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II. Dni obce Zákamenné
V kamióne svätá omša, potom hudobné koncerty…
D d
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ý či založenia
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obce Zákamenné
sa začali v sobotu slávnostnou svätou omšou
na ihrisku TJ.
Namiesto amﬁteátra poslúžil kamión,
v ktorom sa okrem spomínanej svätej omše
odohrali aj koncerty skupín Tichá domácnosť
a PS.
Temperamentnú speváčku z kapely PS
nevyviedlo z miery ani spočiatku pasívne
publikum. Vlastným spontánnym tancom
rozhýbala prvých odvážlivcov a tí potom
ďalších.
Deti sa tešili najmä z podujatia Deň radosti,
ktoré usporiadalo občianske združenie EMEF
v spolupráci so združením LAURA už po deviatykrát. Pre viac ako 300 zúčastnených detí boli pripravené súťaže od výmyslu sveta. Za
ne dostávali rozprávkové peniaze a tie potom
v stánku vymenili za rôzne hračky. Celé detské popoludnie sa nieslo v znamení rozprávky
Popoluška a deti pod vedením rôznych postavičiek z kníh (vodníci, škriatkovia, piráti, princezné…) skákali vo vreci, behali, podliezali,
ponárali sa, namotávali, praskali balóny, spievali, hrali futbal, lozili, šplhali sa a hlavne sa
zabávali. Kým navštevovali jednotlivé súťažné
stanoviská, pre ich starších súrodencov a rodičov bol pripravený ďalší program. Gulášom po-
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v bosom futbale, metlobale pre ženy, hode metrovicou, dvíhaní činky v rámci Zákamenského
siláka a pod. V rámci Dni obce sa organizovali
aj ďalšie zaujímavé podujatia, napr.:
Zákamenská jamka – Vďaka ochote starších
a chuti mladších ožila v obci známa hra našich
rodičov – guľôčky. Pod odborným dohľadom
Štefana Kolenčíka si v prvom ročníku zmerali sily spoločne. Prvotné ostychy začiatočníkov
vystriedali „ﬁntičky“, ktoré by im mohli závidieť aj guľôčkoví profesionáli.
Zákamenská penalta je najväčším lákadlom
zákamenských letných mesiacov a teší sa veľkej účasti aj vďaka hlavnej cene – horskému bicyklu. Symbolickú penaltu kopol aj zákamenský rodák a veľká pýcha obce olympionik Martin Bajčičák a jeho prvý tréner a učiteľ Albín
Bernaťák.
Druhýkrát sa organizovala aj penalta žien.
Kozmetický balíček ako hlavná cena zlákal len
8 odvážnych zástupkýň nežného pohlavia, ktoré sa však dočkali búrlivého povzbudzovania
zo strany mužov. Výhre sa napokon potešila
Viktória Večerková, ktorá porazila aj o generáciu mladšie favorizované súperky. Zmena prvej
ceny by možno o rok prilákala oveľa viac žien.
O Zákamenskej jamke a penalte sa viac dočítate na ďalších stránkach našich novín.

Program prvého dňa osláv pokračoval do
skorých ranných hodín tanečnými zábavami pre mladších (ihrisko TJ) i starších (pri pekárni KLIBOS). Obidvoma dňami sprevádzal
oslavujúcich Zákamenčanov moderátor rádia
Lumen Jozef Polešenský, s pomocou ktorého
sa celá obec na pár minút ocitla v živom vysielaní tohto rádia.
Pokračovanie na 2. strane
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II. Dni obce Zákamenné
Dokončenie z 1. strany
Najväčším lákadlom druhého
dňa bol Motokros a XI. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 2007.
Zvuk motoriek a stále populárnejších štvorkoliek prilákal na
vrch Kýčera množstvo zvedavých
divákov a povzbudzovateľov svojho zástupcu v kategórii „proﬁ“ –
Jozefa Majchráka, ktorý napokon
v konkurencii pretekárov z Poľska a Čiech obsadil druhú priečku
za víťazom Mariánom Šprlákom
zo Suchej Hory. Tretí bol Marek
Meško z Dolného Kubína. V kategórii „hobby“ bolo poradie víťazov
nasledovné: Peter Slovík – Rabča,
Michal Pňaček – Dolný Kubín, Peter Ferneza – Námestovo.
Celkom 90 bežcov z celého Slovenska na čele s Martinom Bajčičákom naozaj len na pár minút

zablokovalo cestu. Po pár minútach už bežali len do vrchu. Trať
viedla miestnou komunikáciou cez
obec cca 2 200 m a záver na vrch
Kýčera cca 1 300 m s celkovým
prevýšením 322 m. Povzbudzovaní divákmi a ťahaní vlastnou vytrvalosťou sa po namáhavom výstupe vo veľkých horúčavách dočkali tabuľky s nápisom: CIEĽ. Meno
obce oslávil vo svojej kategórii prvým miestom pred Malákom a Bátorym Martin Bajčičák. Ivan Bátory mu zablahoželal konštatovaním, že aspoň takto na stupni
víťazov je od neho vyšší. Víťazov
ostatných kategórií, vrátane nádejných športovcov z radov zákamenských detí a mládeže, uvádza
obec na svojej internetovej stránke (www.zakamenne.sk), kde si
okrem iného môžete pozrieť aj fotograﬁe z tohto podujatia.
Obec Zákamenné a všetci organizátori zákamenských osláv
by sa chceli poďakovať každému kto svojou ochotou a pomocou prispel k uskutočneniu Dní
obce.
Zuzana Vrábľová
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Vojtaššák; Ľubomír Martaus; Mária Mlichová; Autodoprava – Peter
Mlich; Serafín Sochuliak; OPEL –
autotip Martin; Peter Valek; Tibor
Majchrák; Soller – Rudolf Sivčák;
Pohostinstvo Revaj; Poľnopotreby
– B. Kokles; Minimarket – Ing. Sahúľ; Kotexma AG; Ski Seven s.r.o;
Sportful; Redbull; Euronics; Viera
Kadučáková – Pokušiteľ; ORCO;
DAVORIN; Diesel Elektro – J. Fedor; Vladimír Krížo – Mutné; LUKO – Ľ. Koleň; František Durčák;
Autodiely – Eva Sivčáková; Akord
Námestovo; VzaO – S. Oleš; Marta Katreníková, Roľnícke družstvo
Zákamenné; K.l.i.b.o.s; Autoservis – K. Fedor; Kovovýroba – J. Fafejta; Potraviny – F. Belicaj; JANKrušetnica; ReštauKOR – Jančo, Krušetnica
rácia Kýčera – J. Florek; NOMUT
Stavebniny –
– Jendrašík, Novoť; Stav
Konkoľ.
Starosta obce vyslovuje poďakovanie sponzorom a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na úspešnom priebehu osláv.

Osobitná vďaka patrí sponzorom: Cvoliga F. C. Nižná; Majchrák, s.r.o; Stolárstvo Kovalčík,
Slovaktual okná, dvere; Vladimír

NÁTERY

LEŠENIE
STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti
Privát:
Oﬃce:
029 56 Zákamenné 1027 029 56 Zákamenné 22003
Tel.: 04355 92 378
Tel.. fax: 043 55 922 54
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029 56 Zákamenné 62
Tel.. fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

Vladimír Konkoľ

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov výroba
okien a dverí
výroba atypických drevených krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Oﬃce:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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spolupráca/udalosti/informácie

Hasičská súťaž v PĽR – Suszcu
Dňa 17. júna 2007 sa konala v PĽR – Suszcu medzinárodná
hasičská súťaž. Tejto súťaže sa zúčastnil aj zákamenský dobrovoľný
hasičský zbor. Bola to recipročná
návšteva, nakoľko v roku 2006 organizovali naši hasiči súťaž a družobní susedia zo Suszca sa jej zú-

častnili. DHZ zo Zákamenného
pod vedením Viktora Zvonára dobre reprezentovali obec, no bolo to
náročné, nakoľko súťažili s poľskou
technikou. Príjemný pobyt, nové
poznatky obohatili našich hasičov
a spolupráca do budúcna bude pokračovať.
V. Sekerášová

Pod týmto názvom sa 2. júna
2007 konal v PĽR v Suszcu Medzinárodný festival ľudových tancov a piesní. Tejto medzinárodnej
prehliadky sa zúčastnili aj folklórna skupina Kamenčan a Ľudová
hudba zo Zákamenného. Festival
sa konal v duchu priateľstva a dobrej spolupráce medzi dvoma su-

sednými národmi. Bohatý kultúrny program spestrili zákamenskí
folklóristi. Ich vystúpenie zožalo
veľký úspech. Janku Večerkovú,
tanečnicu v zákamenskom kroji
si poslankyňa Európskeho parlamentu vybrala na žrebovanie výhercov zájazdu pobytu do Európskeho parlamentu. V. Sekerášová

Jarné záhradky

bo by to bolo
b nespravodlivé. Z toho
neboli vyhodnotené najdôvodu n
jarné záhradky. Chcem sa
krajšie ja
poďakovať všetkým, ktorí pesale poďak
ttujú
jú jjarnéé kvety a hneď z jari majú rozkvitnutú záhradku. Úprava
okolia rodinných domov je u občanov našej obce prvoradá a tak obec
pôsobí dobrým dojmom o čom nás
presviedčajú mnohé chvály od návštevníkov našej obce.
V. Sekerášová

Sviatok „Deň matiek“ v obci
Zákamenné
Viete, že Deň matiek vznikol veľmi dávno? V antickom Grécku každý rok počas troch dní uctievali
matky všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje miesto aj v Anglicku, kde si Deň matiek pripomínajú
viac ako 1 600 rokov. Oslavovali ho
vždy štvrtú nedeľu po Veľkej noci.
Spočiatku to bol sviatok na počesť
Matky Cirkvi - Bohorodičky Panny Márie. Ľudia putovali do svojich rodných miest, aby si vo svojich
chrámoch uctili tento mariánsky
sviatok. Pokrstení mali povinnosť
navštíviť aj svoju krstnú matku.
Za národný Deň matiek začala
kampaň Anna Jarvisová v USA začiatkom 20. storočia. Napadlo ju to
vtedy, keď uplynul rok od smrti jej
milovanej matky. Bolo to 10. mája 1908. Od roku 1911 ho už oslavovali takmer v každom štáte USA.
Čoskoro sa tento sviatok dostal aj

Informácie
Telefónne
číslo KNIŽNICA: 0915 675 375
T
OFICIÁLNA
WEB STRÁNKA
OBCE ZÁKAMENNÉ
Á
Á
Á
É
www. zakamenne.sk
Nájdete tu veľa zaujímavostí, fotografií, informácií
o našej obci...
Telefónne číslo OBECNÝ ÚRAD 5592300
5592322, mobil: 0911 487 407

Ako dobre je mať suseda…

V minuloročnom vydaní časopisu Zákamenčan sme sľúbili, že vyhodnotíme
jarné
ktoh
d tí
j é záhradky
áh dk v kt
rých kvitnú hlavne cibuľovité kvety. Jar bola pekná, v záhradkách
kvitli tulipány, narcisy a iné kvety.
Ja som pofotila asi tretinu obce, ale
v noci prišiel mráz a zničil všetku
krásu. Nechceli sme vyhodnocovať len z toho čo bolo odfotené, le-

do Európy. Na Slovensku sa slávi
vždy v druhú májovú nedeľu. A či
viete, aký kvet sa stal symbolom
Dňa matiek? Sú to biele klinčeky. Predstavujú totiž čistotu, ľúbeznosť a prijímanie materinskej
lásky ako daru.
Dňa 13. 5. 2007 sa konali
oslavy „Dňa matiek“ v KD Zákamenné, ktorých sa zúčastnilo okolo 300 matiek. Týmto matkám bol pripravený pestrý, bohatý kultúrny program a ako pozornosť im bola odovzdaná sadenička kvetov. Aj členská základňa
COOP Jednota v Zákamennom
prispela na zakúpenie kvetov sumou 1 400 Sk. Všetkým prítomným matkám, darkyniam života,
sa milým slovom prihovoril a zablahoželal k sviatku aj starosta
obce Ing. Milan Vrábeľ.
V. Sekerášová

Telefónne číslo záchranná zdravotná služba
v Zákamennom: 5592007

Požiar zničil rodinný dom
V nočných hodinách z neznámych príčin začal horieť rodinný dom č. 1 Romana Jasiuru. Roman Jasiura v tom čase nebol doma a jeho syn Roman so starou
mamou spali v dome č. 2.
Požiar zbadala stará mama,
ale veľmi neskoro, keď už hospodárske budovy boli celé v plameňoch a horela strecha rodinného domu. Privolaný dobrovoľný hasičský zbor zo Zákamenného a HaZZ z Námestova hasili požiar až do rána. Menovanej rodine vznikla veľká škoda, na obnovu rodinného domu sú potrebné
veľké ﬁnancie. Vedenie obce Zákamenné sa rozhodlo pomôcť tejto rodine v ťažkej situácii, a to vyhlásením ﬁnančnej zbierky. Obča-

nia mohli peniaze priniesť priamo na OcÚ Zákamenné alebo vložiť do krabičiek v predajniach K.l.i.b.o.s.u, Supermarketu a pani Márie Mlichovej.
Výbor urbárskych spolumajiteľov obce Zákamenné rozhodol prispieť drevom na krov rodinného domu.
Na tento účel občania
prispeli sumou 90 000,50 Sk
Za túto pomoc – milodar vám
všetkým veľké Pán Boh zaplať.
Nikto nevie, kedy bude potrebovať pomoc od druhých. V živote
sa stáva veľa nešťastí a je pekné, keď si ľudia vzájomne pomáhajú. Poškodený nezbohatne
a darca urobí dobrý skutok.

„Anjeli“

ko vrstiev čipiek. Nemuseli si jedna druhej skúšať kvalitu látok,
ani počítať prišité koráliky. Jednoducho povedané, nezávideli si
a všetky, akékoľvek rozdiely boli zotreté. My rodičia sme, myslím si, boli tiež ušetrení „hodnotenia rôznych kreácií“ našich ratolestí. Nikto sa nemusel hanbiť,
že nemá na drahé šaty, či oblek
pre svoje dieťa.
Možno tu bola tá chvíľa, keď
sme si mohli všetci uvedomiť,
že prvé sväté prijímanie nie je
o čistote okien, počte napečených dobrôt, rezňov či kíl šalátu, ale o pokore, jednoduchosti
a čistote sŕdc detí, aj nás.
Deti vyzerali ako anjeli: nebráňme im v tom, aby také
ostali každý rok pri ich veľkom
sviatku…
(vp)

(zamyslenie)
Jeden deň v tomto roku bol veľmi
veľkou udalosťou pre naše ratolesti.
Prvýkrát išli na svätú spoveď a po prvýkrát prijali do svojho srdiečka Pána Ježiša. Bol to nielen ich veľký deň,
ale aj celej farnosti, rodičov týchto
detí a príbuzných. A tento deň bol
iný aj tým, že deti nemali oblečenú
„klasiku“, na akú sme zvyknutí po
dlhé roky, ale niečo celkom iné. Mali nádherné, jednoduché biele rúcha,
ktoré vyjadrovali čistotu ich detských sŕdc a pokoru. Tieto deti boli všetky do jedného krásne ako anjeli a hlavne rovnaké. Mohli sa celou svojou mysľou sústrediť na priebeh slávnostnej svätej omše a neobzerali si, ktoré dievčatko má koľ-

STOLÁRSTVO

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

Dušan Smolka

• OCHRANNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
• POĽNOHOSPODÁRSKE POTREBY
029 56 Zákamenné 1020
Tel.: 043 559 21 63
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029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku

V. Sekerášová
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Dni obce Zákamenné chceme sláviť každý rok
Zasadnutie Obecného
zastupiteľstva Obce Zákamenné
(OZ) 31. 5. 2007 prebiehalo
za účasti 10 poslancov, (dvaja
neprítomní sa ospravedlnili)
a hostí Mgr. Emila Revaja,
riaditeľa ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka Zákamenné
a Ing. Marty Florkovej,
ekonómky OcÚ.
Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok
zhodnotilo OZ bez pripomienok.
Starosta Ing. Milan Vrábeľ nadviazal s oboznámením poslancov
s prebiehajúcimi akciami viažucimi sa na výdavky a príjmy obce.
• Pokračuje sa na stavbe kultúrneho domu podľa harmonogramu
prác.
• Prebieha prestavba šatní na
futbalovom ihrisku.
• Prebieha výstavba ihriska
s umelou trávou a bežeckej dráhy
pri ZŠ.
• Začína sa realizovať medzinárodný projekt INTEREG na propagáciu obce.
Obec plánuje výmenu okien
v starom kultúrnom dome, ﬁnančné prostriedky chce získať
prostredníctvom fondov a nevyhnutná je aj prestavba sociálnych

zariadení pre zubného lekára a náter strechy zdravotného strediska.
Na návrh starostu zaviesť tradíciu konania podujatia Dni obce –
pripadajúceho na výročie prvej písomnej zmienky o Obci Zákamenné OZ prejednalo predbežne priebeh pripravovaného podujatia.
Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ
s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné
zhodnotil predbežne školský rok
2006/07.
Vyjadril spokojnosť s výsledkami
vo vyučovacom procese, v mimoškolskej činnosti sú výsledky našich
žiakov nad očakávania, no správanie žiakov je z roka na rok horšie.
OZ odsúhlasilo odpredaj garzónky v 14 b. j., s. č. 720, odpredaj
doteraz nevysporiadaných pozemkov, príspevky neziskovým organizáciám na rok 2007 a to TJ Tatran
Zákamenné – 100 tis. Sk, Športový klub bedminton – 35 tis. Sk.
Mimoriadne zasadnutie OZ
sa konalo 12. 7. 2007 za účasti 11
poslancov a členov kultúrno-športovej komisie. Zasadnutie bolo zamerané na prejednanie organizačno-technického a materiálneho
zabezpečenia konania Dní Obce
Zákamenné.
Mariana Florková, OcÚ

Výstavba domu kultúry

Dončovanie rekonštrukcie šatní na ihrisku

Práce vo viacúčelovej hale budúceho domu kultúry

Brigáda ZŤP pred oslavami Dni obce

Výstavba ihriska na Vyšnom konci
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Už tu hniezdil…
Členovia eko-krúžku
Dňa 25. mája sme sa s Ekokrúžkom vybrali na výlet na Oravskú priehradu. Mgr. Demko M.
pre nás pripravil príjemný deň plný poučných zážitkov a vedomostí. Prvá zástavka viedla na Or.
Priehradu – prístav, kde nás veľmi
zaujali stromy obsypané volavkami popolavými s mláďatkami, ktoré sme ochotne rýchlo spočítali.
O týchto vtákoch sme sa dozvedeli pár zaujímavých vecí, ktoré nás
veľmi prekvapili. Neskôr sme sa so
záujmom učili rozpoznať hlasy kanárika poľného, pinky, kolibkárika čipčavého, králika zlatohlavého, drozda popolavého, sýkorky,
vlhy a iných vtákov.
Druhou zástavkou bol náučnopoznávací chodník okolo Oravskej
priehrady. Očarení spevom vtákov na Vtáčom ostrove a unesení krásou oravskej prírody sme si
takmer nevšimli rybárika riečneho, ktorý sa mávnutím krídel ponad nás vznášal a ochotne nám
ukázal spôsob svojho lovu. Do-

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62
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chráňme si životné prostredie / vývoz komunálného odpadu

zvedeli sme sa, že sa na Vtáčom
ostrove vyskytuje až okolo 100 párov čajok smejivých, 80 párov čajok bielohlavých, okolo 10 párov
rybárikov riečnych, len jeden pár
vzácneho kalužiaka červenonohého a iných vtákov. Týmto výletom sme mali možnosť sa na vlastné oči presvedčiť, aké nádherné je
živočíšstvo, ale tiež, že ich osud je
v našich rukách a treba ho chrániť.
Za uskutočnenie výletu srdečne
ďakujeme Mgr. Demkovi M., ktorý nám predniesol reč, ktorá zaujala aj tých najroztržitejších. Ďalej
chceme poďakovať našej vedúcej
krúžku Ing. A. Chmeľovej, ktorá
nás svojím príkladom vedie k cieľu milovať prírodu.
Veríme, že aj Vy, milé deti i dospelí si začnete tieto vzácne vtáky vážiť a budete im pomáhať. Veď
každý z nich je iný, ale vždy niečím
krásny a jedinečný.
Ďakujeme.
Členovia Eko-krúžku

Po viacerých rokoch sa opäť
rozhodol v našej obci urobiť si
hniezdo bocian biely. V mesiaci apríli bolo vidieť lietať po zákamenských lúkach viacero bocianov bielych. Zvýšenú pozornosť
sme im venovali až vtedy, keď si
začali robiť hniezdo. Jedna rodina
na komíne Supermarketu na nižnom konci a druhá rodina na budove roľníckeho družstva. Takúto návštevu a ochotu zahniezdiť sa
sme v našej obci mali aj v minulosti, ale poniektorí mladí ľudia či už
z roztopaše alebo bezdôvodne im

starostlivosť o vysedenie potomstva znemožnili. Hádzali do nich
kamene, plašili ich a nakoniec im
zhodili hniezdo.
Bocian biely žije v blízkosti ľudských obydlí. Živí sa rybami, žabami, hadmi a hmyzom. Človeka
neohrozuje, odhliadnuc od toho,
že mu naloží na komín kopu konárov a niekedy vydáva zakloniac
hlavu dozadu hlasné klopavé zvuky. Je to viac zvláštnosť ako samozrejmosť mať v obci hniezdiacu rodinu bocianov, a preto buďme voči
nim tolerantní a nechajme ich žiť
medzi nami.
V. Sekerášová

Dátum vývozu

Farby

24. 7. 2007

červená

modrá

žltá

biela

7. 8. 2007

červená

modrá

21. 8. 2007

červená

modrá

žltá

biela

4. 9. 2007

červená

modrá

18. 9. 2007

červená

modrá

žltá

biela

2. 10. 2007

červená

modrá

žltá

9. 10. 2007

červená

16. 10. 2007

červená

23. 10. 2007

červená

30. 10. 2007

červená

6. 11. 2007

červená

13. 11. 2007

červená

20. 11. 2007

červená

27. 11. 2007

červená

4. 12. 2007

červená

11. 12. 2007

červená

18. 12. 2007

červená

27. 12. 2007

červená

žltá
modrá

žltá

biela

žltá
modrá

žltá
žltá

modrá

žltá

biela

žltá
modrá

žltá
žltá

modrá

žltá

biela

žltá
modrá

žltá

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

Milan Zmoray
029 56 Zákamenné 65
Tel.: 043 559 2 282
Mobil: 0905 410 048

súkromná firma zákamenné
Nákup a predaj
stavebných, remeselníckych
a poľnohospodárskych potrieb

Oﬃce:
029 56 Zákamenné 1048
Tel.. fax: 043 559 2 287
Mobil: 0905 25 28 12

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70
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BIELA TRUHLA – nekonečný žiaľ alebo
imaginárny denník jedného školáka
29. júna – Hurá, prázdniny!
Žiadne bifľovanie, ale len slnko,
teplo, voda, šport, kamaráti,
najskôr brigáda a vlastné
peniažky. Waw, to bude skvelé
leto. Už dnes som volal pánovi
Hlubíkovi, u ktorého som
brigádoval aj minulý rok. Hneď
v nedeľu môžem prísť na Dolniaky
a priviesť so sebou aj niekoľkých
kamarátov. Perfektné! V partii sa
predsa pracuje oveľa lepšie.
1. júla – Guláš a odchod
Ako každý rok, aj dnes sme varili guláš, aby sme oslávili koniec
školského roka a začiatok prázdnin. Veľmi som si ho ale neužil, lebo už poobede cestujeme za prácou.
Tak som sa balil a volal jednému kámošovi za druhým, aby sme doladili podrobnosti. Budeme kosiť trávu
pri ceste. Je tam zrejme oveľa teplejšie ako u nás, tak sa pri tom aspoň
opálim. A nemusím ísť ani k moru.
Rodičia prežívajú odchody vždy
ťažko. Mama ma nechcela pustiť,
lebo som sa vraj minulý rok vrátil
veľmi vychudnutý. A navyše zarastený. Smiala sa, že som ako bezdomovec. Asi desaťkrát som jej musel
sľúbiť, že o pár týždňov som naspäť
ako na koni a budem mať aj o kilo-dve viac. A pribalil som si aj náhradné žiletky, pre istotu. Teším sa
na úsmev na jej tvári, keď prídem
domov a ona bude opäť spokojná.
Už aby to bolo. A to som ešte len na
ceste za prácou.
2. júla – Nastupujem
Zatiaľ sme tu štyria, ale o pár dní
prídu ešte dvaja kamaráti. A budeme všetci spolu: Roman, Marek,
Patrik, Matej, Jozef a ja. Partia ako
sa patrí a nebojí sa žiadnej roboty.
5. júla – Mám narodeniny!
Dnes mám 17. Už mi pípala sms–ka od našich doma. Čítal som si
ju asi desaťkrát. Sestra a mladší
brat ma veľmi potešili. Nečakám od
nich nijaké darčeky, veď ešte nezarábajú a oni i napriek tomu pre mňa
vždy niečo majú. Veď ja sa im odmením, keď sa vrátim z brigády.
8. júla – Dnes má sestra Janka
osemnásť – dospeláčka, musím vymyslieť nejaký originálny darček.
A mamina mi volala, aby som jej
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

opäť sľúbil, že sa vrátim čím skôr.
Vrátim sa, mami, neboj, sľubujem...
Nejeden školák svoj sľub nedodrží. Nieže by nechcel, ale nemohol…
Tak, ako Michal Večerek zo Zákamenného, ktorý 10. júla kosil
trávu pri ceste medzi obcami Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji. Možno
sa tiež tešil na to, čo
z brigády prinesie
súrodencom, alebo
ako oslávi svoj príchod s kamarátmi
na kolotočoch v auguste. Jeho sny
sa už ale nenaplnia.

budú navždy s ním. „Zbohom.
Nikdy v živote na teba nezabudneme“.
“ (súrodenci)
„Mali ste výnimočného syna,
taký už nebude“. (kamaráti rodičom)

Okolo desiatej hodiny ho zachytil
vodič kamióna. Na mieste zomrel.
Nepomohlo mu už ani ¾ hod. oživovania. Jediná sekunda zničila všetky sny, zabila život, ktorý sa len začínal…

s mliekom, pošlem po neho. Stále si
myslím, že sa vráti…
Diskusie, ktoré kolujú po internete, mi pridávajú len utrpe-

Pri každej spomienke sa oči
všetkých, ktorí ho poznali, zalejú
slzami. Po synovi-bratovi-vnukovi-kamarátovi ostalo veľké prázdne miesto.

Veriacim ľuďom ale ostáva nádej. Tíši žiaľ a pomáha žiť ďalej.
Tak ako povedal H. Schwesinger:
„Každá kvetina má kúsok miesta
pod slnkom. Každý človek má kúsok
neba nad svojou ranou a bolesťou.“
Veľký kus neba je nad Michalovou rodinou a kamarátmi, ktorých
rana sa bude ešte dlho hojiť.

V lete pred pár rokmi po tragickej nehode zahynul Michalov rovesník Marek, o pár rokov ďalší
rovesník Dávid, toto leto Michal.
Každý chodil do inej triedy: B, C,
D – spolužiaci sa už teraz boja ďalšieho leta…
Čo sa to deje?
Zuzana Vrábľová

20. júla
– Bolesť
neprestáva.
Keď
prichystám
na raňajky
jeho
obľúbené
cereálie

nie. Vraj išlo oproti kamiónu nejaké auto a pod. Michalovi kamaráti, ktorí boli s ním, tvrdia, že nijaké
iné vozidlo nevideli, ale že kamión
stál neďaleko a so šoférom sedela vo vnútri nejaká žena. Vyzeralo to, že sa veľmi hádajú. Vodič naštartoval, veľkou rýchlosťou sa rútil dopredu a zdalo sa im, že sa so
spolujazdkyňou stále hádajú. Potom vodič nejako prudko pohol
volantom. Náves zachytil Michala, ktorý bol na trávniku asi 3 m od
cesty, lebo išiel sebe a kamarátom
priniesť vodu. Napiť sa už nestihol. Hrozná smrť…
„Taký to bol vďačný a dobrý
chlapec. Rád pracoval, pomáhal
so všetkým, čo bolo treba“. (mama)
„A rád piekol palacinky. Aj keď
bolo len trošku mlieka, urobil ich.
Ozdobil šľahačkou, posypal Grankom a všetkých pohostil“. (sestra)

Imaginárny denník namiesto
životaschopného chlapca musela
dopísať jeho rodina a kamaráti.
10. júla – srdcervúci plač nedovolí
slovám, aby ho prehlušili. Bolesť je
prisilná. Kamaráti, ktorí to videli,
nie sú schopní vydať ani hláska.
11. júla – Vyzerá, akoby len
spinkal. Miško, prosím, zobuď
sa. Myslela som si, že už budeš
zástupca svojho chorého otca.
Nenechávaj ma samú.
12. júla – Nič nie je horšie,
ako pozerať sa do hrobu svojho
dieťaťa. Znamená to, že nám ho
už nik nevráti. Výčitky svedomia,
ani polemiky „prečo“ nepomôžu.
Budem sa modliť, synček. Každý
deň. Sľubujem. (mama)
Sestra Janka a brat Lukáš mu
do hrobu dali kúsok seba. Sošku
z oslavy 18-tych narodenín a spoločnú fotograﬁu ako symbol, že
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„Vitajte na
nočnom
rozprávkovom
zámku“
takto privítali deti princezná
Ruženka, dobrá víla a dvaja trpaslíci Spachtoš a Hapčí. Vstup do zámku mali povolené len deti, ktorým
sa na hlave ligotala vlastnoručne
vyrobená kráľovská koruna.
Na zámku bolo veselo – konal sa
tam predsa bál. Zo všetkých komnát
sa ozývala hudba, smiech a spev.
Zrazu však nastalo ticho. Ruženka zaspala.
Nikto z nás netušil, že na zámok priletel drak, ktorý jej ponúkol začarovaný nápoj, aby zaspala. Kým Ruženka spala, drakovi sa
podarilo jej poklad uniesť.
Deti však boli odvážne, draka
sa nezľakli a rozhodli sa, že Ruženku zobudia a poklad nájdu. Muse-

darcovstvo krvi /život v materskej škole
li zdolať veľa prekážok, ktoré ich
doviedli na cestu k pokladu.
Dobrá víla ich premenila na
svätojánske mušky, aby ich drak
nezbadal.
Svätojánske mušky si svietili
na cestu baterkami. Museli však
čakať, kým nebezpeční strážcovia pokladu zaspia. Spoločnými
silami poklad vrátili Ruženke.
Nahnevaný drak sa nevedel zmieriť s prehrou, a preto zo
zámku utiekol. Jeho kroky a ohnivé plamene bolo skoro do rána
vidieť a počuť na nočnej oblohe.
Ako sa Ruženka za nájdený
poklad deťom odmenila?
No predsa pyžamovo-baterkovou diskotékou a sladkou odmenou z truhlice plnej pokladu.
Unavení a plní zážitkov sme si
políhali do kráľovských postieľok
a pri počúvaní rozprávok a uspávaniek sme sladko zaspávali.
Na túto noc určite nikdy nezabudneme. Kolektív materskej
školy Zákamenné – Oravice

Každá kvapka pomôže…
Dňa 2. 7. 2007 sa v priestoroch
zasadačky obecného úradu Zákamenné uskutočnil 3. odber krvi,
ktorú realizovala pojazdná transfúzna stanica Martinskej fakultnej nemocnice, Slovenský červený kríž a Obec Zákamenné. Odbery touto pojazdnou transfúzkou sa
stávajú už u nás pravidlom. Dobrovoľní darcovia si zvykli na tieto odbery priamo v obci, o čom svedčí aj
rekordný počet odberov. Prišlo 72
darcov a prvodarcov krvi. Personál
pojazdnej transfúzky naplnil vzácnou tekutinou taktiež 72 krvných
vakov. Okrem „ostrieľaných“ darcov krvi sa našlo aj pár prvodarcov,
ktorí snáď prídu darovať krv aj znova. Určite im patrí uznanie, že našli odvahu a prišli vyskúšať, že darovanie krvi nie je nič hrozné.
Okolo 11ºº h. miestny rozhlas
musel hlásiť, aby ďalší darcovia už
nechodili. Martinská nemocnica
nebola pripravená na taký nápor
darcov a určite nikto nerátal, že
príde toľko ľudí ochotných podeliť
sa o túto vzácnu tekutinu.
Každý darca dostal voľnú vstupenku do westernovej dedinky
„Šiklúv mlýn“ pri Tatralandii a tak
isto nezaplatiteľný pocit pri srdci, že
jeho krv niekomu zachráni život.
Pracovníčky transfúznej stanice boli veľmi spokojné, že sa u nás
v Zákamennom a v okolitých dedinách v Oravskej Lesnej, Krušetnici a Novoti nájdu ľudia, ktorým
ešte nie je cudzie pomáhať iným.
Prisľúbili, že koncom septembra
a v decembri prídu medzi nás
znova. Zapojte sa aj vy, veď každá
kvapka pomôže…

Dobrovoľní darcovia krvi:
Iveta Koleňová; Margita Majchráková; Štefan Mikolajčík; Serafín Majchrák; Renáta Štepančíková; Zuzana Kvaková; Veronika Polťáková; Katarína Sivčáková; Miroslav Sivčák; Štefan
Žatkuľák; Terézia Žatkuľáková;
Marta Šusteková; Ján Veselovský; Helena Trajová; Iva Čičová;
Ján Zvonár; Lucia Revajová; Eva
Vrábľová; Zuzana Brčáková; Katarína Čičová; Veronika Večerková; Mariana Florková; Bohumil Čič; Peter Čič; Jozefína Fafejtová; Justína Bartošová; Danka Gruchalová; Monika Vojtaššáková; Daniela Večerková; Renáta Smolková; Pavol Večerek;
Marián Kľuska; Ferdinand Belicaj; Jozef Klimčík; Ján Laššák;
36. Helena Serdelová; 37. Zuzana Vrábľová; 38. Jozef Kovaľ; 39.
Valéria Vrábľová; 40. Lukáš Vojtas; 41. Monika Mundierová; 42.
Eva Smolárová; Danka Kaukičová; 44. Jozef Rončák; Marta
Florková; Monika Urbanová; Jozefína Mrekajová; Katarína Kaukičová; Monika Holubčíková;
Anna Konkoľová; Serafín Žatkuliak; Monika Laššáková; 53.
Iveta Teľuchová; Emília Vlčáková; Lenka Polťáková; Jozef Šulc;
Vlasta Ovšáková; Jozef Gašper;
Štefan Vlčák; Miroslav Kokles;
Marta Kovaľová; Marta Fajčáková; Miroslav Smolka; Terézia
Smolková; Slávka Vojtasová; Janka Šulcová; Štefan Belicaj; Vladimír Florek; Margita Čičová; Jana
Večerková; Kalamárová; Vladimír Smolka.
Polťáková
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Rok v našej materskej škole
Zdá sa, akoby to bolo včera,
keď sme v našej Materskej škole
v Oraviciach privítali
nových škôlkarov.
Deň za dňom plynul,
my sme sa navzájom spoznávali,
snažili sa o to, aby sa život detí
v materskej škole stal radostný,
zaujímavý a príťažlivý.
Prvou milou návštevou v materskej škole boli starí rodičia,
ktorí sa prišli potešiť zo svojich
vnukov a vnučiek. Nejednému
z nich sa zaleskla slza v oku, keď
im ich ratolesti ďakovali za lásku
a starostlivosť.
Aj náš pán kaplán v úlohe Mikuláša rozžiaril očká všetkých
detí. Ostala im pekná spomienka
v podobe fotograﬁe s Mikulášom.
Na Vianoce, keď v našej materskej škole vyrástol vianočný stromček a krásny Betlehem
s Ježiškom, pastiermi a ovečkami, boli deti obdarované peknými darčekmi. Túto slávnostnú atmosféru spríjemnili koledy, piesne
a tance.
Veľmi dôležitý deň pre našich predškolákov bol 31. január. V tento deň sa uskutočnil zápis do 1 ročníka základnej školy.
Deti cez rôzne hry dokázali, že už
čoskoro môžu byť prvákmi.
Ďalšou slávnosťou, na ktorú
sa deti tešili a dlho pripravovali, bol sviatok mamičiek. Spoločne s pani učiteľkami pripravili kultúrny program – pásmo básničiek,
pesničiek a tančekov. Deti z malej
triedy vo farebných lupienkových
sukničkách, ktoré ušila pani uč.
Rončáková, smelo vystupovali aj
v kultúrnom dome pred mnohými
mamičkami a babičkami.
V pekné májové ale aj júnové
dni sme sa vybrali na rôzne exkurzie. Navštívili sme pekáreň,
kde deti pomáhali pri príprave
rožkov, ale si na nich aj pochutili.
V knižnici, ktorú niektorí navštívili prvýkrát, uvideli rôzne pekné knihy pre deti a dospelých.
Po návšteve knižnice sme sa
zastavili v izbe biskupa Jána Vojtaššáka, kde nám pani Sekerášo-

vá priblížila život tohto nášho významného rodáka.
Cestou späť do materskej školy
sme obdivovali vysokú zver v obore uja Večerka. Deti mohli celkom
zblízka pozorovať tieto zvieratá
a kŕmiť ich.
Veľkým zážitkom pre deti bol
exkurzia k miestnemu chovateľovi rýb p. Beňušovi, ale aj návšteva
u uja Mareka Beňuša – v jeho starom zákamenskom dome. Videli sme tu rôzne staré náradie, aké
sa používalo v minulosti. Spolu
s ujom a jeho synom sme si zaspievali ľudové piesne.
V ÚSS nás už čakali klienti a tešili sa z tancov a piesní detí.
Nezabudli sme ani na kamarátov z 1. MŠ. Pani zástupkyňa
Zmorayová nám ukázala ich materskú školu. Spoločne sme sa tam
zahrali rôzne hry.
Pretože hier a súťaží nikdy nie
je dosť, zorganizovali sme súťaž
s environmentálnou tematikou.
V hrách o vtáčích hniezdach, hľadaní pokladu si deti rozvíjali kladný vzťah k prírode. Odmenou im
bolo prekvapenie, ktoré našli po
vykopaní pokladu.
Ako v rozprávke o Dráčikovi,
ktorý chcel byť požiarnikom, sa
ocitli deti po príchode požiarneho auta s požiarnikmi – ujom Viktorom Zvonárom a Viliamom Gonšorom. Ujo Zvonár upozornil deti na nebezpečie hier s ohňom a zápalkami. Deti videli požiarnu techniku a ukážku požiarnej akcie.
Naše deti sa zúčastnili aj rôznych súťaží. Poslali sme ich výtvarné práce na výtvarnú súťaž až
do Poľska. Šikovní športovci: Šimonko Sumihora, Dávidko Garaj, Marek Bystričan, Patrik Urban a Patrícia Brisudová reprezentovali našu MŠ v športovej súťaži v Oravskej Polhore. Priniesli
si odtiaľ diplomy a píšťalky.
Naši škôlkari sú nielen športovo zdatní, vedia pekne kresliť
ale aj pekne spievať. Príkladom je
Zuzka Godišová a Maťko Gruchala, ktorí sa zúčastnili speváckej súťaže „Štrngalky“ v Oravskom Veselom.
Kolektív materskej
školy Zákamenné – Oravice

„Ďakujem, Ti Pane Bože“
touto piesňou sme sa v kostole sv. Jozefa poďakovali za každý
prežitý deň v MŠ, za všetky dobrodenia ktoré sme dostali od nášho
Pána. Počas ďakovnej sv. omše zazneli ešte mnohé iné piesne,
ktoré sa deti naučili s p. uč. Grofčíkovou a na hudobnou nástroji ich
sprevádzala p. uč. Čičová.

Lúč spomienok od detí a nás
všetkých často zaletí k nášmu
teraz už k bývalému p. kaplánovi, ktorý často chodieval do
materskej školy k svojim anjelikom, s ktorými sa rád hral a rozprával.
Kolektív materskej
školy Zákamenné – Oravice
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Skončil sa školský rok
Pred pár dňami zazvonil školský zvonec poslednýkrát v tomto
školskom roku a poslal všetkých
žiakov na dvojmesačné prázdniny. Je tu teda čas, aby sme v krátkosti urobili bilanciu za tento školský rok. Úlohy vytýčené plánom
práce boli splnené. Boli náročné,
ale vďaka obetavosti a zanietenosti vyučujúcich a ostatných zamestnancov školy boli splnené. Samozrejme, že škola, ktorú navštevuje viac ako tisíc žiakov, má aj problémy, ktoré vo väčšine prípadov
sa nám podarilo vyriešiť. Teraz by
som v krátkosti zhodnotil jednotlivé oblasti.
V oblasti výchovy môžem konštatovať, že prevažná väčšina žiakov sa správa slušne a nie
sú s nimi žiadne
problémy. Sú ale
žiaci, ktorým je
slušné správanie
cudzie. Správajú
sa drzo, arogantne, neslušne. Sú
s nimi takmer na
každej vyučovacej hodine problémy. Ani rodičia
týchto žiakov nie
sú škole v tomto
smere nápomocní. Z tohto dôvodu škola pristúpila k disciplinárnym
trestom. Od pokarhania triednym
učiteľom, cez pokarhanie riaditeľom školy až po znížené známky zo správania. Konštatujem, že
boli použité všetky stupne zníženej známky zo správania. Znížené známky boli udelené aj za neospravedlnenú absenciu žiakov
v škole. Niektorí žiaci často a bezdôvodne nechodia do školy. Najhoršie na tom je to, že rodičia im to
tolerujú a ešte sa snažia občas nejakým spôsobom im to ospravedlniť. Pritom všetci vieme, že ide
o záškoláctvo.
Ak mám hodnotiť oblasť vzdelávania, musím zadeliť (hoci nerád) žiakov do troch skupín. Do
prvej skupiny by som dal žiakov,
ktorí dosahujú vynikajúci prospech. Dobré výsledky sú ich cieľom a tomu podriaďujú všetku
svoju činnosť. Aj rodičom záleží
na tom, aby ich dieťa dosahovalo čo najlepšie výsledky. Niektorí
z nich úspešne reprezentujú našu
školu v rámci okresu, kraja aj celoslovensky. O nich sa zmienime na
inom mieste. Ďalšia skupina žiakov sú žiaci priemerní. Sú taktiež

usilovní, pracovití a možno, že im
chýba len viac snahy a dôkladnejšia domáca príprava a boli by ešte lepší. V tretej skupine sú žiaci,
ktorí dosahujú veľmi slabé vyučovacie výsledky. Tých by som mohol rozdeliť tiež do dvoch kategórií. V tej prvej sú tí, ktorí sa vôbec neučia a na vyučovacie hodiny
sa nepripravujú. Nemajú ani oni,
ani rodičia záujem o lepšie výsledky. Pritom niekedy by stačilo veľmi málo a mohli by byť z nich dobrí žiaci. Otvorene hovoria, že len
čím skôr skončiť školu a odísť do
zamestnania. Vidia možnosti veľkých zárobkov, a to najmä v cudzine. V tej druhej kategórii sú žiaci, ktorí aj napriek ich veľkej snahe ako aj snahe rodičov, nie sú
schopní zvládnuť predpísané učivo, ako aj prispôsobiť sa pracovnému tempu na hodinách. Tu treba
zo strany učiteľov voliť individuálny prístup k týmto žiakom. Nastáva tu ale problém, nakoľko v triedach s väčším počtom žiakov je individuálny prístup problematický.

Oceňujem ale ich záujem o učenie,
ako aj snahu rodičov pomôcť škole v tomto smere. Možnože riešením by bolo vytvoriť triedu s menším počtom žiakov.
Kladne hodnotím aktivity školy a jej prezentáciu na verejnosti.
Spomeniem len niektoré: Šarkaniáda, kultúrny program pre starých
rodičov, Vítame Mikuláša, sadenie stromčekov s lesníkmi, Detský
karneval, kultúrny program ku
Dňu matiek, oslava Dňa detí, Vianočná akadémia, Deň matiek, detská Superstar, družobná výmena
žiakov s Poľskom , Vedecká hračka, návšteva Planetária a pod.
Škola sa pravidelne zapája do
rôznych projektov. Z dvoch sa
nám v tomto školskom roku podarilo získať aj ﬁnančné prostriedky.
Materiálno-technické podmienky aj v tomto školskom roku sme sa snažili v rámci možnosti vylepšovať. V MŠ II sa vymaľovali priestory a počas prázdnin sa vymení podlahová krytina
v dvoch učebniach. Taktiež v tej-

to budove sa namontovali žalúzie
na okná. V novej budove základnej školy sa vymenila časť okien
a počas prázdnin sa dokončí výmena ostatných okien. Veľkou rekonštrukciou prebieha aj školské ihrisko a školský areál. Počas
prázdnin sa dokončí bežecká dráha s umelou trávou, ako aj volejbalové ihrisko taktiež s umelou trávou. Obecný úrad dokončuje viacfunkčné ihrisko s umelou trávou
v areáli školy. V spolupráci s Lesným závodom v Zákamennom sa
podarilo vybudovať altánok, ktorý bude slúžiť na vyučovanie prírodopisu, prípadne iných predmetov, ako aj na trávenie voľných
chvíľ našich žiakov. Pri altánku sa
vybudoval vonkajší krb.
Ak mám hodnotiť spoluprácu školy s rodičmi, konštatujem,
že v materských školách je veľmi
dobrá, na základnej škole slabšia. Zdá sa, akoby rodičia postupne strácali záujem o prácu svojich
detí v škole. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že rodičovských združení
sa zúčastňuje málo, a to len tí, čo
s ich deťmi v škole nie sú problémy. Rodičia problémových žiakov
sa škole vyhýbajú. Spoluprácu
školy a verejnosti hodnotím ako
dobrú. Veľmi dobrá spolupráca
je s obecným úradom ako zriaďovateľom. Ako úspešnú hodnotím
spoluprácu s podnikateľmi v obci
a inými inštitúciami.
Záverom chcem poďakovať
všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ako aj všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali
na zlepšení podmienok pre vyučovanie na tejto škole za vykonanú
prácu v tomto školskom roku.
Mgr. Emil Revaj,
riaditeľ školy
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Náš úspešný školský rok v súťažiach
Ako po iné roky, tak aj v tomto
školskom
roku
škola
šk
l k
k bola
b l naša
š šk
l
úspešná v rôznych súťažiach.
Pri oceňovaní našich žiakov
NAŠI NAJ, ktoré sa konalo
14. 6. 2007 v Kultúrnom dome
v Námestove, získala naša škola
najviac ocenení, veď sme získali
36 miest.
Boli sme najúspešnejšou školou
v okrese Námestovo.
Zúčastnili sme sa takmer
všetkých súťaží, ktoré organizovalo CVČ Námestovo, víťazi okresných kôl sa často prebojovali do
krajských a celoslovenských kôl.
Slovenský jazyk a literatúra
– súťaže: Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Európa v škole, Kukučínova Literárna Revúca, Hviezdoslavov Kubín, Štúrov
Zvolen, Dúha, Vajanského Martin, Dilongova Trstená, Cena Andreja Chudobu. Najúspešnejší recitátori, autori literárnych prác: 1.
– 3. miesto Soňa Dibdiaková, Natália Gonšorová, Katarína Koleňo-

vá, Lucia Tisoňová, Alžbeta SivčáKlačanská,
kková,
á Kristína
K i tí
Kl č ká IIvana
Fedorová, Lucia Chmeľová, Nikola Florková, Júlia Florková, Damiána Franeková, Laura Smolárová,
Alžbeta Florková, Klaudia Kolenčíková, Michaela Sivčáková.
Na príprave týchto žiakov sa
podieľali vyučujúci Zuzana Demková, Zdena Klačanská, Oľga Vojtaššáková, Ivana Florková.
Detská dramatická tvorivosť –
Detský dramatický súbor Prvosienka pod vedením p. uč. Demkovej
a p. uč. Demka získal na oravskej súťaži 1. miesto, rovnako aj na krajskej
prehliadke a prebojoval sa aj na celoslovenské kolo v Šali Zlatá priadka, kde sa umiestnil znova na prvej
priečke – získal opätovne 1. miesto.
Divadlo poézie – 1. miesto tak
v okresnom, ako aj v krajskom kole, pripravovali p. uč. Demková,
p. uč. Klačanská
V olympiáde anglického jazyka sme boli tiež úspešní – získali
sme 1. miesto – Michal Florek pod
vedením p. uč. Madleňáka.

Zákamenská jamka
Keď organizátori
Dní radostí pripravovali
program pre deti i dospelých,
aby sa mohla vytvoriť jedna
súťažná kategória,
kde nezáleží na veku ani pohlaví
a dá sa hrať veľmi jednoducho,
netušili, že spropagujú
najstaršiu hru v histórii ľudstva
– guličky.
Ich históriu potvrdzujú archeologické nálezy v stredovekom
Egypte a Ríme či v aztéckych pyramídach. Najstaršia nájdená gulička pochádza práve z Egypta
a datuje sa do roku 3000 p. n. l.
Prvé písomné zmienky o hraní guličiek pochádzajú z 15. sto-

ročia a radi ich hrali známe osobnosti našich dejín: Caesar, Romulus Augustus, Elizabet I., kráľ Ľudovít XIV., ktorý zásadne hrával
len oranžovými guličkami, ktoré
sa dovážali z Benátok, známy český moderátor Peter Novotný si zahral guličky aj na MS, ktoré sa konali dňa 21. júla 2007 v Prahe
Bola to detská hra našich otcov
a ich otcov a paradoxom je, že aj
našu súťaž „Zakamenská jamka“
vrátili „do hry“ nie deti, ale dospelí návštevníci podujatia. Tí však už
pätou nemuseli vyhlbovať jamku,
bolo pre nich pripravené guličkové ihrisko. Neprišli vo vyťahaných
teplákoch s plnými vreckami hlinených guličiek, ale na nich čakali
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Dobré meno sme si udržali aj
v matematických
Mat
ti ký h súťažiach
úť ži h M
tematická olympiáda, Pytagoriáda, kde sme obsadili väčšinu 1.,
2. a 3. miest v rámci okresu.
Úspešní riešitelia matematických súťaží – Natália Gonšorová,
Erika Janckulíková, Katarína Koleňová, Lukáš Traj, Tatiana Kušnieriková, Katarína Dendysová,
Marek Martaus, Michal Dendys,
Rudolf Traj.
Na ich príprave sa podieľali
p. uč. Revajová, Dendysová, Šalatová, Štítová, Fendeková, Florková Ivana.
Biologická olympiáda, Hypericum, Poznaj a chráň, Rastliny a zvieratá našich lesov – riešitelia Michaela Sivčáková, Eva
Zvonárová, Tatiana Kušnieriková,
Monika Vojtasová, Monika Žatkuliaková, Katarína Kuchťáková,
Katarína Koleňová, Aneta Kocúrová – pripravovali p. uč. Chmeľová, Mrekajová Tatiana.
Fyzikálna olympiáda, Archimediáda pod vedením p. uč. Mre-

kajovej Janky
– riešitelia ĽubomíJa
ra Florko
Florková, Michal Florek.
Úspešní
Úspeš sme boli aj vo výtvarných,
ý h speváckych a telovýchovných súťažiach, kde sme si urobili dobré meno v rámci okresu, ale
aj kraja.
V tejto oblasti dobré výsledky dosiahli žiaci Nikola Florková, Dušan Straka, Kristína Klačanská, Simona Brišová, Marek
Michlík, Monika Durčáková, Ivana Kvaková pod vedením p. uč. Fafejtovej, Čičovej, Sekerášovej.
Dobrú tradíciu má už veľa rokov aj náš školský časopis ÚLET,
ktorý sa neskôr premenoval na
Škandál, získal 1. miesto v súťaži
PRO SLAVIS a tiež aj v regionálnej súťaži. Redakčná rada časopisu pracovala pod vedením p. uč.
Demkovej.
Chceme týmto žiakom aj učiteľom poďakovať za úspešnú
a vzornú reprezentáciu našej
školy a želáme si, aby sa im aj naďalej darilo preukazovať získané
vedomosti takouto ušľachtilou
formou a robili radosť sebe, škole, ale aj našej obci.

sklenené, nikoho neoberali, ale súťažili podľa platných pravidiel Slovenského zväzu hráčov guličiek.
Súťaž sa skladala z dvoch kôl
a ﬁnálová skupina sa hrala na kolo víťazov a kolo porazených podľa Bergerových tabuliek s desiatimi guličkami, najstaršou účastníčkou turnaja bola p. Mária Maruniaková rodáčka zo Zákamenného, ale bývajúca vo Zvolene.
Uverejňujeme TOP 10 Zákamennskej jamky 2007: 1. Juraj
Kaukič; 2. Štefan Kolenčík (Novoť); 3. Eva Vrábľová; 4. Ondrej
Grofčík; 5. František Mlich; 6. Jozef Mlich (Námestovo); 7. Mária Maruňáková (Zvolen); 8. Viktor Chupek (D. Kubín); 9. Zuzana
Vrábľová; 10. Ján Makúch.
Zaujímavosťou podujatia bola najmä účasť piatich seniorov

z rodiny Mlichovcov a milá propagácia tejto hry na vlnách rádia
Lumen.
Sme presvedčení, že táto hra
nájde svojich milovníkov najmä z radov mládeže, veď víťazné družstvo už v najbližších
dňoch zohrá priateľské stretnutie s víťazmi „COOP Guličky Novoť 2007“ na guličkovom ihrisku
v Novoti.
Ako nám prisľúbil starosta obce, II. ročník Zákamenskej
jamky by sa už mal hrať na novovybudovanom guličkovom ihrisku.
V závere súťaže prví siedmi
účastníci boli odmenení vecnými
cenami a prví traja aj víťaznými
pohármi, ktoré im odovzdal starosta obce Ing. Milan Vrábeľ.
Štefan Kolenčík
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STARAJME SA VIAC O DETI
Dva mesiace prázdnin.
Čas, na ktorý čakajú určite
všetky deti počas celého
školského roka. Tie tohtoročné
začali celkom príjemne ako
Dni radosti a deti i rodičia si
ich užili naplno.
Dva mesiace, cez ktoré deti pocítia viac voľnosti a menej kontroly.
Čas, cez ktorý si užijú menej
povinností a viac číhajúceho nebezpečenstva.
Polovicu dňa cez školský rok
sa o deti snaží postarať škola.
Ale pracujúci rodičia prázdniny nemávajú, a tak deti ma-

jú možnosť pohybovať sa na
miestach bez kontroly, a to prináša riziko úrazu.
Sú miesta, cez ktoré alebo okolo ktorých prechádzame a ani vo
sne nás nenapadne, že by mohli
byť pre niekoho nebezpečné.
Dovolil som si poukázať na pár
miest v obci, ktoré určite bezpečné nie sú.
Ak poznáte podobné, nečakajte, kým si ich všimne starosta,
prednosta či poslanec, ale niečo
urobte. Možno stačí dvihnúť telefón a zavolať starostovi a verím že
dôjde k náprave.
Kým nie je neskoro
Marián Iglár, šfr.

VÝSTRAHA 1
Túto
úto lavicu cez rieku na nižnom konci asi všetci poznajú. Ale keď sa
na nejj pristavíte,
i t ít zistíte,
i tít že
ž oká
ká na zábradlí
áb dlí sú
ú také
t ké veľké,
ľké že
ž by
b cez ne
prepadlo a skončilo v rieke aj dobre vykŕmené teľa
a nieto školáčik, ktorého pošlete večer po čerstvý chlieb do Klibosa.
Text a eFOTO M. Iglár

VÝSTRAHA 2
Táto
áto lavica na poriečí do Babinca nie je na tom oveľa lepšie.
Po prejazde
motorkou
j d (často)
(č t ) terénnou
t é
t k skončia
k či dosky
d k v rieke
i k a akk
ich neodplaví voda, vrátime ich zase na pôvodné miesto. Horšie je to
v noci.
Text a eFOTO M. Iglár

VÝSTRAHA 3
Aj táto šachta s prelomeným poklopom čaká už dlhší čas na svoju
obeť…
ť
Text a eFOTO M. Iglár

VYŽREBOVANIE MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV ORAVAN ZÁKAMENNÉ – JESEŇ ROČNÍKA 2007 – 2008
Dátum

Dospelí 2. trieda

5. 8. N Zákamenné – Istebné

Začiatok Odchod
16 30
30

12. 8. N Klin – Zákamenné

16

19. 8. N Zákamenné – Mutné

16 00

Dátum

Dorast – 1. trieda

5. 8. N Zákamenné – Lokca

19. 8. N Zákamenné –Liesek

13 30

2. 9. N Zákamenné – Vasiľov

15 30

2. 9. N Zákamenné – Vavrečka

9. 9. N Sihelné – Zákamenné

30

15

00

14

26. 8. N Or. Lesná– Zákamenné

16

14 00

12. 8. N Hruštín– Zákamenné

00

26. 8. N Hruštín – Zákamenné

Začiatok Odchod

9. 9. N Or. Polhora – Zákamenné

13

30

13 00
13

00

Dátum

Žiaci – 1. trieda

5. 8. N Zákamenné– Klin

Začiatok Odchod
12 30

12. 8. N Hruštín – Zákamenné

12 30

19. 8. N Zákamenné – Vavrečka

11 30

26. 8. N Or. Lesná – Zákamenné

12 00

2. 9. N Zákamenné – Zuberec

11 30

9. 9. N Or. Polhora – Zákamenné

11 30

16. 9. N Zákamenné – Or. Lesná

15 00

16. 9. N Zákamenné – Sihelné

12 30

16. 9. N Zákamenné – Mutné

11 00

23. 9. N Or. Polhora – Zákamenné

15 00

23. 9. N Zákamenné – Or. Podzámok

12 30

23. 9. N Zákamenné – Medzibrodie

11 00

30. 9. N Habovka – Zákamenné

11 00

00

30. 9. N Zákamenné – Krušetnica

15

7. 10. N Or. B. Potok – Zákamenné

14 30
30

14. 10. N Zákamenné – Beňadovo

14

21. 10. N Bziny – Zákamenné

14 00

28. 10. N Zákamenné – Liesek

14

00

30. 9. N Podbiel– Zákamenné

12

7. 10. N Zákamenné – Novoť

12 00

7. 10. N Zákamenné – Námestovo

10 30

00

14. 10.N Zubrohlava – Zákamenné

10 30

14. 10. N Zubrohlava– Zákamenné

12

21. 10. N Zákamenné – Párnica

11 30

21. 10. N Zákamenné – Istebné

10 00

30

28. 10. N Žaškov – Zákamenné

10 00

28. 10. N Dlhá – Zákamenné

Súťaž mladších žiakov
Skupina E : TJ Slávia Rabčice , TJ Družstevník Sihelné, TJ Družstevník Or. Polhora, TJ Tatran Zákamenné A
Poznámky:
N – zápas sa hrá v nedeľu

30

11
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správa obce / pomoc v núdzi

Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Zákamenné
Článok 2
1. Prevádzkovanie pohrebiska
zahŕňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií
a zelene pohrebiska,
f) vedenie evidencie súvisiacej
s prevádzkovaním pohrebiska,
g) správu a údržbu domu smútku na pohrebisku
2. Správu pohrebísk zabezpečuje obec Zákamenné
sídlo:
ZÁKAMENNÉ, 1178
prevádzkovateľ:
Obec
ZÁKAMENNÉ.
Článok 3
1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené
podmienky uvedené v § 8 odst. 1
a 2 zákona č. 470/2005 Z.z.;
b) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska;
c) viesť evidenciu hrobových
miest podľa § 21 zákona č.
470/2005 Z. z. o pohrebníctve.
2. Obecné zastupiteľstvo na návrh komisie kultúry môže rozhodnúť o tom, že starostlivosť
o niektorý hrob bude prevádzať
obec ZÁKAMENNÉ. Zastupiteľstvo v takomto prípade vyčlení na tento účel v rozpočte obce

potrebné ﬁnančné prostriedky.
Článok 4
1. Nájomca hrobového miesta je
povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie,
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie
hrobových miest,
c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
2. Je zakázané:
a) odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety.
3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska
zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej lehote
odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady porušovateľov.
4. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ
pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.

s výnimkou vodiacich psov, robiť
hluk a pod.
Článok 6
1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť počas prevádzkovej doby
a to v nasledujúcom čase:
od 1. apríla do 30. septembra 7 00 –
21 00 hod.
od 1. októbra do 31. marca 7 00 –
18 00 hod.
počas dní Pamiatky zosnulých, t.j.
od 1. novembra do 3. novembra je
pohrebisko otvorené do 22 00 hod.
Článok 7
1. Právo užívať hrobové miesto
vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové
miesto evidenciou prevádzkovateľa pohrebiska, ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie, že má právo hrobové miesto užívať.

Článok 5
1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.

Článok 8
1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu
hrobového miesta na ďalšiu dobu,
b) sa pohrebisko ruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

2. Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, požívať alkoholické nápoje, vodiť psov

Článok 10
1. Výkopové práce sa vykonávajú svojpomocne, vykopanie hro-

bu a pochovanie zosnulého, na
požiadanie správca cintorína zabezpečí pochovávanie, stavebné
úpravy hrobových miest.
2. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového
miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.
Článok 12
1. Dĺžka tlecej doby telesných
ostatkov uložených v hrobe je 20
rokov od pochovania.
2. Dĺžka tlecej doby telesných
ostatkov uložených v hrobke je
20 rokov od pochovania.
Článok 13
1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na
pohrebisku kuka nádoby, kontajnery pri miestnych cintorínoch.
2. Je zakázané spaľovať odpad na
pohrebisku.
3. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.
4. Vývoz odpadov je zabezpečený vlastnými prostriedkami.
(Skrátené)
Ing. Milan Vrábeľ,
starosta obce Zákamenné

Be zpl a t n é s o c iáln e pora d e n s t vo v T vrd o š ín e
Občania regiónu Orava
majú už od marca 2007 možnosť
využiť služby Poradenského
centra v Tvrdošíne.
Poradenské centrum ponúka
bezplatné sociálne poradenstvo
pre všetkých občanov, predovšetkým pre občanov v dôchodkovom veku, občanov zdravotne
postihnutých a občanov bez domova.
Poradenské centrum poskytuje bezplatné informácie o zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja, pomáha pri umiestňovaní
občanov do týchto zariadení, informuje o možnostiach iných sociálnych služieb v rámci okresov

Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín a v spolupráci s inými subjektami pomáha riešiť ťažké sociálne situácie občanov. Zároveň poskytuje poradenské služby príbuzným a blízkym občanov, ktorí sa
ocitli v sociálnej núdzi.
Poradenské centrum poskytuje priestor na osobné konzultácie
vždy:
v pondelok, stredu a piatok od
8.00 – 14.00,
telefonické, e-mailové a písomné konzultácie denne od 8.00 –
14.00.
Nájdete nás v Tvrdošíne, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých (oproti SPŠ Med-

vedzie), Medvedzie 136, 027 44
Tvrdošín, telefón 043/5322746,
043/5831813, alebo na e-mailovej
adrese

Blahoslavený
Blahoslavený, čo vie čakať,
Čo vie v komôrke srdca zaplakať
a nenúti v okamihu zmeniť
krikom a hrozbou iné zmýšľanie.
Múdry je, čo pochopiť sa snaží
a nerieši veci prenáhlene.
Do tichých prosieb si vloží nádej
vie čakať – čakať skrúšene
a pokojné hľadá riešenie.
Blahoslavený, čo s láskou čakať vie.

poradenskecentrumts@zoznam.sk

Nevypovedané slová
Neodhoď v hneve zlatý kľúč
od brán lásky milosrdnej
dobrotu srdca pestovať sa uč
a prinúť sa vypovedať slová:
odpusť, prepáč a zabudni !
Nezapečať sa ani tvrdosťou
a neráň iným srdce bolesťou,
keď nevypovieš slova zmierenia.
Pokúšaj sa o to
vždy znova a znova,
lebo i ty budeš chcieť prekročiť
bránu milosrdnej lásky
a nebudeš ju vedieť otvoriť
pre tie nevypovedané slová.
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spoločenská rubrika / recept / tanec

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME

B l a h o ž e l á m e
15. 6. 2007 oslávila 57. narodeniny Margita Koleňová.
K tomuto životnému jubileu
jej želáme veľa zdravia, šťastia.

VITAJTE MEDZI NAMI
MAREC
Timotej Vaják, Tobias Vaják, Matej Florek, Sabína Laššáková, Šimon Brišák
APRÍL
Edita Polťáková, Radek Andrisák, Mariana Jurigová, Denis Lučivňák, Dávid Lučivňák, Adam
Rončák, Lenka Večerková, Martin Hládek, Igor Polťák
MÁJ
Jakub Mravčák, Martina Olešová, Peter Vojtas, Vanesa Večerková, Luis Alojz Franek, Petra
Kojdová, Katarína Kšendzuľáková, Tomáš Smolár, Miroslava
Chromková, Jakub Murín, Emil
Vavriňák, Mário Koleň, Tomáš
Mrekaj
JÚN
Patrik Vrábeľ, Tatiana Jamuľáková, Veronika Sochuľáková

Rýchle kurča od mamy
SUROVINY
1 kurča
zemiaky
2,5 dl šľahačkovej smotany
2 PL vegety
2 PL kečupu
soľ
POSTUP
Na suchý hlbší plech uložíme na
hranolčeky pokrájané očistené ze-

miaky, trochu posolíme. V smotane rozmiešame kečup a vegetu a polovicou zmesi polejeme zemiaky.
Kurča rozdelíme na menšie kúsky,
poukladáme na zemiaky a polejeme ho ostávajúcou polovicou zmesi.
Pečieme v rúre na miernejšej
teplote asi 160 – 170° C.
Dobrú chuť!

KINO
55. 88. Krá
Kráľovná
áľovná
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Apríl
• Otília Plaskúrová,
nar. 28. 11. 1941, † 6. 4. 2007,
• Jozef Sochuľák,
nar. 20. 3. 1928, † 7. 4. 2007,
• Dávid Lučivňák,
nar. 14. 4. 2007, † 15.4.2007,
• Miroslav Šimjak,
nar. 13. 10. 1965, † 26. 4. 2007,
• Jozef Kuchťák,
nar. 26. 5. 1950, † 29. 4. 2007
Máj
• Ľudovít Knapčík, nar. 3. 1.
1929, † 1. 5. 2007
Júl
• Viliam Smolka,
nar. 1. 1. 1938, † 8. 7. 2007,
• Michal Večerek,
nar. 5. 7. 1990,† 10. 7. 2007

APRÍL
75 rokov života
< Helena Kurňavková
70 rokov života
< Jozefína Buckulčíková
65 rokov života
< Pavlína Urbanová
< Helena Bobáková
< Margita Sekerášová
60 rokov života
< Marta Adamiková
< Viktória Koleňová
< Ján Gergel
< Kamil Grofčík
< Kamil Lučivňák
MÁJ
85 rokov života
< Justína Plaskúrová
75 rokov života
< Karol Veselovský
70 rokov života
< Jozef Balún
< Žoﬁa Janetová
65 rokov života
< Viktor Zvonár
60 rokov života
< Emília Urbanová
< Margita Gruchalová

AKCIE V KULTÚRNOM
DOME V ROKU 2007
4. 8. Svadba
19. 8. Poľovnícka výstava
– odpust
1. 9. Svadba
8. 9. Svadba
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Známy – neznámy „STEP“…
Tanec je starý ako ľudstvo samotné, ale svojou krásou, originalitou a posolstvom nadchýna
aj dnešnú modernú spoločnosť.
Pri tanci miznú predsudky a jazyková bariéra je zotretá pohybmi
tela. Bez slov vyjadrí radosť, smútok, lásku, pokoru… V každom
kúte sveta má prívržencov, ktorí
sa mu chcú venovať viac, ako len
na diskotéke, svadbe či stužkovej.
Napĺňa ich a oni ním chcú potešiť
aj ostatných.
Okrem známych zákamenských
mažoretiek a country tanečníkov
však máme aj ďalších tancom zapálených ľudí, ktorí i napriek obdivuhodným úspechom nie sú ešte zakorenení v podvedomí svojich
rodákov. Takouto formáciou je aj
STEP. Skupina dievčat, ktorá po
odchode p. uč. Laššákovej, vedúcej tanečnej skupiny Bzučo, túžila tancovať aj naďalej. Z Bzuča sa
postupne stal STEP a hoci začiatky bývajú všade zložité, energia
p. uč. Janoťákovej a p. uč. Bernaťáka, ktorí im pomáhali pri uskutočňovaní nácvikov, ich posúvala stále ďalej. Úspechy na seba nenechali dlho čakať. V roku 2001 to bolo
1. miesto na okresnom kole Disco Dance v Námestove, o rok ne-

skôr 3. miesto v súboji s okresmi
Námestovo a Tvrdošín. A tento
rok účasť na krajskom kole Tanečný Kubín a tam v rámci celoslovenskej prehliadky 2. miesto. Tu to už
ale nebol disco štýl, ale show choreograﬁe a hip-hop.
Za úspechmi našich dievčat
stála a stojí „vnútorná sila“ skupiny STEP, pani Ľubica Florková,
ktorá chce prostredníctvom našich novín poďakovať sponzorom:
Jozef Buľák, pán Padušňák, ZŠ (ﬁnančná pomoc) Marta Katreníková (ﬁnančná pomoc a tvorba kostýmov), ktorí pomohli skupine
STEP, aby sa mohla uvedených
súťaží zúčastniť, svojim zverenkyniam, ktoré trénovali v rámci svojho voľného času a reprezentovali
dobré meno obce, ale aj všetkým,
ktorí kedy skupine zatlieskali a vyjadrili im tak svoju podporu.
Talent, ochota pracovať, chuť
trénovať a vôľa víťaziť dievčatám
zo skupiny STEP určite nechýba.
Je len na nás ukázať, že nám zase
nechýba vôľa podporiť zmysluplné trávenie voľného času a nadanie našej mládeže.
Redakcia novín Zákamenčan
praje tanečníkom mnoho ďalších
úspechov.
Z. Vrábľová

JÚN
85 rokov života
< Magdaléna Belicajová
80 rokov života
< Alojz Kovaľ
75 rokov života
< Mária Kondelová
65 rokov života
< Ján Marek
< Alojz Gruchala
60 rokov života
< Anton Adamik
JÚL
90 rokov života
< Štefan Kuchťák
85 rokov života
< Margita Kuchťáková
< Kristína Polťáková
80 rokov života
< František Garaj
75 rokov života
< Františka Garajová
70 rokov života
< Mária Katreníková
65 rokov života
< Štefan Pavč
< Kamil Revaj
< Margita Kondelová
< Emília Durčáková
60 rokov života
< Stanislav Sivčák
< Ján Horský
< Miroslav Plaskúr
< Božena Janečková
< Justína Piklová
< Justína Laššáková
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Prípravka druhá na Orave
Dňa 16. júna 2007 sa na tunajﬁnálový turšom ihrisku odohral ﬁnálový
naj prípravky. Medzi štvoricu najlepších postúpili aj naše mladé nadeje, keď základnú skupinu jednoznačne vyhrali. Do ﬁnálového turnaja postúpili ešte družstvá z Dolného Kubína, Námestova a Istebného. Zákamenné podobne ako celú jarnú sezónu, ani vo ﬁnále nenašli premožiteľa, no napriek tomu
obsadili celkovo druhé miesto. Dokázali poraziť Istebné 3 – 1 a potom
dvakrát remizovať s Námestovom
1 –1 a s D. Kubínom 2 – 2. Vo

všetkých góloch mali prsty dvaja
hráči, a to M
M. Michalica a M.
hráči
M Buckulčik. Vedenie TJ Tatran Zákamenné ďakuje všetkým hráčom za
predvedený výkon, taktiež rodičom
futbalistov, sponzorom, STAVOR,
GODIS JÁN, LESNEJ SPRÁVE ZÁKAMENNÉ, BEŇUŠ R.
OBECNÝ ÚRAD ZÁKAMENNÉ,
organizátorom - M. Michalica, E.
Kurňavka. R. Beňuš, L. Buckulčik,
F. Murin a za vynikajúci guláš, ktorý pripravili Karol a Vladimír Florkovci. Ceny na záver prišiel odovzdať starosta obce Milan Vrábeľ.

VI. Vydarená Zákamenská penalta Koniec futbalovej sezóny 2006/07
Tradičným spestrením leta
sa stáva u nás aj Zákamenská
penalta.
Tento rok sa konala po
šiestykrát a bola súčasťou
vydarených obecných slávností.
Prihlásilo sa 68 mužov a po vlaňajšku opäť nabralo odvahu 8 žien.
Z nich po urputnom boji a povolenom ovplyvňovaní brankára vyšla víťazne Viktória Večerková. Na
2. mieste skončila Oľga Večerková, tretia bola Monika Smolárová
a štvrtá Lucia Chmeľová.
Po ženách nastúpili muži. Po
základnej časti ich ostalo vo vyraďovacom kole 15. Z nich nástrahy súťaže a aj horúčavu najlepšie zvládol a už po druhý raz
zvíťazil Robo Florek. Odniesol
si hlavnú cenu – horský bicykel. Za ním skončil Vlado Vojtaššák, tretí bol Dušan Straka,
štvrtý Vendo Tisoň a piaty Miro
Smolka.
Tento rok sa mimoriadne darilo brankárom a z nich bol najlepší Fero Polťák.

Celkovo kopli muži 408 jedenástok za približne dve a pol hodiny. V základnej časti z 340 penált
brankári chytili 131 striel.
Táto akcia by sa nedala zorganizovať bez pomoci sponzorov, a preto by sme chceli aj touto cestou poďakovať nasledovným osobám a ﬁrmám:
Luko, Reštaurácia Kýčera,
hostinec Pod kostolom, Obecný úrad, Autodoprava Mlich,
Glekalena, Durčák František,
Martauz Ľubomír, Beňuš Vladimír, Beňuš Rastislav, Vojtaššák Vladimír, Sochuliak Serafín, Godiš Ján, Belicaj Fero, Autodiely Sivčák, Fafejta
Jozef, Mlichová Mária, Subjak Jozef, Katreníková Marta,
Majcher Tibor, K.L.I.B.O.S.,
Minimarket Peter Sahúl, Pohostinstvo Janeta.
Poďakovanie za výborný
guláš patrí rodinám K. Čiča,
K. Sivčáka mladšieho a V. Balúna.
Mgr. P. Demko

Zhodnotenie sezóny
Mladší žiaci podobne ako
vlani postúpili na ﬁnálový turnaj, keď taktiež vyhrali základnú
skupinu, no na ﬁnálovom turnaji
už nemali takú formu a obsadili
celkovo piate miesto.
Starší žiaci skončili v tabuľke na siedmom mieste, keď na jar
prehrali iba tri zápasy.

Dorast splnil svoj cieľ, keď
musel skončiť v tabuľke do
šiesteho miesta, aby sa udržal
v prvej triede.
Dospelí boli po jesennej časti
na dne tabuľky, no jarnú časť zahrali dobre, keď prehrali iba dva
zápasy a obsadili celkovo tretie
miesto.
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