali svoj čas na prípravu detí a sprevádzali ich pri koledovaní, deťom, ktoré sa vzdali
svojho pohodlia pre pomoc núdznym a to všetci bez nároku na odmenu. Vďaka patrí všetkým darcom, ktorí majú otvorené srdcia pre
potreby druhých a takýmto spôsobom spoločne pomáhajú prispievať k spravodlivejšiemu svetu. Keďže do koledovania Dobrej noviny
vo farnosti je zapojených viac než
sto detí a mladých, je potrebná po-

moc aj ďalších ľudí. Obed pre koledníkov pripravili rodiny: E. Smolárová, I. Janíková, J. Padušňáková,
J. Boškajová, M. Balúnová, J. Kubacková, Z. Rončáková, G. Murínová, A. Kudlová, D. Janoťák, A. Kureková, M. Balúnová, M. Beňušová,
J. Grofčíková, H. Beňušová, Ľ. Janetová, K. Buknová. Prevoz koledníckych skupín zabezpečil M. Beňuš. Pani D. Janoťáková ušila plášte pre koledníkov. P. Vajak sponzoroval pre ERKO v Zákamennom ku
koledovaniu Dobrej noviny vyrezávané betlehemy. Všetkým týmto úprimne ďakujeme. Aj takýmto
spôsobom cez Dobrú novinu môžeme pomáhať kráčať tým, ktorí nevládzu ísť sami…
Viera Balúnová – zodpovedná
osoba DN– za farnosť

LÁÁÁSKA V ZÁKAMENNOM
Poslednú fašiangovú nedeľu
2. marca sa uskutočnilo
v novom kultúrnom dome
divadelné predstavenie
bláznivej komédie Murraya
Schisqala – LÁÁÁSKA.
Pod režisérskou taktovkou Michala Spišáka sa nám predstavili herci známi aj zo seriálu Búrlivé víno – Marek Majeský, Martin

Mňahončák a herečka Lenka Barilíková – bývalá dlhoročná členka
Radošinského naivného divadla.
Brilantné dialógy a skvelé herecké obsadenie nás nenechalo
chladnými a s uznaním sme mohli
oceniť herecké hviezdy, ktoré zavítali medzi nás. Komické situácie
v hre sa striedali s bláznivými dialógmi. Najskôr sme s napätím sledovali situáciu na moste Chucka

Norissa, na ktorom chcel nešťastník a smoliar Harry ukončiť svoje
trápenie. Ešte šťastie, že náhodne išiel okolo Milt – večný optimista a zaľúbenec a podarilo sa mu
Harryho zachrániť. Z ich náhodného stretnutia sa rozvinul komický dialóg o úspechu, kariére, šťastí a naopak nešťastí a smole. A samozrejme napokon aj o láske. Veď
keď nič iné, tak je to láska, ktorá
nás dokáže udržať pri živote. Milt
je stále tak zamilovaný, ako v prvý
deň po svadbe. Len má tú smolu, že mu manželka nechce povo-

liť rozvod. Miltovi napadne spásonosná myšlienka dohodiť chudákovi Harrymu svoju vlastnú manželku, aby si on mohol zariadiť život s novou ženou. Všetko vyzerá
ideálne, až kým sa bývalí manželia
po čase nestretnú na moste a zistia, že predsa im bolo lepšie spolu. Jedinou prekážkou ich budúceho spoločného šťastia je nešťastník Harry, ktorého by sa mali nejako zbaviť. Most. Miesto, kde kedysi Milt zabránil Harrymu skočiť. Čo keby mu tak teraz k tomu
skoku pomohol…
V. Polťáková
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Divadlo GULIVEROVE CESTY
Prvosienky pod vedením
pani učiteľky Zuzany
Demkovej sa žiakom

základnej školy predstavili
s novou divadelnou hrou
Gulliverove cesty.
Naši mladí divadelníci opäť nesklamali. Diváci mali možnosť
preniknúť do sveta dospelých aj
detí, do sveta tých
čo sa neboja ísť
za svojim cieľom.
Milovníci dobrého divadla si odniesli skvelý kultúrny zážitok.
Divadelné Prvosienky sa zúčastnili regionál-

nej divadelnej prehliadky „O erb
mesta D. Kubín“. V silnej konkurencii ďalších 14 divadelných súborov z celej Oravy sa naše Prvosienky nestratili. Ich divadelná inscenácia DO KRAJINY KONÍ zabodova-

la u poroty a získali 1. miesto, ktoré
ich priamo posúva do Žiliny na krajskú prehliadku divadelných súborov. Porota udelila režisérke súboru
Zuzana Demkovej cenu za choreografické stvárnenie príbehu.
ZŠ

ZÁKAMENSKÉ „MODRÉ Z NEBA“
Koniec decembra 2013
sa niesol nielen v duchu
príprav a čakania
na Nový rok,
ale aj ďalšieho kultúrneho
zážitku a prejavu ľudskosti.
Benefičný koncert
s názvom ,,Deti deťom“
sa stáva v našej obci
tradíciou a 29. decembra
sa konal už štvrtý ročník.
Každý rok sa zúčastňuje
koncertu čoraz viac ľudí, ktorí
prichádzajú podporiť
dobrú vec – pomoc
rodinám z našej dediny,
ktoré to potrebujú.
Tentokrát bol benefičný koncert organizovaný pre dve rodiny
– pre rodinu Koleňovú, ktorá má
štyri deti a piate je na ceste. Druhou rodinou sú Chromekovci, kde
žije matka so štyrmi deťmi. Smutné životné príbehy rodín však počas koncertu dopĺňala veselá hudobná a tanečná atmosféra.

Moderátorky Alžbeta a Simona privítali na začiatku všetkých
zúčastnených, spevákov, rodiny
a tiež pána starostu, ktorý podporuje skupinu FREED vo svojom
celom pôsobení.
V programe sa objavilo veľa
mladých talentov zo Zákamenného, piesne zaspievali Klára Murínová, Tatiana Laššákováa SimonaSmolárová. Šikovní hudobníci bratia Sivčákovci, Maroš Ľuba a ostatní priatelia dotvárali
program hudobne a snažili sa odburávať stres. Na koncerte vystúpili aj speváci z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Neuveriteľné herecké výkony predviedli deti z Materskej
škôlky z Oravíc a mladé speváčky pod vedením pani Ivany Čičovej. Na ľudovú nôtu prišli ako každý rok zahrať a zaspievať ľudová hudba Kamenčan a vystúpenie moderného tanca predviedla
tanečná skupina FREED. O všetky svetelné efekty a celé ozvuče-

nie sa postarali Dávid Pikla a Tomáš Dendis.
Novinkou tohto ročníka koncertu bolo vytvorenie „ľudového
stánku,“ kde si bolo možné počas
celého koncertu zakúpiť za dobrovoľný príspevok ručne vyrobené výrobky, ktoré darovali štedrí ľudia a rodiny zo Zákamenného
a okolia. Výťažok bol pripočítaný
k vyzbieranej sume, ktorá sa vyšplhala až na 1850 €, ktoré boli rozdelené napoly medzi obe rodiny.
Hlavnými sponzormi boli: KLIBOS, Daniela Verníčková, Ľuboš
Koleň, rodina Michlíková, Družstvo Zákamenné, Autoškola Priszenžňák, Colorspol, Obecný úrad
Zákamenné a Marta Gruchalová –
Novoť. Ostatnými sponzormi boli všetci, ktorí prišli osobne, ďalej
tí, ktorí prispeli svojimi výrobkami, a tiež samotní organizátori, bez
ktorých by sa podujatie nekonalo.
Zákulisie benefičného koncertu
Príprava celého podujatia trvá pri-

bližne 2 mesiace a viac. Začína sa
to plánovaním programu, vytváraním plagátov, pozvánok, oslovovaním a pozývaním sponzorov, ktorých oslovujeme osobne. Nie každý je ochotný podporiť či prispieť.
Výber rodín, pre ktoré sa organizuje benefičný koncert si dôsledne vyberá vedúci tanečnej skupiny FREED a zároveň hlavný organizátor koncertu Vladimír Šimjak.
Po výbere nasleduje návšteva rodín, kde sa natáča dokrútka, tá sa
zostrihá a premietne na plátne počas koncertu, aby tak ľudia lepšie
spoznali situáciu rodiny.
Do organizácie koncertu je zapojená celá rodina Vladimíra vrátane rodičov, všetci priatelia a známi, ktorí sú ochotní pomôcť.
Častokrát sa objavia hádky a vyčerpanie, nad ktorými nakoniec
zvíťazí úmysel podujatia a dobrý pocit. A viete prečo to robíme?
Pretože nás naši rodičia naučili, že
aj keď nemôžeme úplne zachrániť,
môžeme pomôcť…
MŠ

„KEĎ SA malé, VEĽKÝM STANE“...
Farská charita v našej obci
pomáhala
počas celého roku 2013
tým, ktorí sa ocitli v núdzi.
V skrinkách „Pomôž blížnemu v núdzi“, ktoré sú umiestnené
v obidvoch kostoloch sa vyzbieralo 1 313 €.
Tieto peniaze boli poskytnuté
rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi,
ťažko im ochorel člen rodiny alebo
ich postihlo nešťastie.

Rozdelenie financií:
• pre rodiny v hmotnej núdzi 383 €
Pre rodinu postihnutú chorobou
30 €;
• pre rodinu, ktorú postihlo nešťastie 800 €;
• pre rodinu – veľký nedoplatok
elektriky 100 €.
Spolu: 1 313 €
Okrem tejto finančnej čiastky
dobrodinci pomohli cez charitnú miestnosť aj takýmto spôsobom: množstvom letného a zim-

ného oblečenia, obuvi, paplónov,
obliečok na periny, potrieb pre domácnosť, kníh, časopisov, obrazov. Boli darované sedacie súpravy, mikrovlnka, fritéza, potraviny
– zemiaky, kočíky pre deti, lyže,
lyžiarky a iné.
Členky charity sú každú stredu
v dopoludňajších hodinách v charitnej miestnosti a vybaľujú množstvo vecí, ktoré dobrodinci bezplatne prinášajú. Ľudia nám veľakrát telefonický ponúkajú ve-

ci, ktoré si potom záujemca ide
pozrieť do domácnosti a odvezie
sám.
Milí dobrodinci! Každú vec,
ktorú poskytnete do charity vyvoláva v nás teplé pohladenie našej
duše, že to, čo robíme nie je zbytočné.
Nech je pre Vás požehnaním,
akýkoľvek úmysel pomôcť blížnemu v núdzi.
Ďakujeme,
členky  farskej charity.
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Helenine oči
V rámci celoslovenského
turné navštívila našu
obec známa prešovská
kapela HEĽENINE OČI.
Koncert sa uskutočnil
30. novembra 2013
v starom kultúrnom
dome v Zákamennom.
Najväčším ťahákom večera boli chytľavé piesne tejto prešovskej
formácie. Predstavili sa aj predkapely: CALIBER X, Ramchat
a Beyound Flash. Koncert úspešne organizačne zvládla agentúra
Party production, ktorej majite-

ľom je pán Richard Lalkovič. Kapela Heľenine oči nedávno vydala
nový album s humorným názvom
„Mimozemšťanie.“ Svoje nové CD
krstili aj v kultúrnom dome v Zákamennom a to veľmi netradične
– krikom svojich fanúšikov. „Pre
nás sú dôležití ľudia, ktorí chodia na naše koncerty, preto sme sa
rozhodli krstiť na každom koncerte. Vyberal som vždy ľudí, ktorí sa
s nami na koncertoch bavili, spievali si naše skladby, pretože naši krstní rodičia majú poznať naše
pesničky,“ upresňuje spevák Martin „Lynch“ Mihalčín. Vybraný

fanúšik, ktorý má tú česť pokrstiť album krikom, si okrem vykri-

čaných hlasiviek odnáša domov
aj samotné pokrstené CD.

li, fúrikovali… skákali, kričali… Pre
najmenších boli najväčším potešením balóny. V našich hrách boli tí šikovnejší, ale aj tí, ktorým to išlo pomalšie, ale aj tak bola pre všetkých
nachystaná teplá i sladká odmena,
koláčiky, chrumky i čaj. Ďakujeme
všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tejto akcie a tešíme sa opäť
eRko a KaM
nabudúce.

várií. Nezabudnite, milé deti, šarkany pomaly uložiť na zimný spánok a opäť ich spoločne zobudíme
o rok na Šarkaniáde.
animátorka Aďka

Jarné upratovanie

Či nedeľa, či sviatok, aj
napriek tomu v montérkach.
KaM v spolupráci s eRkom

zorganizovalo pre deti
montérkovú párty,
plnú súťaží, hudby a tancu.

Párty začala o 14 00 vo vyzdobenom KD Zákamenné – 35 detí v montérkach otvorilo stretnutie
modlitbou a egyptským tancom.
Nejeden tanečný talent sme objavili.
Okrem detí sa prišlo zabaviť aj niekoľko rodičov. Súťaživosť a hravosť
detí sa prejavila pri súťažení v rôznych disciplínach. Deti stavali pohárové pyramídy, zametali, lopatkova-

Šarkaniáda

ce sa chvosty. Rodičia s deťmi behali po lúke a snažili sa ukázať, čo
v ich šarkanovi je. Hodnotiť tak veľa krásnych a šikovných šarkanov
bolo náročne. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách. V prvej: Najkrajší doma vyrobený šarkan a v tej druhej:
Najdlhšie lietajúci šarkan. Porotu tvorili animátori z eRka a organizácie KaM, taktiež náš pán kaplán Marek Forgáč a nezabudli sme
pripojiť aj názory samotných rodičov. Slniečko už pomaly zapadalo
a vietor slabol. Prišiel čas na hodnotenie. Deti netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Ešte, aby sme
poriadne ponaťahovali deti sme
si spoločne dali teplý čaj a už sa
mohlo vyhlasovať. V každej kategórií bolo odmenených prvých
6 miest. Pre nás však vyhral každý
jeden šarkan, preto okrem výhercov a vecnej ceny si každý odniesol

nie len sladkú odmenu, ale hlavne
spoločný zážitok a spoločnú fotku. My ďakujeme deťom a ich rodičom, že prišli a tak spolu s nami strávili krásnu nedeľu na Kal-

Žiaci aj tento rok čistia chotár
obce od odpadov, ktoré zanechali

neporiadni občania a návštevníci.
www.zszakamenne.edupage.org

Monterková párty

Vietor pofukoval,
slniečko svietilo a krásne
šarkany sa blížili k nám
na kopec nad dedinou.
Práve 27. októbra 2013
o 14 00 hod. sme na Kalvárií
začali modlitbou našu
každoročnú Šarkaniádu
a potom sa nám každý
šarkan predstavil
a dostal súťažné číslo.
Takto sa nám ukázalo až 26
krásnych šarkanov. Akoby to ten
vietor vedel a začal ešte silnejšie
fúkať a vydvihovať k oblakom vyrobené šarkany. Tancovali spolu na oblohe a vystupovali vyššie
a vyššie. Niektoré boli tak vysoko,
že sme už videli iba hrdé a kývajú-
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Kalendár
Začiatkom roku sa
do Vašich domácností
dostal Zákamenský
kalendár na rok 2014.

záujmy/ mimoškolské aktivity /informácie
sov, ktoré odohrajú naši futbalisti
v roku 2014.
Do súťaže o zákamenský kalendár sa zapojili aj deti ZŠ Zákamenné. Na svoje obrázky nakres-

Na jeseň sme vyhlásili súťaž
o návrh nového kalendára. Do súťaže sa prihlásilo šesť návrhov. Víťazný návrh pre rok 2014 je kalendár športovcov, ktorý navrhol
a dodal fotografický materiál Vladimír Beňuš. Kalendárom vás budú po celý rok 2014 sprevádzať naši športovci. Nájdete tam prehľad
vývozov PDO, plastov, papiera,
dôležité telefónne čísla, pamätné
dni našej obce, zoznam zamestnancov OcÚ, zoznam poslancov
obecného zastupiteľstva. Novinkou je prehľad futbalových zápa-

Malý umelec
„Keď vyrastiem,
chcem byť lesníkom,
lebo mám rád jelene...“
To bola odpoveď Martinka
Rončáka z materskej školy Ústre-
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lili, ako vnímajú svoju rodnú obec
oni. Ich veľmi pekné a zaujímavé
obrázky boli námetom na vytvorenie netradičného nástenného kalendára „Zákamenné očami žiakov“. Dni, kedy sa deti neučia, či
die na otázku ,,Čím by som chcel
byť, keď budem veľký?“
Svoju lásku k jeleňom predškolák Martin prejavuje vo všetkých
kresbách. Posúďte aj vy, či jeho
výtvory nie sú naozajstné dielo.
Prajeme mu, aby si svoj výtvarný
talent naďalej rozvíjal, a aby sa mu
sen byť ozajstným lesníkom splnil.

už z dôvodu prázdnin alebo sviatkov sú vyznačené zelenou farbou.
Takto budú mať školáci prehľad
o voľných dňoch počas celého roku 2014.
– red

Papierový model
nového kostola
Nášho rodáka Mgr. Juraja
Gonšora očaril miniatúrny
svet z papiera. Od roku
2010 začal tvoriť
papierové modely –
vystrihovačky pre deti
a začínajúcich modelárov.
Jeho práce môžete nájsť
v predajniach papierových
modelov, v časopisoch pre deti
a mládež. V decembrovom čísle časopisu Ohník je uverejnená vystrihovačka modelu Kostola sv. Jozefa v Zákamennom.
Autorom tohto papierového
modelu, je práve náš rodák pán
Gonšor. Jedná sa už o druhý

uverejnený model z našej obce
– prvý bol v roku 2011 Kostolík na Kalvárii.

Tvorivé odpoludnie
Dňa 1. 12. 2013 erkári
a združenie KaM pripravili
pre deti popoludnie plné
tvorivých aktivít pod názvom
Adventná tvorivá dielňa.

Výroba adventných vencov
a vianočných dekorácií bola pod
vedením animátoriek Moniky,
Magdalénky, Alenky, Zdenky, Helenky. Pre našich chorých a nevládnych sme upiekli a ozdobili
medovníky s pomocou animátorky
Evky a Aďky a zhotovili pozdravy
pod vedením Laury a Lucky. Vianočné ozdoby z drôtika a gorálok
si mohli deti vypracovať s asistenciou Vierky, Gabiky a Kristínky.
Stromček z výkresu zdobený baliacim papierom s podporou animátorky Evky zvládli všetci výborne.
Anjelik na drevenej paličke doplnený z rôznych materiálov potešil
nielen Anetku a Veroniku ale naj-

mä svojich zhotoviteľov. O príjemnú hudobnú „atmošku“ sa postaral Marek Beňuš a Martin Beňuš.
Chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri orga-

nizovaní adventnej tvorivej dielne.
Vďaka za váš čas a ochotu podporiť tvorivú dielňu nielen finančne
ale aj svojimi kreatívnymi nápadmi a podnetmi.
Bc. Martina Beňušová
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Vianočná slávnosť alebo „Od Martina
do Troch kráľov“

Vianočné slávnosti v našej
materskej škole
nie sú nijakou zvláštnosťou,
naopak nadobudli už akúsi
pozíciu tradície, opakujúcej
sa už nejaký ten rôčik.
Tento rok bol však predsa len
niečím jedinečný. Obe materské
školy – MŠ Oravice i MŠ Ústredie
– spojili svoje tvorivé sily a spoločne vytvorili krásny vianočný
program pod názvom „Od Martina do Troch Kráľov“, ktorý sa ko-

nal 15. decembra 2013 v novom
kultúrnom dome.
Program v sebe niesol nádherné posolstvo a dedičstvo našich
predkov a pripomenul nám, že tradície a zvyky sú našou neoddeliteľnou súčasťou. Zároveň navodil očarujúcu predvianočnú atmosféru. Ruku k dielu však priložili aj rodičia našich škôlkárov,
ktorí spolu so svojimi ratolesťami
už niekoľko dní pred tým vyrábali rozkošné výrobky v priestoroch
materských škôl. Výrobky si mohli

Zimná „chatovačka“
Nielen cez leto majú deti
prázdniny a voľný čas,
ktorý treba vyplniť.
Animátorky zo združenia
KaM a eRka sa opäť
rozhodli, že deťom
spríjemnia jarné prázdniny.
V dňoch 20. – 22. februára
2014 sa naplnil
celý autobus detí a vyrazil
na trojdňový výlet
do Oravského Veselého.
Po príchode na ubytovňu sa
mohlo začať nove dobrodružstvo.
Na cestu viery, priateľstva, zážitkov a smiechu sa vydalo 38 deti
a spolu s nimi 8 animátoriek. Vo
štvrtok okrem uvítacej sv. omše,
ktorú slúžil pán farár tejto far-

nosti a náš bývalý kaplán Milan
Prídavok, my sme sa postarali
o poriadnu nádielku zábavy a súťaži. Samozrejme nechýbali pravidlá, ktoré musel každý dodržiavať, alebo nočný pokoj. Najhorší
bol aj tak ranný budíček po krátkej noci.
Celý tábor sa niesol v duchu
osemsmerovky, ktorú za aktivitu,
súťaže a dobre správanie po skupinkách a po písmenkách dopĺňali.
Nechýbala ani menšia prechádzka
do centra dediny, kde sme navštívili kostol, a tak spoznali novú farnosť. Po dlhej prechádzke nás čakal poriadne veľký obed v podobe
syra a pečených zemiakov. Každý
hladný labužník sa nasýtil, a potom sme si museli všetci oddých-

ľudia zakúpiť na samotnej slávnosti. Patrí vám veľká vďaka, milí rodičia, za vašu pomoc, ochotu
i obetovaný čas, a to nielen pri tvorivých dielňach, ale aj pri predávaní výrobkov, či za akúkoľvek inú
formu pomoci.
Určite však najväčším oce-

nením vašej ochoty boli žiarivé
ohníčky v očiach vašich detičiek
počas vianočnej slávnosti, ale aj
ich neopísateľná radosť z nových
hračiek, ktoré sa mohli zakúpiť
vďaka peniazom získaným predajom aj vašich výrobkov. Patrí
MŠ
vám naše veľké ďakujem.

nuť. Aj týmto ďakujeme našim kuchárom a sponzorom, bez ktorých
by tento tábor nebol taký chutný,
sladký a krásny.
Nezabudli sme ani na tvorivé dielne, kde si deti mohli vyrobiť niečo na pamiatku. Krásne
magnetky, či stojany na perá alebo svietniky na sviečky, ktoré nám
poslúžili aj neskôr. V piatok večer nám nechýbala krížová cesta po tmavých uliciach okolo chaty. Túto krížovú cestu si vymysleli samé deti a bola venovaná „rodinám“. Tma bola veľká, ale svietniky, ktoré si deti vyrobili rozžiarili
svetlo okolo nás. Na čele putovania nechýbal jednoduchý, ale krásny kríž, ktorý vyrobili chlapci z tábora. Takto sme sa spoločne spájalo v modlitbe každý deň a okrem
priateľstiev sme budovali aj vzťah
k nášmu Bohu.

Sobota, ten posledný náš
deň spoločný, plný hier a súťaži.
Nechýbal ani obed, či olovrant,
no a napokon upratovanie svojich
izieb a balenie. Tak ako sme začali, tak sme aj skončili v podvečer
sobotu so svätou omšou a modlitbou s Bohom. Nezabudli sme konečne vylúštiť našu osemsmerovku, kde sme spoločne odhalili veľké posolstvo, a to: „ROZHÝBME
SVET DOBROM.“
Na záver nechýbala sladká
odmena a hlavne spoločná fotka na pamiatku. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pustili svoje deti a zverili ich do naších rúk.
Taktiež ďakujeme deťom, že prišli
a strávili krásny čas so svojimi kamarátmi. Veď priateľstvo je krásny
a hodnotný dar, ktorý sme dostali
od nášho Pána.
Animátorka Aďka
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Svet rozprávok v jednom kruhu
Raz ročne sa aj v našej obci
Zákamenné stretávajú
všetky možné rozprávkové
bytosti, aby sa zabavili
a posúťažili.
Zažili nové dobrodružstvá
a zážitky a potom o nich
rozprávali vo svete.
Deň fantázie sa konal
23. februára 2014 v KD
a animátorky
spolu s obcou pripravili
krásnu výzdobu
a malé občerstvenie,
aby sa naše milé postavičky
cítili príjemne.
Na moderovanie sme si pozvali zlú macochu spolu s jej sestrami
a Popoluškou, aby opäť ožil tento
príbeh v našich srdciach. Zlá macocha sa nezmenila, iba trošku
pribrala a neustále sa maľovala
a upravovala. Jej dcéry boli úplne po nej, len Popoluška bola ne-

šťastná, ale vy milé deti ste je pomohli, ale poďme po poriadku.
O 14.00 hod. sa sála zaplnila rôznymi krásnymi maskami. Nádherné
princezné, šašovia, rytieri, lienky,
víly, čarodejnice, superman, doktor, medveď a iné krásne masky.
Maškarný ples sa otvoril prvou scénkou príbehu Popoluška,
kde macocha dávala domáce práce Popoluške a tá nemohla isť preto na bál. No vy milé deti spolu
s rodičmi ste jej vždy ochotne pomohli upratať a potriediť odpad,
a tak Popoluška vďaka vám a dobrej víle mohla očariť princa na plese. Pomedzi scénky boli tanečné kolá, ktoré do pohybu pohltili,
nie len deti, ale aj ich rodičov spolu
s macochou a jed dcérami. Do tanca nám hral super DJ a rozhýbal aj
to najtvrdšie poleno na parkete.
Príbeh sa postupne končil
a princ po dlhom hľadaní vďaka
deťom našiel svoju krásnu prin-

ceznú, čiže Popolušku, ktorej
stratená črievička padla ako uliata, a tu sa už chystala svadba a veľká oslava až do večerných hodín.
Každé dieťa, vlastne rozprávková
bytosť, dostala za odmenu sladkú odmenu a s krásnym úsmevom
odchádzali domov. Zlá macocha si
uvedomila, že vždy zvíťazí DOBRO nad ZLOM, a toto si uvedomi-

la vďaka vám milé deti, ktoré ste
svojimi dobrými srdiečkami rozmrazili aj to macochine. Príbeh
sa skončil šťastne pre všetkých,
a tým sa skončil aj tohtoročný bál,
ale nebojte sa milé deti o rok tu bude ďalší krásny bál, na ktorý sa už
teraz môžeme všetci tešiť.

deti vyzdobili, chorým ľuďom v našej obci. Táto adventná tvorivá dielňa sa niesla hlavne v duchu Vianoc,
pretože Vianoce sú za dverami. Deti odchádzali s veľkou radosťou

a hrdí na seba, že práve adventný
veniec alebo svietnik, ktorý oni sami vyrobili bude svietiť počas tohto
adventného obdobia u nich doma.
eRko

Animátorka Aďka

Adventná tvorivá dielňa
Advent. Čas plný radosti
a hlavne čas plný očakávania.
Očakávania Pánovho
príchodu. Advent je
budúcnosť, očakávanie
toho, čo má prísť.
Prvá adventná nedeľa. Nedeľa,
kde sa nám na našich adventných
vencoch rozžiari prvá sviečka. No
táto prvá adventná nedeľa sa neniesla len v znamení prvej sviečky
na našich vencoch, ale aj v znamení adventnej tvorivej dielne v Zákamennom.
Túto tvorivú dielňu zorganizovali mladí z KaM a eRka a konala
sa 1. 12. 2013 o 14 00 hod. v starom
kultúrnom dome v Zákamennom.
Týchto dielní sa zúčastnilo 99 detí a mladých. Deti si mohli vyrobiť

vianočné ozdoby, vypočuť si vianočné koledy a tak sa pomaličky
naladiť na Vianoce, najkrajší sviatok v roku. Keďže v každom dome nesmie cez tento adventný čas
chýbať už spomínaný adventný
veniec, deti si ho na tejto tvorivej
dielni mohli vlastnoručne vyrobiť,
ďalej si mohli vyrobiť svietnik, ktorý potom môžu rozsvietiť pri štedrovečernom stole. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je tiež vôňa
medovníkov. Tejto krásnej aróme
sa mohol každý privoňať, keď sa
rozhodol ozdobiť niekoľko perníkov, takže ďalšou zastávkou bolo
zdobene medovníkov. Deti si taktiež mohli vyrobiť anjelikov alebo
vianočné pozdravy. Tieto vianočné pozdravy by sme chceli podarovať spolu aj s medovníkmi, ktoré
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Na III. ročníku KBŠ CUP v bedmintone obsadili
BK Zákamenske levy 1. miesto
Klub Kubínske
bedmintonové šelmy
usporiadali v sobotu
16. novembra 2013 už
III. ročník KBŠ CUP
v bedmintone.
Oproti minulému roku, palubovka ZŠ J. Matúšku v D. Kubíne hosťovala rekordný počet hráčov z D. Kubína, Nižnej, Bratislavy, Martina, Liptovského Mikuláša a samozrejme zo Zákamenného, ktorých bolo spolu 54. Pre
množstvo hráčov sa organizátori rozhodli vypustiť dvojhry, hrali sa iba štvorhry mužov, štvorhry
žien a zmiešaná štvorhra (mix).
Začiatok turnaja odštartovali Kubínske šelmy o 9.00 hodine po rozlosovaní hráčov, ktorí boli rozdelení do štyroch skupín. Aj napriek
tomu, že sa hralo na štyroch kurtoch, zápasy trvali do neskorých
nočných hodín. V boji o medai-

ly sa mohli stretnúť iba hráči, ktorí skončili na prvom mieste v skupine. V mužskej štvorhre o prvenstvo zabojovali 2 páry zo Zákamenného: Pavol Hrčkuľák s Jurajom Rončákom a Peter Škunta
s Milošom Vonšákom. Z napínavého súboja vyšla ako víťaz dvojica Pavol Hrčkuľák a Juraj Rončák.
Prvenstvo v ženskej štvorhre si vybojovali: Magdaléna Hrčkuľáková
a Barbora Kuhejdová. Najväčšiu
skupinu v kategórii zmiešaných
štvorhier (mix) reprezentovalo 20
dvojíc – víťazi zo štyroch skupín si
zahrali o medailové umiestnenie.
Mixové dvojice boli mimoriadne
vyrovnané a až do konca nebol istý víťaz. V troj‑setovej dráme nakoniec skončil na prvej priečke pár
z Rožňavy, hneď za nimi skončili 2
páry zo Zákamenného: Juraj Rončák s Barborou Kuhejdovou a Pavol Hrčkuľák s Magdalénou Hrčkuľákovou s rovnakým počtom

Zákamenské levy vybojovali
v Trenčíne bronz
Dňa 4. – 5. januára 2014
organizovala TJ CEVA
Trenčín už 29. ročník
Memoriálu Jána Klačanského.
Išlo o majstrovstvá Cevy

vo štvorhrách a mixoch.
Trenčianska palubovka
hosťovala rekordný počet
hráčov, ktorých bolo
v sobotu spolu 78,

Oslava Mikuláša trochu inak
Dňa 8. 12. 2013 všetky deti
našej obce túžobne očakávali
príchod Mikuláša. Iní zase
tento deň strávili v telocvični,
kde mladí z KaM a Erka
zorganizovali Mikulášsky
florbalový turnaj. Zúčastniť
sa ho mohli dievčatá aj
chlapci 7. – 9. ročníka.
O tom, že florbal nie je čisto
chlapská hra, nás presvedčil aj jeden dievčenský tím, ktorý svojou
prítomnosťou skrášlil p. uč. Kocúr. To, že to s pomocou myslí váž-

ne, dokázal aj tým, že si na seba
navliekol ružový dievčenský dres.
Dievčatá posmelení touto posilou spojili všetky sily a skončili
na skvelom treťom mieste, o ktorom rozhodli až nájazdy. Všetci
odchádzali síce unavení a spotení,
ale s úsmevom na tvári a s pocitom
dobre odohranej hry.
Výsledky: 1. miesto: Boris Durčák, Michal Janeta, Andrej Brandys, Dávid Janeta, Tomáš Kocúr,
Mikuláš Šustek, Andrej Dibdiak;
2. miesto: Miloš Urban, Martin
Úradník, Matej Garaj, Filip Grofčík,

bodov – o umiestnení teda rozhodoval počet košíkov.
Celkové výsledky: štvorhry
muži: 1. Pavol Hrčkuľák – Juraj
Rončák (BK Zákamenné), 2. Peter
Škunta – Miloš Vonšák (Zákamenné), 3. Glončák – Šarmír (Lipt. Mikuláš); štvorhry ženy: 1. Magdaléna Hrčkuľáková – Barbora Kuhejdová (BK Zákamenné), 2. Danka Fülöpová – Martina Klimčíková
(KBŠ D. Kubín), 3. Maťková – Pe-

rašínová (L. Mikuláš); mix: 1. Hricovíny – Mrázová (Rožňava),
2. Rončák – Kuhejdová (BK Zákamenné), 3. Hrčuľák – Hrčkuľáková
(BK Zákamenné), 4. Fedor – Fülöpová (KBŠ D. Kubín).
Vyrovnané zápasy, dobrá organizácia, tombola a pohostenie – to
všetko prispelo k tomu, aby sme
prežili pekný bedmintonový deň,
za čo ďakujeme organizátorom
– KBŠ D. Kubín.

z toho 60 mužov a 18 žien.
a 48 hráčov v nedeľu.
Sobota patrila ženským a mužským štvorhrám. Oficiálne zahájenie turnaja bolo o 9.30 hod..
Keďže išlo o bodovaný turnaj
(GRAND PRIX „B“), právo štartu
mali len registrovaní hráči SZBe.
Muži hrali švajčiarskym systémom, hráči odohrali sedem dvojsetových zápasov do 15 bez nastavenia. Z napínavých zápasov si nakoniec vybojovali: • zlato: Samo
Repiar a Matej Jánošík; • striebro:
Ivan Masarik a Jakub Kľačanský;
• bronz z minulého roka obhájili: Pavol Hrčkuľák a Juraj Rončák;
priečka nakoniec patrila súrodencom Tomášovi a Milošovi Vonšákovcom. Nie veľmi sa darilo nežnejšiemu pohlaviu Barbore Kuhejdovej a Magdaléne Hrčkuľáko-

vej, ktoré nakoniec v štvorhrách
obsadili 9. miesto a naším mladým juniorom – Jánovi Vranovi
a Petrovi Janckulíkovi ml., ktorí si
po prvý krát zmerali sily s mužmi
v bodovanom turnaji. Aj napriek
snahe a bojovnosti obsadili krásne 28. miesto. Nedeľa pokračovala zmiešanými štvorhrami, kde
sa stretlo spolu 48 hráčov (mužov a žien). Hralo sa rovnako
ako v sobotu, švajčiarskym systémom na dva víťazné sety do 15
bez nastavenia.
O najlepšie umiestnenie sa postarali v zmiešanej štvorhre Magdaléna Hrčkuľáková a Pavol Hrčkuľák: 7. – 9. miesto s rovnakým
počtom bodov a o umiestnení
rozhodovali len košíky, Barbora
Kuhejdová a Juraj Rončák obsadili 18. miesto. Autor textu a foto:
Mgr. Magdaléna Hrčkuľáková

Adam Kľuska,
Adam Klimčík;
3. miesto: Bianka Ondrigová,
Iveta Večerková, Lívia Murínová, Alena Kocúrová, Anna
Pavelková, Simona Florková, Darina Vlčáková, Miroslava Michalicová
a napokon Ján
Kocúr.
Ď a k u j e m e
organizátorom za skvelé poobedie a niekedy nabudúce

ŠPORTU ZDAR!
Natália
Vojtaššáková, 9. C
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NAJ TRÉNER ORAVY
MY Oravské noviny
vyhlásili súťaž
o NAJ trénera Oravy.
Počas
šiestich týždňov
mohli čitatelia hlasovať
za svojho favorita.
Vybrať si mohli zo 16 trénerov
z celej Oravy. Svojim favoritom
poctivo zbierali hlasy deti i dospelí.

Najviac hlasov 606 získala
trénerka gymnastiek zo Zákamenného Monika Belicajová.
Aj tento úspech si mohli pripísať na svoje konto šikovné gymnastky, ktoré takýmto spôsobom
dokázali svojej trénerke, ako veľa
pre nich znamená. Dňa 5. decembra redaktor My Oravské noviny
Tomáš Ferenčík odovzdal víťazke

pani Belicajovej cenu priamo na tréningu gymnastiek.
Hlavná výhra kúpanie a relax v Aquarelax D. Kubín pre
celé družstvo rozžiarilo oči všetkým
gymnastkám.
Pekným spestrením
tréningu

a odovzdávania výhry bol aj príchod Mikuláša s plným košíkom
dobrôt.
Deti si s rodičmi a Mikulášom spoločne zacvičili, predviedli kotúľ aj ladnú chôdzu po kladine. Aj Mikuláš a rodičia sa zapojili do tréningu gymnastických prvkov.
V. Polťáková

Gymnastické hviezdy
Dňa 24. januára 2014
sa v Ružomberku konal
4. ročník Memoriálu
Júliusa Ondečku v športovej
gymnastike detí.
Klub zo Zákamenného znova
poriadne rozčeril pokojné
vody gymnastickej súťaže.
Zo 160 detí si Zákamenčania
odniesli 3 zlaté, 1 striebornú, 2
bronzové medaily a ďalšie výborné
umiestnenia. Tento rok naše farby zastupovali nielen dievčatá ale
aj chlapci. Súťažilo sa v troch kategóriách: kategória A žiaci 1. – 3.
ročníka ZŠ, kategória B žiaci 4. –
6. ročníka ZŠ a kategória C žiaci 7.
– 9. ročníka ZŠ. Hneď v úvode sa
blysli v kategórii A naši chlapci,
kde prvé miesto s počtom bodov
42,80 si vybojoval Igor Kľuska.
V kategórii B chlapcov pekné 10.
miesto patrilo Benjamínovi Beli-

cajovi, ktorému nevyšli prostné
cvičenia. V kategórii C dievčat si
už po štvrtýkrát zlatý kov obhájila Klaudia Belicajová s počtom bodov 48,25 a krásnu tretiu priečku získala Frederika Kuchťáková
so 47,35 bodmi. Najťažšie a najvyrovnanejšie preteky sa odohrávali v kategórii A dievčat, kde išlo
naozaj len o stotiny bodov. V tejto
kategórii sa na 1. mieste umiestnila Terézia Ondečková z klubu
TJ Sokol Ružomberok 46,50 b, 2.
miesto Dúhová Kvetka ZŠ Likavka 46,35b a na 3. mieste Valéria
Kľusková GK Zákamenné 46,30
b. Za ňou hneď Sarah Svobodová
(45,80), 5.miesto Karolína Plaskúrová (45,55), 7. miesto Radka Andrissáková(44,90), 8. miesto Alena Vlčáková (44,90). Bolo sa
ozaj na čo pozerať a spomedzi 51
gymnastiek vybrať tu najlepšiu.
Nechýbala ani Timea Hujčáková,

Turnaj vo FLORBALE
V nedeľu 8. decembra
2013 v telocvični ZŠ
v Zákamennom si
každý milovník florbalu
prišiel na svoje.
O 13 00 sa začal turnaj v tomto

pomerne novodobom, no u väčšiny mladých ľudí, obľúbenom športe. Je jedno, či chlapec, či dievča
na turnaj mohol prísť každý, kto
navštevuje ZŠ. Na turnaj sa prihlásilo okolo 70 žiakov, chlapci
vytvorili 8 družstiev. No ani diev-

ktorej patrila 15. priečka, Júlia Večerková 18. miesto, Soňa Polťáková a Darina Večerková. V kategórii B dievčat sme obsadili prvé dve
priečky: 1. miesto Ema Miterková (47,95b), 2. miesto Kamila Rypáková (47,80b), 5. miesto Zuzana
Vlčáková (47,25b) a 7. miesto Anna Durčáková (47,00b). 16. miesto

Natália Grofčíková, 19. miesto Nataša Florková, 33. miesto Mirka
Svinčáková. Šťastena bola veľmi
nespravodlivá k Anne, po banálnej
chybičke v poslednej disciplíne jej
o pár stotín uniklo 3. miesto a stálo
ju to posun až o päť priečok. Dievčatám a chlapcom k pekným výkonom gratulujeme.
BP

čatá sa nenechali zahanbiť a vytvorili jedno družstvo, a tak sa hrdo postupne postavili proti družstvám chlapcov a bojovali až dokonca. Najskôr sa každé družstvo
postavilo proti každému družstvu
a potom si medzi sebou zmerali sily tí najlepší. Dievčatá bojovali veľmi slušné, pretože sa dostali až
do boja o tretie a štvrté miesto. Zá-

pas skončil nerozhodne, tak prišli
na rad nájazdy, ktorým dievčatá
odolali a vybojovali si krásne tretie miesto. Boj pokračoval o prvé
a druhé miesto. V telocvični zavládlo veľké napätie, ktoré družstvo sa stane tým najlepším. Napokon si poctivo prvé miesto vybojovali chlapci z deviateho ročníka.
TJ TATRAN
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ZIMNÝ PRECHOD ZÁKAMENSKÝM
GRÚŇOM 8. ročník
– očami Cykloturistického klubu Podbiel
V sobotu 15. februára 2014
sme sa vybrali na
8. ročník prechodu
Zákamenským grúňom.
Kým v Podbieli nebolo
po snehu ani slychu, verili
sme, že v Zákamennom
to bude iné a snehu
bude dostatok.
Pri prezentácii nám organizátori potvrdili, že na takmer

80%-tách 24 km trate je dostatok
snehu. To nás potešilo.
Počas stúpania ku kalvárii sa
nám naskytovali krásne výhľady, no museli sme ísť pešo. No
na najbližšej lúke sme si už pripli
lyže a tak sme sa mohli ľahšie kĺzať po snehu a obdivovať scenériu celého hrebeňa Vysokých Tatier. Na trase sme zisťovali aj stav
olympijského zápasu Slovensko
– Slovinsko. Kým na kopci pri
malom občerstvení bolo ešte 0:0,
hneď po nasledujúcom krátkom
zjazde bolo z diaľky počuť výkriky, že už prehrávame 0:2, čo nám
bolo len veľmi ťažko uveriť. Počas
trasy sme stretali množstvo peších
turistov, hlavne mladých, ktorí si
takto spríjemňovali sobotu.
Počasie bolo krásne, viditeľnosť
výborná, vietor len slabý a teplota
slabo nad nulou.
Po krátkych stúpaniach a zjazdoch sme sa dostali na občerstvenie, kde sme sa už tešili na chutnú klobásku a teplý čaj s citrónom.
A organizátori nás opäť nesklamali, klobáska bola výborná.
Po krátkom oddychu sme sa
tu rozdelili. Ľubo s Dodom pokračovali na najvyšší bod precho-

du Úšust (1 156 m n. m.), ktorý je
na hranici s Poľskom. Vilo s Ivanom sa vybrali po ceste smerom
späť do Zákamenného.
Stúpanie na vrchol Úšustu bolo
veľmi strmé a dosť náročné. Sneh
bol mokrý, lepil sa na lyže, ktoré
boli o niekoľko kíl ťažšie. No ale
aspoň sa nešmýkalo. Odmenou
po prvom stúpaní bol nádherný
výhľad na okolité zasnežené kopce o ktoré sa opieralo už dosť intenzívne slnko. No čakalo nás ešte jedno náročné stúpanie na najvyšší bod ku krížu. Je tu krásna

vyhliadka, odkiaľ je krásny výhľad
na poľskú stranu. Najnáročnejší zjazd pomedzi stromy z Úšustu
sme išli pešo, nakoľko nebolo dosť
snehu. Postupne sme sa po lesnej
ceste, cez lesík a po lúkach dostali až nad obec Zákamenné, kde nás
čakali naši parťáci Vilo s Ivanom.
Spoločne sme šťastlivo došli až
do kultúrneho domu, kde nás čakal chutný guláš, korbáčiky a talizman na pamiatku. Atmosféru všetkým spríjemňoval miestny
harmonikár.
(Text Ľ. Franko)
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MARTIN SA NEZMENIL, ostal aj
naďalej ZÁKAMENČANOM
Dňa 20. marca sme privítali
nášho rodáka Martina
Bajčičáka s manželkou
Alenkou, dcérkou Emkou
a hrdými rodičmi.
Privítanie oživili rezkým krokom mažoretky a ľudová hudba
Kamenčan goralskými piesňami.
Rodáci Martinovi Bajčičákovi
venovali goralský klobúčik a valašku. Päťnásobný účastník zimných olympijských hier sa presunul do Základnej školy, kde ho vítal potlesk žiakov. Martinov prvý
tréner Mgr. Albín Bernaťák venoval olympionikovi jeho bežky na ktorých vyhral prvé preteky. Na pôde školy bola pripravená
beseda a vystúpenie gymnastiek.
Deti v škole mu okrem zvedavých
otázok pripravili aj peknú nástenku.

Martina na bežky prvý krát postavil učiteľ telesnej výchovy p. Albín Bernaťák. Jeho talent a vytrvalosť si všimol pri zjazdovom lyžovaní. V začiatkoch jeho bežeckej kariéry na základnej škole mu
servismanov robili p. Štefan Verníček a p. Branislav Salaj. Pripraviť bežky na trať bol naozaj kumšt a často sa príprava pretiahla aj
do neskorých nočných hodín. Pravé oravské zimy, dobré rodinné zázemie, dobrý tréner a chuť zdolávať samého seba pomáhali Martinovi napredovať. Jeho športové
úspechy sa rodili vo veľkej drine
a sebazapieraní. V začiatkoch pôsobil v klube TJ Zákamenné, neskôr Slávia Dolný Kubín a SŠŠR
MV SR ŠKP Štrbské Pleso. Tvrdé
tréningy prinášali vytúžené ovocie v podobe vynikajúcich umiestnení. Už v roku 1996 si Martin

vybojoval druhé miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v behu
na 10 km. Na jeho prvých olympijských hrách v Nagane v roku 1998
obsadil skvelé 11.miesto v štafete
4 x 10 km. Krásne 12. miesto získal na OH v Salt Lake City vo fyzicky náročnom behu na 50 km.
V roku 2005 Martin reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách
sveta v skiatlone, kde mu väčšina
súperov videla len päty, vybojoval vtedy neuveriteľné 4 miesto. Vo
svetovom pohári v Reite im Winkl
v behu na 15 km siahol Martin až
na zlatú priečku. Vo Falune v pretekoch Svetového pohára vybojoval bronz. V behu na 50 km v Osle
mu patrila krásna štvrtá priečka.
Na zimných olympijských hrách
v Turíne vybojoval dve ôsme miesta v stíhacích pretekoch jednotlivcov a v tímovom šprinte na 15 +

Štefanský stolnotenisový turnaj
V Zákamennom sa
26. decembra 2013
v kultúrnom dome
uskutočnil Štefanský turnaj
v stolnom tenise.
Tento ročník bol v poradí
piaty a prekonal rekordy
zúčastnených hráčov.
Aj tento rok boli dve kategórie,
a to kategória mužov, kde sa zúčastnilo 26 hráčov a kategória žien,
kde sa zúčastnilo 5 hráčok.
Každý jeden zúčastnený išiel
do turnaja nie len preto, aby sa radoval z absolútneho víťazstva, ale
hlavne, aby si zahral hru, ktorá ho
baví, pretože stolný tenis je v našom regióne čoraz populárnejší
šport.

Pre každého hráča bol pripravený nápoj a chutná klobása, aby sa
počas turnaja posilnili a predviedli
to najlepšie čo sa v nich skrýva. Zápasy sa odohrali na troch stoloch,
kde sa postupne vymieňali hráči
po odohraní svojich zápasov. Hralo sa do 11 na 2 víťazné sety. V kategórii mužov boli hráči rozdelení do skupín, kde hral každý s každým. Do ďalšieho kola postupovali prví štyria zo skupiny, ktorým
sa najviac darilo. Postupne každým kolom bol vyradený hráč, takže do finále sa dostali najlepší dvaja. Finále bolo vyrovnané, napínavé
a kto ho nevidel, tak by neveril tomu, že stolný tenis, tzv. pingpong,
vie byť taký krásny šport. V konečnom finále sa stretli Ľubomír Čič

a oproti nemu stál jeho súper Ľubomír Šimjak.
Absolútnym víťazom tohto ročníka sa stal Ľubomír Čič, ktorý aj
reprezentuje našu obec v tomto
športe. V kategórii žien sa zúčastnilo spomínaných 5 hráčok, ktoréhrali každá s každou. Z víťazstva
sa tešila Helena Belicajová a pekné druhé miesto získala Mária Kačeríková.
Tento ročník by som ohodnotil na výbornú, keďže rok čo rok sa
nášho turnaja zúčastňuje čoraz viac
ľudí.
Ďakujeme TJ TATRAN Zákamenné za zorganizovanie turnaja
a verím v to, že sa o rok uvidíme
na 6. ročníku.
Text: Peter
Kovalčík, Foto: Peter Laššák

15 km. Záverečné stíhacie preteky
do vrchu Tour de Ski 2007/2008
mu priniesli skvelé tretie miesto.
Vynikajúce šieste miesto v behu
na 50 km ho čakalo v ďalekom Japonsku. Štvrté olympijské hry vo
Vancouvri preverili jeho sily v štyroch pretekoch z ktorých najlepšie
umiestnenie dosiahol v štafete 4 x
10 km – 12. miesto. V pretekoch
na 15 km na Majstrovstvách sveta v Čechách vybojoval 10. miesto.
Skvelé 14 miesto získal na poslednej olympiáde v Soči.
Každý z nás máme nejaký dar,
alebo talent. Je len na nás, aby sme
ho správne rozvíjali a využívali.
Martinovi sa to skvele podarilo.
Sme hrdí na nášho rodáka. Robme všetko pre to, aby aj vynikajúci športovec Martin Bajčičák bol
hrdý na svojich Zákamenčanov.
Martin, ďakujeme. V. Polťáková
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Len čakať na zázrak nestačí…
Možno aj túto vetu mal
na mysli mladý študent
Spojenej priemyselnej školy
v Tvrdošíne
– Lukáš Urbaník
zo Zákamenného.
S kamarátmi už od detstva
veľmi rád hrá basketbal.

Posledné dva roky hrávali v telocvični a v lete pri škole, čo je pre
všetkých dosť ďaleko. Ani umelá
tráva v Oraviciach im nevyhovovala a nebolo to „to pravé orechové“. Väčšina z chalanov je z časti Mrzáčka a Oravice. Rozmýšľali, že si zarobia na brigáde a postavia vysnívané basketbalové ihrisko s vysunutými košmi, určené výlučne na basketbal bližšie pri
dome. Ihrisko, ktoré by mal každý
z hráčov približne rovnako vzdialené od svojho domu a kde by si
mohli dať zápas kedykoľvek. Takúto plochu našli na asfaltovom ihrisku v Oraviciach, ktoré sa veľmi
nevyužíva. Lukáš začal rozmýšľať
nad realizáciou vysnívaného cieľa.

Podľa príslovia: „Kde je vôľa tam
je aj cesta.“, sa chytil možnosti zohnať peniaze na ihrisko prostredníctvom nízkorozpočtového projektu cez Komprax – kompetencie pre prax realizuje IUVENTA
– slovenský inštitút mládeže.
Vymyslieť a napísať projekt nie
je až také ľahké ako si možno niekto myslí. Chce to fantáziu, zodpovednosť, veľa chuti pracovať…
toto všetko má Lukáš, ktorý dokázal vypracovať projekt, ktorý zaujal porotu. Mal premyslené ako by
malo vyzerať také poriadne basketbalové ihrisko. Zistil, že 200 €
na zrealizovanie projektu bude
málo, neváhal ani chvíľu a začal
zháňať sponzorov, ktorí by projekt podporili. Ako prvého oslovil
starostu obce Ing. Milana Vrábľa,
tam sa okamžite dočkal prísľubu
pomoci. Oslovil Michala Fafejtu
a predsedu TJ Tatran Zákamenné
Ing. Petra Klimčíka. Po predlože-

ní problému sa dočkal od každého z oslovených pozitívnej reakcie
a ochoty pomôcť. Pán Fafejta poskytol zľavu na železné konštrukcie a zváračské práce. Obec a TJTatran pomohli s financovaním
niektorých položiek. Najväčší kus
práce odviedol Lukáš so svojimi
kamarátmi: Anton Večerek, Tomáš Poleč, Jakub Florek, Andrej
Zálešák, bratia Milan a Tomáš Michalicovci a ďalší volejbaloví nadšenci, ktorí sa pustili do prípravných prác. Na asfaltovej ploche
v Oraviciach si svojpomocne vykopali diery do ktorých osadili pozvárané železné konštrukcie košov a zabetónovali ich. Pri týchto prácach im ochotne radou ale
aj vlastnou prácou pomohli otcovia chlapcov. Natrieť železné konštrukcie a pripevniť obruče už bolo pre mládencov „úplná malina“.
Ostávalo im ešte na asfaltovej ploche nakresliť čiary. Po dokončení

prác sa uskutočnil otvárací basketbalový turnaj na novom ihrisku. Ihrisko je veľmi kvalitné a plne funkčné. Chalani ešte dokúpili za peniaze z brigád lavičky a teraz tam dennodenne behajú mladí
nádejní zákamenskí basketbalisti.
Lukášovi sa podarilo pomocou dobrej myšlienky, partie kamarátov a veľa ochotných ľudí vytvoriť hodnotu ktorá bude
slúžiť nám všetkým. Podarilo sa
mu  spojiť nielen medzigeneračne rôzne ročníky ale aj naozaj
kvalitne naplniť stanovené ciele
v projekte.
Každý mladý človek má šancu
zúčastniť sa školenia Komprax,
pokúsiť sa napísať projekt, obhájiť ho, zaujať, zrealizovať a zlepšiť
svoje okolie.
Viac informácií o programe
Komprax nájdete na: https://
www.iuventa.sk/sk/KomPrax/
Home.alej
V. Polťáková

Zákamenský halovo-futbalový turnaj
VP

V období troch kráľov
zorganizoval TJ Tatran
Zákamenné, ako o každý rok,
tak aj tento halový futbalový
turnaj Zákamenských
družstiev, kde sa zúčastnilo
7 družstiev, a to:
Zelenáči, Vikings, Chrumky,
Šmantľáci, Koniferus,
FC Bažina a Ecotrans.
Pri peknej diváckej kulise sa
odohralo na palubovke v telocvični ZŠ, kde turnaj prebehol 15 napínavých zápasov, kde chcel každý vyjsť víťazne a získať z jednotlivých zápasov plný počet bodov, ktoré boli pre tím veľmi dôležité. Po odohratí dvoch základných skupín sa prešlo do dôležitejšej fázy turnaja, a to do vyraďovacieho kola, kde postupovali vyššie len tí najlepší. Pri viacerých zápasoch rozhodoval o víťazstve len
jeden gól, ktorý mimochodom bolo ťažké dať, keďže v bráne čarova-

li aj podceňovaní brankári, ktorí
si nasunuli rukavice po prvý krát.
Diváci, ktorí sledovali zápasy z tribúny mohli byť kvalitou a oku lahodiacim akciám nadmieru spokojní. Niekedy si človek myslel, že
sa nenachádza v telocvični základnej školy, ale na nejakom významnejšom turnaji, pretože diváci vedia čo sa patrí a svojich obľúbencov podporovali aj fandením, chýbali tam len mexické vlny. Najnapínavejším zápasom sa stal ten finálový, keď po riadnej hracej dobe bol

stav remízový 1:1 a rozhodovalo sa
v penaltách, kde sa zdarilo tohto
ročným víťazom, Šmantľákom.
Konečné umiestnenie: na 1.
mieste sa umiestnilo po penaltovom rozstrele mužstvo Šmantľáci
v zložení: P. Večerek., J. Godiš ml.,
T. Buckulčík, T. Juriga, R. Beňuš
a D. Račák) Pekné 2. miesto si odnášajú Zelenáči: T. Rončák, P. Kovalčík, S. Sivčák, R. Kakus, V .
Florek, V. Glejtek, M. Madleňák
a Š. Backa). Tretie miesto získali
FC Bažina: M. Michalica, P. Vrá-

beľ, Š. Verníček, J. Klimčík, M.
Buckulčík, L. Florek, M. Florek).
Najlepším strelcom turnaja sa stal
T. Juriga so 4 gólmi a najlepším
brankárom sa stal P. Kovalčík s inkasovaným 1 gólom.
Víťazom gratulujeme a verím
v to, že sa o rok znova stretneme
na vydarenom turnaji, ako bol tento rok. A ešte nesmiem zabudnúť poďakovať P. Klimčíkovi predsedovi TJ
Tatran za usporiadanie turnaja a riaditeľovi ZŠ P. Demkovi za poskytnutie telocvične.
Peter Kovalčík
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FUTALOVÁ JAR SA ZAČÍNA!
Po krátkom zimnom období
sa zas a znova zozelenili
futbalové ihriská
a každý aktívny, či pasívny
fanúšik sa môže tešiť
na pokračovanie druhej
časti futbalovej súťaže.
Futbal je najobľúbenejší šport
na svete a preto nejeden z Vás už
netrpezlivo čaká, kedy naši malí prípravkári, mladší či starí žiaci, dorastenci a muži vybehnú
na prvé súťažne zápasy, kde budú
chcieť ukázať, čo v nich je a čo najlepšie reprezentovať našu obec.
Zimnú prípravu absolvovali naše celky celkom slušne, keďže táto zima bola slabá, tak mali možnosť trénovať vo vonkajšom
prostredí dlhšie, ako po minulé
roky. Cez zimu mali naši žiaci, dorastenci a aj muži rezervovanú telocvičňu, kde raz do týždňa na dve
hodinky trénovali, aby si udržiavali kondičku a kde sa mohli postupne pripravovať na futbalovú
jar. Pár krát navštívili dorastenci a muži aj športovú halu v Mútnom, kde sa taktiež snažili trénovať, keďže táto hala je 3-krát väčšia, ako naša telocvičňa, tak im
dala zabrať.
Keď sneh pomaly odchádzal,
tak využívali naši športovci aj
umelú trávu v Oraviciach, z ktorej
si odhrnuli sneh a aj pri umelom
svetle hrávali futbal a snažili sa,
aby nevyšli z cviku. Čas beží rých-

lo a súťažné zápasy boli čo chvíľa
za dverami. Ako som spomínal,
táto zima bola slabá, tak mal každý jeden celok možnosť trénovať
aj na prírodnom povrchu na tráve. Postupne sa na tréningovom či
hlavnom ihrisku schádzali futbalisti, ktorí sa chceli dostať naspäť
do futbalovej pohody a zvyknúť si
na trávnatý povrch.
V programe mali dorastenci
a muži naplánované po dva prípravné zápasy, kde aj mladí či starí vyhrali všetky z prípravných zápasov. Dorastenci odohrali prvý
prípravný zápas proti rovesníkom
z Oravskej Jasenice, kde vyhrali
tesným výsledkom 1:0. Druhý zápas taktiež vyhrali len 1:0 a to proti futbalistom z Vavrečky. Muži
odohrali prvý derby prípravný zápas proti Oravskej Lesnej, kde si
s nimi poradili hladko 6:3 a druhý
zápas odohrali proti odvekému
protivníkovi od vedľa Novoti, kde
vyhrali tesne 1:0.
Muži sú v II. triede na prvom
mieste s celkovým počtom bodov
29, kde s 12-tich zápasov prehrali
len jeden. Ešte to budú mať veľmi
ťažké, pretože do najvyššej Oravskej futbalovej súťaže (I. triedy)
bude chcieť postúpiť viac tímov,
kde je rozdiel bodov minimálny.
Dorastenci sú v 4. lige na prvej
pozícii s počtom bodov 39, kde
taktiež ako muži prehrali len jeden zápas zo 14-tich zápasov. Ich

Futbalisti schôdzovali
Za účasti trénerov
a vedúcich družstiev
sa 22. marca 2014
uskutočnila
schôdza
pred začatím jarnej časti
futbalovej sezóny.

Prípravka je po jesennej časti
na prvom mieste. Tréneri prípravky J. Večerek a J. Sochuliak majú ambície zo svojimi zverencami
postúpiť z prvého miesta a tak zabojovať o zisk trofeje Majstra Oravy. V kategórii starších žiakov by

forma je výborná, dúfajme, že budú pokračovať a postúpia do 3. ligy, čo by bol pre našu obec najväčší futbalový úspech. Ale nepredbiehajme, pretože do konca súťaže
ostáva ešte veľa ťažkých zápasov.
Naši žiaci sú v 2. lige na peknom 10.-tom mieste s počtom bodov 11, kde s 13-tich zápasov 3
vyhrali, 2 remizovali a 8 prehrali. Všetko je ešte otvorené a naše
mladé nádeje môžu ešte prekvapiť v silnej konkurencii a na konci
súťaže môžu vylepšiť umiestnenie.

Hralo sa systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo z Klina, ktoré ako jediné
prešlo turnajom bez prehry. Domáce družstvo Zákamenné obsadilo 2. miesto, po prehre prá-

ve s družstvom z Klina. 3. miesto
obsadila Oravská Lesná, a na 4.
mieste sa umiestnili hráči z Novoti.
Vyhodnotenie a ceny jednotlivým družstvám odovzdal riaditeľ
školy Mgr. P. Demko.
Organizátor ďakuje riaditeľovi školy a sponzorom: Elektro Sahul, LUKO – Ľuboš Koleň, František Srogoň, MizuTrans – M.Boškaj.
V. Beňuš

JAR – DOSPELÍ – II. TRIEDA

Futbalová časť jarnej súťaže bude vo veľkom očakávaní.
Keďže naši muži a aj dorastenci
skončili po jesennej časti na prvých miestach v tabuľke, tak každý očakáva od obidvoch celkov
postup do vyššej súťaže. Všetko je ešte otvorené a dúfajme,
že na konci súťaže budeme mať

1. Zákamenné13 10
2. Zázrivá
13 10
3. Chlebnice 13 10
4. Or. Poruba 13 8
5. Veličná
13 7
6. Istebné
13 7
7. Leštiny
13 6
8. Lokca
13 4
9. Mútne
13 2
10. Habovka 13 2
11. Hruštín
13 1
12.		Or. B. Potok 13 1

ich tréner M. Janeta chcel so svojim mužstvom postúpiť o nejakú
tú priečku vyššie, ale všetko závisí
od prístupu a dochádzky hráčov.
Dorast by sa podľa výkonov v jesennej časti mal udržať na prvej
priečke a tak pomýšľať na postup
do III. ligy. Aj tu sa situácia bude vyvíjať hlavne od prístupu hráčov. Najpálčivejšia otázka ostá-

va v družstve dospelých, ktoré je
na postupovom mieste. Schôdze
sa žiaľ nezúčastnil ani jeden z trénerov, preto sa k tejto otázke vyjadril predseda TJ. Ing. Peter
Klimčík, s tým, že všetko ukážu
prvé zápasy. Samozrejme, že sa
počíta s tým, že družstvo poriadne zabojuje o svoj postup do vyššej súťaže.
V. Beňuš

Halový turnaj – mladší žiaci
Dňa 1. marca 2014
sa uskutočnil v telocvični
ZŠ turnaj mladších žiakov
za účastí družstiev:
Zákamenné, TJ Klin,
Oravská Lesná, TJ Novoť.

úsmev na tvári a budeme oslavovať minimálne aspoň ten jeden
postup, ale najlepšie by bolo kebyže sa podarí postúpiť aj dorastencom i mužom. Nechajme sa
prekvapiť a držíme palce.
Bližšie informácie o zápasoch,
tréningoch, športových akciách
nájdeš na FB stránke TJ Tatran
Zákamenné.
(Peter Kovalčík)
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OBEC Z Á K A M ENNÉ
Štatistika obyvateľstva
za rok 2013

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
11/ 2013 – 3/ 2014
85 rokov života
 Kamila Fafejtova,
 Kristína Kovaľová
 Emília Brišová
 Emília Fedorová
 Mária Škuligová
80 rokov života
 Jozefína Beňušová
 MUDr. Klement Gajdoš
 Agneša Serdelová
 Kristína Sekerášová
75 rokov života
 Margita Matušáková
 Eduard Kakus
 Vlasta Vajčiová
70 rokov života
 František Zálešák
 Mária Bajová
 Emília Čičová
 Jozef Franek
 Kamila Janetová
 Mária Jurkuľáková
 Martin Magdiak
 Jozef Majchrák
 Elena Sivčáková
 Marta Subjaková
 Emil Večerek
65 rokov
 Štefan Florek
 Jozef Hlbočan
 Štefan Janeček
 Agneša Kalamárová
 Štefan Kresťan
 Krištof Šimjak
 Emília Úradníková
 Terézia Balúnová
 František Kľuska
 Viliam Plaskúr
 Emil Sivčák
 Justína Sivčáková
 Anton Srogoň
 Emília Žatkuľáková
60 rokov
 Jozef Ferenčík
 Justína Lučivňáková
 Florián Mrekaj
 Ľudovít Mrekaj
 Ján Škunta
 Emília Večerková
 Agneša Vrábľová
 Pavol Florek
 Marta Florková
 Štefánia Florková
 Kamil Kuňavka
 Jozef Majcher
 Milan Plaskúr
 Viktória Sekerášová
 Jozef Sivčák
 Milan Sochuľák
 Marta Šusteková

Jubilantovi blahoželáme

Detstvo – mladosť – staroba,
to sú míľniky, ktoré sú dopriate väčšine z nás. Dlhá niť živo
ta bola upradená Emilovi Polťá
kovi, ktorý sa dožil krásnych 90
rokov. Až do svojho dôchodku
pracoval v lese pri ťažbe dreva.

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Milan Marek
* nar. 1953, † 28. 10. 2013
Ján Briš
* nar. 1955, † 5. 11. 2013
Mgr. Štefan Pavč
* nar. 1942, † 17. 11. 2013
Karol Veselovský
* nar. 1932, † 21. 11. 2013
Helena Kurňavková
* nar. 1932, † 22. 11. 2013
Jaroslav Svajčík
* nar. 1954, † 3. 12. 2013
Dušan Sekeráš
* nar. 1985 † 7. 12. 2013
Karol Svoboda
* nar. 1976, † 14. 12. 2013
Kamila Janetová
* nar. 1938, † 15. 1. 2014
Štefan Klimčík
* nar. 1948, † 20. 1. 2014
Ľudovít Buckulčík
* nar. 1949, † 10. 2. 2014
Jozef Dzurík
* nar. 1939, † 10. 2. 2014
Štefan Beňuš
* nar. 1932, † 14. 2. 2014
František Garaj
* nar. 1927, † 16. 2. 2014
Justína Polťáková
* nar. 1929, † 19. 2. 2014
Helena Beňušová
* nar. 1923, † 19. 2. 2014
Jozef Palarík
* nar. 1953, † 22. 2. 2014
Anna Sivčáková
* nar. 1954, † 5. 3. 2014
Anton Klimčík
nar. 1927, † 6. 3. 2014
Jozef Rončák
nar. 1937, † 14. 3. 2014
Justína Tomčíková
nar. 1955, † 18. 3. 2014

†

Ešte aj teraz si spomína na ťažkú každodennú prácu, ale aj
chvíle oddychu v kruhu svojich
najbližších. Čiperný pán Emil,
má ešte stále v očiach iskru
a upracované ruky s láskou hladia pravnúčatá po hlávkach.

VÍTAME MEDZI NAMI

§

•

Adam Jašica, Jakub Dibdiak, Matej
Dibdiak, Juraj Beťák, Martina Polťáková, Letícia Laššáková, Richard Grofčík, Martin Smolár, Nikola Ondrisková, Simona Magdiaková, Dávid Makúch, Dávid Večerek, Richard Kurňavka, Sára Škrablin, Sára Sochuľáková, Tomáš Mršťák, Simona Kolenčíková, Laura Buknová, Ľubomír Konkoľ, Mariana Floreková, Klára Godišová, Patrik Pacoň, Klára Koleňová, Nikolas Garaj, Sára Brišová, Tobias Somorčík, Vanesa Zavoďanová,
Peter Kovaľ, Richard Strýček, Viktória Urbanová, Vanesa Martinčeková.
STARÝ KD
20. 4. ........ Šachový turnaj
20. 4. ............. Veľkonočná
.
zábava SČK
3. 5. ....................... Svadba
10. 5. Divadelná komédia
Ulička – ochotnícky divadelný súbor Zubrohlava
17. 5. ....... zábava Holubári
7. 6. . ....................... Oslava
21. 7. ............. Jánske ohne
– ihrisko v Oraviciach
28. 6. ...................... Oslava
5. 7. . ....................... Oslava
12. 7. ...................... Oslava
19. 7. .................. Dni obce
2. 8. ....................... Svadba
9. 8..........................Svadba
17. 8......... Poľovníci zábava

Počet obyvateľov k 31. 12.
2013 . ............................ 5272
z toho mužov ................. 2638
žien ............................... 2634
do 6 rokov ....................... 455
slobodní ........................ 2756
od 7 do 15 rokov .............. 730
manželia ....................... 2193
od 15 do 18 rokov ............ 281
ovdovelí . ......................... 238
od 18 rokov ................... 3806
rozvedení .......................... 80
narodení ........................... 66
z toho: 34 chlapcov, 32 dievčat
zosnulí .............................. 26
z toho: 18 mužov, 8 žien
odsťahovaní ...................... 55
z toho: 23 mužov, 32 žien
prisťahovaní . .................... 32
z toho: 16 mužov, 16 žien
Prírastok obyvateľov.... + 17
Priemerný vek ....... 31 rokov
Priemerný vek úmrtia.66,88
Najčastejšie mená:
Martin 4x, Sára 4x,
Nové mená v obci: Nataniel,
Zachariaš, William, Letícia
Počet rôzných priezvisk .. 396
Počet sobášov – sobášení v Zákamennom ....................... 33
– sobášení inde ................. 13
Počet rozvodov v roku ........ 7
Cudzinci žijúci v obci s trvalým
pobytom ........................... 12
Polosirôt do 18 rokov k 31. 12.
2013 je 28.
Na prechodný pobyt je v obci
prihlásených 104 ľudí.
Najstarší občania
Anton Laššák – nar. 1919
Mária Florková – nar. 1921
NOV Ý DOM KULTÚRY
7. – 17. 4. Výstava „Vedecká
hračka z B. Bystrice“
26. 4. ..................... Svadba
3. 5. ..................... Svadba
11. 5. .............. Deň matiek
12. 5. ............. Kvapka krvi
17. 5. ..................... Svadba
24. 5. ..................... Svadba
31. 5. ..................... Svadba
7. 6. ..................... Svadba
14. 6. ..................... Svadba
21. 6. ..................... Svadba
28. 6. ..................... Svadba
5. 7. ..................... Svadba
12. 7. ..................... Svadba
19. 7. .................. Dni obce
26. 7. ..................... Svadba
2. 8. ....................... Svadba
9. 8. ..................... Svadba
23. 8. ..................... Svadba
30. 8. ..................... Svadba
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