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Do každej rodiny v Zákamennom 	

Október 2013 	

V stredu 16. októbra 2013 navštívil našu obec spišský po-

mocný biskup a generálny vikár
Mons. Andrej Imrich.
V sprievode správcu farnosti Mgr. Andreja Duláka navštívil
ZŠ J. Vojtaššáka. Na pôde školy ho
okrem   riaditeľa Mgr. Pavla Dem-

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
– KALVÁRIA
Farár Juraj Ondriš dal v roku
1862 na vŕšku Kalvária
postaviť 14 kaplniek a malý
kostolík. Zákamenská
Kalvária bola vyhľadávaným
miestom mariánskych pútí na
sviatok Nanebovzatej Panny
Márie. Napravo od kostolíka
stojí kaplnka Božieho hrobu

a po ľavej strane sa nachádza
kaplnka sv. Heleny.
Od roku 1922 sa v obci slávi
odpustová slávnosť 15. augusta
na sviatok Nanebovzatej Panny
Márie – „na Zeľnú“. V tento deň
nosia obyvatelia obce do kostola
Pokračovanie na s. 7

Číslo 3/2013

Program pokračoval stretnutiami s modlitebnými skupinami
a hnutiami z obce. S otcom biskupom Andrejom Imrichom sa
ku privítal aj školský spevokol pod mali možnosť stretnúť aj členovedením Mgr. Ivany Čičovej.  Otec   via Hospodárskej rady farnosti
biskup využil veľkú prestávku aj a členovia Pastoračnej rady farna pár slov s deviatakmi. Zo škol- nosti. Hoci návšteva bola krátka,
skej pôdy sa delegácia presunu- zanechal v nás svojou skromnosla na obecný úrad na neformálny ťou a bezprostrednosťou hlboký
dojem.
rozhovor s vedením obce.
PD

NÁVŠTEVA BISKUPA
Spišský pomocný
biskup a generálny vikár
Mons. Andrej Imrich
navštívil našu obec
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DNI OBCE ZÁKAMENNÉ 2013
– POHODA NA VIDIEKU

Leto bez tradičných Dní obce
si mnohí z nás už ani nevedia
predstaviť. A zatiaľ čo my
s očakávaním počítame dni
v kalendári, zamestnanci
obecného úradu rozmýšľajú,
plánujú, chystajú...
jednoducho organizujú
ďalší ročník. A že, sa im aj
tohtoročný vydaril na plnej
čiare, o tom niet žiadnych
pochýb.
Začalo to v sobotu na našom
novučičkom námestí, kde starosta obce Ing. Milan Vrábeľ a starosta resp. wojt obce – gminy Suszec
Marian Pawlas slávnostne otvorili
detské ihrisko vybudované  v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Poľskej a Slovenskej republiky.
Dni obce tak pre deti pokračujú
každým dňom, ktorý strávia hrami a radosťou na nových šmykľavkách.

Osobitné miesto patrilo tento rok Dobrovoľnému hasičskému zboru a aj svätá omša v amfiteátri na futbalovom ihrisku bola poďakovaním za ich už 80-ročnú činnosť. Z rúk starostu si mnohí z nich odniesli ocenenie za nezištnú pomoc pri ochrane ľudského života i majetku.

A potom sa už naplno rozbehol
kolotoč zábavy s bohatým programom, ktorý ulahodil aj takému
veľkému a rôznorodému publiku,
aké sa u nás zišlo. Rytmus v krvi
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

ukázali zákamenské mažoretky
a na ich rezký krok nadviazali aj
ostatné vystúpenia. Zlato v hrdle
ukázali milovníčky spevu z Jednoty dôchodcov v Zákamennom
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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cúzsko, Maďarsko, Holandsko,
Chorvátsko, Taliansko. Taktiež
absolvovali festivaly na Cypre, vo
Fínsku, Belgicku, Veľkej Británii,
Rusku, Španielsku, Nórsku, Sardínii, v Turecku, Mexiku a v Brazílii.

a súbor dôchodcov z Poľska. Goralské a poľské texty vystriedal FS
Marína zo Zvolena. Ten sa vo svojej činnosti zameriava na scénické
uvádzanie slovenských ľudových
tancov a piesní, vďaka čomu bol
ich program  pútavý a dynamicky
rôznorodý. Okrem Zákamenného
– navštívili už aj Nemecko, Fran-

Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
ZDRAVOTNÉ STREDISKO 40
ZÁKAMENNÉ
MOBIL: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk

O spontánny detský smiech,
tanec a radosť v očiach sa postarali známi slovenskí herci Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor
so svojím programom Elá Hop!
Spolu so zákamenskými deťmi navštívili strašidelný zámok, múzeum voskových figurín, zúčastnili
Pokračovanie – s. 4

Ing. Dušan Durčák

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

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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DNI OBCE ZÁKAMENNÉ 2013
– POHODA NA VIDIEKU
Dokončenie – s. 3
sa nakrúcania filmovej rozprávky,
zašli na koncert, aj na karneval.
Na každom z týchto miest došlo  
k nejakej zápletke, ktorú mohli vyriešiť jedine odvážne deti. A preto Ela s Hopom vyberali z obecenstva deti, ktoré mali odvahu im
pomôcť. Tým sa aj deti stali spolutvorcami celého príbehu.
Pomedzi vystúpenia ste sa mali možnosť zapojiť alebo aspoň
povzbudiť ostatných v množstve
sprievodných akcií a súťaží: Zákamenskej penalty, drevorubača,
Dňa radosti, lesnej pedagogiky,
súťaže Zákamenský kotlík a Zákamenský bochník. Najmä posledné
dve určite prišli vhod, veď takýto
zážitkami naplnený deň si priam
vyžadoval dobré pohostenie.
O tom, že v Zákamennom
rastie mnoho talentov, presvedčili
aj vystúpenia našich detí, mládeže
i dospelých. Základná umelecká
škola sa predstavila country a írskymi tancami. Ohybnosť, ale najmä vytrvalosť a vôľu predviedli naše gymnastky a FS Kamenčan udrel na tú správnu strunu a roztancoval nás na goralskú nôtu. Tanečná skupina Freed a ĽH Kamenčan
zas potešili milovníkov pohybu, či
už toho tradičného ľudového alebo jeho moderného prevedenia.
Zábava prudko gradovala vystúpením populárnej slovenskej
skupiny Lojzo, ktorej životné krédo a filozofia znie:
„S teplákmi na večné časy a nikdy inak!“. Program obohatil
aj zamatový hlas zákamenského
talentu Sone Subjakovej v sprie-

vode Mateja Ridzoňa a Tomáša
Sivčáka.
A to sa už dostávame k hlavnej
hviezde tohto ročníka Dní obce
– priamo k skupine Vidiek. Nie nadarmo je v titulku tohto článku –

Pohoda na Vidieku. Vidiek k nám
skutočne priniesol neskutočnú
atmosféru pohody, pretože ešte
v ten istý deň vystupoval na najznámejšom slovenskom festivale
Pohoda na letisku v Trenčíne. Ich
vystúpenie nepotrebuje ďalší komentár, energia, ktorú nám dalo, bola obrovská. Do rána bieleho
sme z nej mohli čerpať na pripravených diskotékach a veseliciach.
V nedeľu oslavy Dní obce   vyvrcholili v športovom duchu, aby

sme v zdraví tela i duše očakávali
ďalší ročník. Konal sa II. ročníkom
Behu na Štibeľ a futbalový turnaj
medzi mužstvami z častí obce.
Za tradíciou Zákamenských dní
sa skrýva práca mnohých ľudí, ktorí im venujú aj svoj voľný čas a energiu. V mene nás, Zákamenčanov,
im chcem všetkým zo srdca poďakovať za to, že tieto dni, kedy oslavujeme svoj domov, svoju obec, pre
nás každý rok pripravujú.
Mgr. Zuzana Florková
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OBEC ZÁKAMENNÉ
ĎAKUJE VŠETKÝM
SPONZOROM,
KTORÍ PODPORILI
DNI OBCE ZÁKAMENNÉ
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VIAC FOTOGRAFIÍ
z DNÍ OBCE
ZÁKAMENNÉ 2012 je pre
záujemcov uvedené na
www.zakamenne.sk
v časti fotogaléria.

Ako som náušničky na vianočnú SRÍ LANKU
vychystala...
Ešte je niekoľko týždňov do Vianoc... ale ku mne prišli už teraz!
Nie som ešte vianočne pobláznená, nenakupujem darčeky, nevyrábam ozdoby ani nevypekám
medovníčky, ale...
Ozvala sa mi spolužiačka Zuzka z Komárna: „Potrebujem náušničky ako darček na Vianoce
pre kolegyne. Aby som na to nezabudla, chcem si ich objednať
hneď.“
Na pohľad objednávka ako
všetky ostatné a veľmi som sa jej
potešila.
„Ešte mi pošli adresu, aby som
ich mohla čím skôr odoslať,“ pripomenula som jej.
„Pocestujú na Srí Lanku,“ odpovedala mi.
....
No, aj my voláme susednú de-

dinku Kuvajt, tak mi v prvom momente ani nenapadlo, že Srí Lanka
bude skutočná Srí Lanka.
ALE BUDE ;-)
Zuzka tam má (zatiaľ) na rok
a pol prácu a už teraz vie, že tam
strávi aj vianočné sviatky...
Neskutočne si vážim, že sa rozhodla pre moje náušničky a tak
som musela a chcela niečo zmeniť,
urobiť niečo viac.
A asi to tak malo byť a mala som
to mala urobiť už dávno.
Sáčky, do ktorých náušničky
bežne balím, som nekompromisne „hodila do kúta“.
Našla som si postupy na výrobu krabičiek-škatuliek a pustila sa
do práce.
Vianočné pohľadnice ako vý-

robný materiál bol viac ako vhodný :-)
A moje krabičky tak na Srí Lanku prinesú nielen náušničky, ale aj
odkaz Vianoc:
lásku, spolupatričnosť, pomoc,
uznanie...
Maľovali ich telesne postihnutí ľudia – svojimi ústami a nohami.
Ich hodnota a najmä odkaz tak neskutočne prevyšuje hodnotu mojich výrobkov.
Na takú dlhú cestu však náušničky len tak „nešupnem“ do škatuľky :-), tak som im vystlala vnút-

ro mäkučkou látkou, aby bola pre
ne cesta čo najpohodlnejšia.
A pribalila som aj malý odkaz:
„Prispejte ku krásnym sviatkom,
šírte lásku, s akou som vás tam poslala...A dúfam, že vyčaríte radosť
na tvárach i v srdciach obdarovaných
a tak potešíte aj Zuzku, ktorá bude na
Vianoce tak ďaleko od svojej rodiny...“
Text a foto: Mgr. Zuzana Florková
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zo života / informácie / spomienky

KALVÁRIA
Jedna z dominánt našej obce.
Oáza kľudu, relaxu, zamyslenia, oddychu, načerpania
energie, zdravého ovzdušia,
výtvarného vnímania, Božieho pohladenia. Tak to vníma
väčšina občanov našej obce.
Po celotýždennom psychickom
a fyzickom vyčerpaní hľadajú toto
miesto, aby načerpali novú energiu do ďalšieho týždňa. Tiež cintorín, ktorý sa nachádza v blízkosti kalvárie, je miestom, kde odpočívajú naši príbuzní večným spánkom.

Spomienky, ktoré nás nútia
navštíviť ich hroby, by mali byť
umocnené tichom, ktoré by nás
malo obklopovať. Len tichá modlitba na perách by nás mala sprevádzať na týchto miestach. Celé
rodiny aj s deťmi sa tu spolu stretávajú a nachádzajú pokoj v duši.
Ale vždy je to tak? Tí, čo navštevujú tieto miesta, vedia, o čom
chceme hovoriť. Stačí povedať jedno slovo „MOTORKÁRI“ a nemusíme nič vysvetľovať. Nechápeme, ako môžu až tak rušiť  nedeľné ticho svojim ohlušujúcim táto-

šom. Chápeme ich záľuby, ale prosíme nie na týchto miestach. Ak
máte trochu pochopenia aj pre
nás, tak veríme, že nás už nebudete rušiť v našom rozjímaní.
Ešte niečo k výzdobe hrobov
pred blížiacimi sa „Dušičkami“.
Už ste si určite všimli plné kontajnery farebného umelého odpadu.
Zbytočne vyhodené peniaze a nielen to. Kde s týmto odpadom? Ke-

dy ho skonzumuje naša matička
zem? Aké dedičstvo zanecháme
pre ďalšie pokolenie? To sú otázky,
na ktoré si musíme vedieť sami odpovedať.
Naši predkovia nám také dedičstvo nezanechali. Ozdobili hroby
živými kvetmi, čečinou, ozdobami
z prírodného materiálu. Aké, to už
je na každom z nás. Záleží na fantázii a naša príroda nám bude určite povďačná. Jednota dôchodcov

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
– KALVÁRIA
Dokončenie – s. 1
kytičku uvitú z liečivých bylín
a kvetov, ktorú im pán farár požehná. Majú nám pripomínať liečivú silu, ktorú do nich vložil Boh.
Počas odpustovej slávnosti sa  
na vrchu Kalvária schádza obrovské množstvo pútnikov, aby oslávilo Nanebovzatú Pannu Máriu.
Pekným zvykom odpustovej slávnosti je krojovaný sprievod mla-

díkov a dievčat. Mladíci v zákamenskom kroji nesú zástavy na
čele sprievodu a slobodné dievčatá v kroji nesú sochu Panny Márie
a Pána Ježiša.  Tento rok celebroval sv. omšu na Kalvárii vdp. Martin Tondra, farár z Oravskej Lesnej. V homílii nám pripomenul  
nielen historický, ale aj duchovný
význam  miesta Kalvária.
V. Polťáková

Situačný plán starého
a nového cintorína

Pri cintoríne sú nainštalované
nové informačné tabule, ktoré znázorňujú situačný plán starého a nového cintorína. Na tabuliach sú prehľadne označené jednotlivé sekcie
cintorína a podrobne zakreslené
hrobové miesta. V abecednom po-

radí sú zoradení všetci zosnulí, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne. Každý návštevník cintorína
si podľa menného zoznamu dokáže ľahko nájsť svojho zosnulého príbuzného nielen na situačnom pláne,
ale aj priamo na cintoríne. – OcÚ
Ešte raz.
Oči sa zavreli,
dotĺklo srdce,
láska nezomrela,
len teraz plače.
Ešte ti stisnúť dlaň
a vidieť úsmev tvoj,
ešte raz objať ťa,
a cítiť, že si môj.
Už si tam hore
a bolesť nepoznáš,
spomienky zostanú
a ty ma odtiaľ stráž.
(Zuzana Florková)
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POSEDENIE S DÔCHODCAMI
Október – symbol jesene,
je mesiacom, kedy príroda
naberá na svojej kráse
plnosťou rozmanitých farieb.
Je ako jeseň života, životné
obdobie, ktoré so sebou
prináša dozrievanie múdrosti,
skúsenosti, ale aj radosti
a bolesti. Čas plynie ako rieka
nášho života. Míňa sa deň za
dňom, mesiac za mesiacom
a my sa znovu stretávame
starší o rok práve v mesiaci
október, aby sme prejavili
pozornosť a úctu vám tým
skôr narodeným.
Takéto spoločné stretnutie sa
uskutočnilo 20. októbra v Polyfunkčnom dome Kultúry. Pre seniorov bol   pripravený kultúrny
program, v ktorom sa predstavila ľudová hudba z Podbiela, malí eRkári mali pripravené pesničky, básne a scénku. Žartovné pesničky a básne predniesli najmenší z FS Kamenčan. Program obohatila aj ľudová hudba Kamenčan
a Jednota dôchodcov. Okrem bohatého kultúrneho programu sa
dôchodcom prihovoril aj Mgr. Ti-

bor Šándor, ktorý v krátkosti odovzdal seniorom pár rád, ako nenaletieť rôznym predajcom, ako sa
brániť proti tzv. „šmejdom“, ktorí
si na mušku berú práve tých skôr
narodených.
Ku dnešnému dňu žije v našej
obci 242 občanov nad 70 rokov.
Medzi najstarších občanov v obci
patrí Anton Laššák, Mária Florková, Margita Kuchťáková, Helena
Beňušová, Agneša Kovalčíková,
Ľudovít Žatkuliak, Emil Polťák,   
ktorým bola upradená dlhá niť života.
Na spoločnom posedení s dôchodcami sa už stalo tradíciou vyhlásenie Dôchodcu roka. Jednota dôchodcov  zvolila za Dôchodcu roka 2013 Teréziu Telúchovú
– ktorá má veľké zásluhy na zachovaní pôvodnej ľudovej výšivky
v obci Zákamenné. Tejto tvorbe sa
venuje už skoro 70 rokov. Okrem
tradičných výšiviek na kroje vyšívala aj rôzne vzory do kostolov.
Tento rok sa obec rozhodla oceniť  
aj ďalšiu dôchodkyňu tetu Zuzku Majchrákovú, ktorú asi väčšine ľudí netreba predstavovať. Te-

Oddychová zóna a športový
areál pre seniorov

Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

Náš každodenný život je
p opr e t k ávaný
ako vzácny koberec rôznymi
nitkami, nitkami obyčajnými – to
sú tie všedné, niekedy nekonečne
dlhé dni, daždivé počasie, choroba, či bolesť. Ale sú popretkávané i zlatými nitkami pohody, lásky
a radosti spojenej s návštevou detí,
vnúčat alebo známych. Z tých zlatých nitiek čerpajme radosť a silu
Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov Zákamenné vybudovali v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s projektom pod názvom: „Spoločne
športujme, poznávajme prírodné a kultúrne dedičstvo našich regiónov“ oddychovú zónu
a športový areál priamo v areáli zariadenia.

do tých obyčajných dní. Nech sú
dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech
je vaša jeseň života plná plodov,
krásna, pokojná a slnečná, presvietená láskou vašich blízkych.
V. Polťáková
Cezhraničným partnerom bol
Dom Pomocy Spolecznej Braci
Albertynów Bulowice z Poľskej republiky.
Oddychová zóna a športový
areál slúžia klientom zariadenia
nielen na priamy kontakt s prírodou ale aj na účinnú stimuláciu
telesnej a psychickej stránky ich
osobnosti.
– red
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

ta Zuzka už viac
ako polstoročie
všetkých udivuje nielen svojou nevyčerpateľnou energiou
a
úsmevom,
ale hlavne svojim neprekonateľným kuchárskym umením.
Jej jedlá sa nedajú s ničím zameniť, veď sú
p r i p r a vo v a n é
s nesmiernou
láskou.

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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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO
Zákamenné bude mať ďalšiu
zubnú ambulanciu
Občania povedali stop
hazardným hrám
Začíname s budovaním
kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo sa za obdobie od marca do októbra 2013 zišlo trikrát a to v dvoch plánovaných
termínoch v mesiaci jún a september a v jednom mimoriadnom, v mesiaci august.
Dňa 2. augusta 2013 bol hlavný
bod zasadnutia prenájom priestorov MDDr. Ivete Ovsákovej, ktorá
má záujem v našej obci vykonávať
prax zubnej lekárky.
Vzhľadom na to, že obec potrebuje ďalšieho zubného lekára, bol
jej schválený prenájom priestorov v budove s. č. 1003. Priestory,
ktoré sú jej poskytnuté, mali slúžiť ako byt, preto si ich chce upraviť na ambulanciu, na vlastné náklady. Keďže je v našom záujme,
aby zubná ambulancia začala fungovať čo najskôr,   starosta navrhol poskytnúť MDDr. Ivete Ovsákovej bezúročnú pôžičku vo výške
10 000 € s dobou splatnosti 3 roky
a odpustenie nájmu za priestory
na dobu 3 roky. Poslanci sa s týmto návrhom jednomyseľne stotožnili a schválili ho.
Obecné zastupiteľstvo 28. júna
2013 už prejednávalo viac bodov.
Prítomní boli 10 poslanci.
Označenie ulíc
Zástupca starostu, predseda komisie výstavby, ÚP a VP, Ing. Peter Durčák informoval, že komisia sa zišla, aby prerokovala návrh
označenia ulíc v obci. Prizvaný bol
aj Marián Iglár, ktorý inicioval riešenie tejto otázky. Komisia po prehodnotení situácie navrhuje určiť
ulice do roku 2018. Je to zdĺhavý
proces a v roku 2008 bolo prečíslovanie, kedy si takmer všetci občania obce menili občianske preukazy. Starosta uviedol, že zatiaľ
sa dala pripraviť veľká mapa obce,
kde sú farebne odlíšené jednotlivé časti a umiestnila by sa na vstupoch do obce a taktiež v digitálnej
podobe na webovú stránku. Mapu
poskytol k nahliadnutiu. Poslanec
Mgr. Bernaťák upozornil, aby sa
nezabudlo pri tvorbe názvov ulíc
na historické názvy a treba určiť
presný termín, kedy sa začne táto
otázka riešiť.

Vyhodnotenie školského roka
2012/2013
Mgr. Pavol Demko informoval OZ
o vyučovacom procese v šk. roku 2012/2013. Školu navštevovalo 727 žiakov, obe MŠ 164 detí.
Na 1. stupni prospelo s vyznamenaním 157 žiakov, na 2. stupni 84
žiakov. Celkovo neprospelo 5 žiakov, opravné skúšky v auguste bude robiť 10 žiakov.
Testovanie T-9 (monitor) matematika – 65,57 % /+ 5,5 % nad celoslovenský priemer, slovenský jazyk a literatúra – 65/- 2,51 % pod celoslovenský priemer. Dochádzkamierne zlepšenie u žiakov 9. ročníka,
najhoršia v VIII. A - 54,25 h na žiaka.
Bez prijímacích skúšok bolo prijatých 29 žiakov, prijímacie skúšky
robilo 70 žiakov, úspešní boli všetci.
Väčšina žiakov išla na stredné školy so štvorročným študijným odborom, najviac na technické a ekonomické školy 49 žiakov, gymnázium
12, lesnícke 7, zdravotnícke 3, ostatné SOŠ 24.
Tento školský rok reprezentovalo školu 157 žiakov. Najväčšie
úspechy – 2. miesto celoslovenské kolo detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali, účasť
na celoslovenskom kole v gymnastickom štvorboji ml. žiačok, účasť
na medzinárodnom divadelnom
festivale YOS v Belgicku, dve 1.
miesta a jedno 2. miesto na celoslovenskej súťaži Dilongova Trstená, účasť na celoslovenskej súťaži v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Európa
v škole, 2. Miesto na celoslovenskej súťaži Štúrov Zvolen, umiestnenie na krajskom kole v atletike.
Kresťanské spoločenstvo
a ERKO pracujú
Ďalej vystúpil vdp. kaplán Milan
Prídavok, ktorý oboznámil OZ
o tom, že v obci funguje kresťanské spoločenstvo mládeže a vykazuje bohatú činnosť. Podarilo sa
mu spojiť niekoľko mladých ľudí,
ktorí pracujú ako animátori a venujú sa mládeži. Spomenul niekoľko akcií, ktoré prebehli: jarné tvorivé dielne, deň matiek, výlet do
Rajeckej Lesnej, misijná púť detí
z Dobrej noviny do Rajeckej Lesnej, čistenie riek, akcia vypni telku, zapni seba.
Vdp. Prídavok ubezpečil, že aj
keď už z farnosti odchádza, mládežníci, ktorí sa začali v hnutí angažovať, budú určite pokračovať
aj bez neho. Ešte má naplánovaný

letný tábor detí v Lúčkach pri Ružomberku a nejaké hry na konci
augusta, tieto akcie sa bude snažiť
zrealizovať. Odchádza 10. júla do
farnosti Oravské Veselé ako správca farnosti.
O činnosti ERKa v obci informovala p. Bc. Martina Beňušová,
ktorá je poverená vedením tejto organizácie. V organizácii pracuje 6
dospelých a 48 detí, dospelí, ktorí pracujú s deťmi majú minimálne
základné animátorské kurzy. Deti sa stretávajú, resp. sú rozdelené do skupín podľa miesta bydliska, aby nemuseli chodiť ďaleko do
svojich stredísk. Stretávajú sa v rodinnom dome u Kurekov v Oraviciach, v starej budove OcÚ a u Mareka Beňuša v drevenici. V zime si
tam musia kúriť a tým im vznikajú
náklady, ktoré nemajú z čoho hradiť. Chceli by preto požiadať obec
o finančný príspevok 100 € na mesiac. Svojou činnosťou sa snažia zaujať školskú mládež a odpútať ju od
nástrah, ktoré im ponúkajú médiá
a konzumná spoločnosť. Ich činnosť je prepojená s činnosťou mládežníckeho hnutia, ktoré viedol
pán kaplán Prídavok.
Stomatologické služby
poskytované MUDr. Gajdošom
MUDr. Klement Gajdoš, zubný lekár v Zákamennom na úvod svojho vystúpenia poďakoval vedeniu
obce za pomoc a spoluprácu pri plnení jeho zdravotníckeho povolania. Poďakoval za údržbu priestorov, úpravu parkoviska a zastrešenie schodiska. „Som šťastný, že
môžem svoju 55-ročnú prácu zubného lekára so cťou ukončiť v obci, kde si občania a vedenie vážia
obetavosť, cit pre sociálne danosti. Posledné mesiace (ak mi to zdravie a Božia moc dovolí), svojej práce by som rád venoval usmerneniu
odbornosti ako poradca, metodik,
konzultant“ uviedol MUDr. Gajdoš.   Záleží mu na tom, aby mali dostupnosť k ošetreniu zubov
aj menej solventní občania, deti,
žiaci, študenti, dôchodcovia. Pani doktorka, ktorá u neho začala
pracovať, je momentálne na materskej dovolenke a nastúpi do polovice septembra. Už 12 rokov dáva ponuky mladým lekárom, ktorý končia štúdium, pracovať v Zákamennom. Mnohí sa však nechávajú zlákať vidinou rýchleho vysokého zárobku a odmietajú pracovať na dedinách. Do budúcna by
chcel získať ešte dve sily a zmodernizovať služby, má objednaný no-

Hlinená maketa sochy biskupa
Jána Vojtaššáka
vý RTG prístroj, UV žiariče, ozón
a inú techniku a zariadenia pre
špičkové ošetrenie. Plánuje objednávanie pacientov na hodinu.
Hospodárenie obce
Ing. Marta Florková, ekonómka a účtovníčka OcÚ, predložila OZ záverečný účet obce za rok
2012 a celoročné hospodárenie
a navrhla použiť prebytok hospodárenia z roku 2012 vo výške
351 167,57 € na tvorbu rezervného fondu. Stanovisko k záverečnému účtu predniesla aj hlavná
kontrolórka obce Viera Verníčková a odporučila ho schváliť bez výhrad. OZ jednomyseľne schválilo
záverečný účet a použitie prebytku z minulého roka na tvorbu rezervného fondu.
Druhá zmena rozpočtu sa bude týkať úprav z dôvodu opravy výtlkov na MK, Lesy SR nám prispeli sumou 10 000 € na opravu MK
v Oraviciach, obec využila možnosť
prijať cez ÚP Námestovo 3 mužov
a jednu ženu cez projekt do 29 rokov na obdobie 1,5 roka. Nainštalovali sa na ihrisko siete, na ochranu priestoru za bránami. Ihrisko
– umelá tráva v Oraviciach je veľmi poškodené, resp. opotrebované. Uvažovalo sa o oprave, tento rok
by sa to ešte mohlo finančne zvládnuť skôr ako na budúci, keď sa začne
s kanalizáciou, informoval starosta.
Poslanci neschválili použiť finančné
prostriedky na opravu ihriska, treba
radšej investovať do inžinierskych
sietí pre IBV pod Kalváriou.
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Petícia občanov za zrušenie
hazardných hier v obci
Hlavná kontrolórka obce Viera
Verníčková informovala poslancov o tom, že bola na OcÚ Zákamenné doručená 26. 6. 2013 petícia za zrušenie hazardných hier
v obci. Následne starosta menoval komisiu, ktorá preverila, či petícia obsahuje všetky náležitosti.
Komisia konštatovala, že petícia
spĺňa požiadavky zákona o petičnom práve. Po vykonaní kontroly
správnosti a úplnosti údajov v petícii bolo zistené, že podávateľ petície predložil petičné hárky s celkovým počtom 1 416 podpisov, čo
predstavuje 37,45 % z 3 781 oprávnených voličov ku dňu, kedy komisia vykonala kontrolu petície a podala k nej stanovisko. Obec vypracovala VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na jej
území, ktoré bolo poslancom zaslané spolu s pozvánkou. Poslanci nemali k navrhovanému VZN
žiadne pripomienky a jednomyseľne ho schválili.
K návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom starosta uviedol, že na základe zmien v zákone o odpadoch vyplývajú aj pre obce nové povinnosti, Týka sa to nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a jedlými tukmi
a olejmi v stravovacích zariadeniach a reštauráciách. V našej obci väčšina občanov používa biologicky rozložiteľný odpad na výrobu
kompostu pre svoju potrebu. Jedlé tuky a oleje môžu občania odvážať na zberný dvor. Školská jedáleň
a reštaurácie musia mať uzavretú
zmluvu s firmou, ktorá tieto tuky
odkupuje. OZ jednomyseľne VZN
o nakladaní s odpadmi schválilo.
Žiadosti občanov
V bode nakladanie s majetkom obce boli prejednávané žiadosti Margity Gruchalovej, Jozefa Fafejtu,
Štefana Briša, Jána Sivčáka o vysporiadanie a odkúpenie pozemkov, žiadosť Ing. Vladimíra Florka
o zrušenie nájmu ubytovacích zariadení, SVB a NP Centra Záka-
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menné o oslobodenie od poplatku
za znečisťovanie ovzdušia. Ďalej
boli prejednané žiadosti o finančné príspevky Gymnastickému klubu, FS Kamenčan, pán Jozef Majcher žiadal o vybudovanie verejného osvetlenia na novú ulicu. OZ
schválilo navýšenie režijných nákladov pre stravnú jednotku stravníkov v ŠJ ZŠ.
Aktivity v obci
V bode rôzne starosta ešte stručne oboznámil OZ s aktivitami, ktoré prebiehajú v obci. Už tento rok
sa začne s budovaním dlhoočakávanej kanalizácie. Začne sa trasa
Nižný koniec – Novoť hneď, ako sa
ukončí kontrola verejného obstarávania. Budujú sa tri ihriská v rámci
projektu cezhraničnej spolupráce
s PL a to pri zdravotnom stredisku,
na námestí a pri základnej škole.
Bolo ukončené verejné obstarávanie na vybudovanie sochy biskupa
Jána Vojtaššáka, úspešným uchádzačom je Juraj Briššák. Pripravuje sa verejné obstarávanie na vybudovanie cesty do Grúňa, chodník
ku kostolu a priestranstvo pred budovou polície a pred zdravotným
strediskom.
Pripravujú sa dni obce,
program je zabezpečený. Chceme
požiadať pána farára, aby svätú
omšu odslúžil za dobrovoľný hasičský zbor, pretože tento rok slávi 80. výročie svojho založenia. Po
nej by sa odovzdali ocenenia za
prácu v zbore. Sú pozvaní aj priatelia z Poľska – dôchodcovia z družobnej obce Suszec a za ich prítomnosti v rámci cezhraničného
projektu otvoríme jedno detské ihrisko, ktoré je na námestí.
V diskusii vystúpili viacerí
poslanci
Pavol Florek opäť pripomenul
priepust cez cestu na Farskom
briežku, ktorý pri veľkých dažďoch zaplavuje cestu.
Mgr. Bernaťák upozornil na
poškodený diel plota na cintoríne,
treba ho vymeniť a bolo by treba
ponatierať rozhlasové stĺpy .

Prípravné práce na parkovisko pred policajnou stanicou, poštou a novým KD

Výstavba bezpečnejšieho chodníka smerom ku škole a farskému kostolu
Ing. Peter Durčák upozornil
na plot nového cintorína – opadáva z neho omietka a pochválil zamestnancov, ktorí strihali dreviny
na cintoríne. Urobili to pekne.  
Vladimír Vojtaššák upozornil
na priepust popod cestu na Mrzáčke pri jeho rodinnom dome,
urobila sa tam diera na ceste.
Peter Grofčík uviedol, že počúva od občanov pripomienky, že voda sa platí raz ročne a sú to pre niektorých vysoké sumy, ktoré im naraz zaťažia rodinný rozpočet. Bolo
by dobre pouvažovať o mesačných
platbách za vodu.
Ďalej sa informoval, či sa bude upravovať verejné priestranstvo
pred budovou Polície – áno – odpovedal starosta.
P. Grofčík ďalej navrhol, aby
sa kontajnery na sklo ešte označili nálepkami, ktoré budú jasne
ukazovať, čo sa tam nesmie hádzať a ešte chcel vedieť, či obec neplánuje zlepšiť úroveň knižnice.
K úrovni knižnice sa vyjadrili
aj členovia kultúrnej komisie Mgr.
Bernaťák a Mariana Florková, lebo túto otázku prejednávali aj na
zasadnutí komisie. Mgr. Bernaťák
uviedol, že knižnica v takej veľkej obci by mala byť v dôstojných
priestoroch, ideálne by bolo prízemie polyfunkčného domu kultúry. M. Florková uviedla, že výber kníh, ktoré sa kupujú do knižnice, by sa mal robiť odbornejšie,
bolo by potrebné sledovať viaceré vydavateľstvá a kritiky vydávaných titulov. Starosta sa s týmito názormi nestotožnil, ale nechal
túto otázku otvorenú a prejedná ju
s komisiou kultúry.
Čo sa týka priepustov, ktoré
zaplavujú cesty, budú sa postupne opravovať, poškodený diel cintorína sa vymení, už je pripravený, o plote na novom cintoríne vieme, bude sa to musieť nejako riešiť. O mesačných platbách za vodu
sme zatiaľ neuvažovali, na obecný
úrad zatiaľ nikto s takým návrhom
neprišiel, je to otázka pre učtáreň,
môžeme sa ňou zaoberať.

Obecné zastupiteľstvo 20. septembra zasadalo v počte 11 prítomných poslancov
Príprava škol. roka 2013/2014
Prítomný bol aj riaditeľ ZŠ Mgr.
Pavol Demko, ktorý oboznámil prítomných so stavom pripravenosti školy na školský rok
2013/2014. V škole je 714 žiakov,
aj tento rok sme zaznamenali pokles. V materskej škole je 152 detí
v deviatich triedach a to piatich celodenných a štyroch poldenných.
Predškolákov je 80. V základnej
škole je z celkového počtu 714 žiakov je 50 integrovaných . Zatiaľ je
reálnych 35 krúžkov, do ktorých
odovzdalo 750 žiakov poukazy, no
ešte nevypršal termín na ich odovzdanie. Školská jedáleň má 300
stravníkov z toho 17 cudzích. Angličtina sa učí už od 1. ročníka
hravou formou, povinná je od 3.
ročníka. Kvalifikácia na jej výučbu
je 100 %. Cez prázdniny sa urobila rekonštrukcia ihriska s umelou
trávou, nanášal sa nový gumo-asfaltový povrch. Na druhom stupni sa vymenili vstavané skrine, na
WC sa vymenili ventily, domontovali sa žalúzie na okná.
Starosta konštatoval, že vznikol
problém kapacity školského klubu,
ktorá podľa prihlásených detí nepostačuje. Treba prehodnotiť žiadosti rodičov a uprednostniť zamestnané matky. Tento školský rok už novú
triedu zriaďovať nemôžeme. Mgr.
Bernaťák sa ďalej informoval, či sa
neuvažuje s výstavbou telocvične,
resp. športovej haly, treba brať do
úvahy fakt, že ju budú využívať nie
len žiaci ale aj verejnosť. Do budúcna možno, ale budúci rok nie, konštatoval starosta.
Činnosť KaM
Animátorky z KaM – kresťanského spoločenstva zákamenských detí a mládeže prezentovali svoju prácu za uplynulé obdobie od poslednej
návštevy OZ. Pripomenuli, že všetky
akcie, ktoré realizujú sú v spolupráci
s ERKOm. Pokračovanie – s. 10
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO
Dokončenie – s. 9
V prázdninovom období sa uskutočnili 2 letné tábory pre staršie
a mladšie deti na fare v Lúčkach.
Po návrate domov si obidva tábory urobili stretnutie na ihrisku a ďalšou akciou bola Bodka za
prázdninami na ihrisku pri škole.
Pod hlavičkou KaM a ERKO bol
zorganizovaný aj deň radosti na
dňoch obce pre deti. Dievčatá
predložili aj vuvedené akcie. Peniaze, ktoré dostali od obce už vyčerpali, čo potrebovali naviac, získali od sponzorov. Do konca augusta majú pokryté náklady. Na
mesiace september – december
žiadajú obec o ďalšiu dotáciu.
Kto vystupuje ako zodpovedná osoba za spoločenstvo KaM a či
naďalej spolupracujú s vdp. Milanom Prídavkom, informoval sa
Mgr. Bernaťák. Zodpovedná osoba
je Veronika Kudlová a pán kaplán
Milan Prídavok je naďalej s nimi
v kontakte ako metodický poradca.
Starosta skonštatoval, že bol
daný prísľub dotácie od obce
400 € na mesiac na pokrytie nákladov na činnosť, preto dal návrh
OZ odsúhlasiť dotáciu spoločenstvu KaM 1600 € do konca roka
2013. Všetky náklady budú zdokladované. OZ návrh schválilo.
Plnenie a úprava rozpočtu
Poslancom bol predložený prehľad
plnenia rozpočtu za I. polrok 2013.
Ekonómka a účtovníčka OcÚ Ing.
Florková informovala, že výsledok hospodárenia za I. polrok 2013
je 526 tis. eur.Ing. Florková ďalej predložila na schválenie OZ 3.
zmenu rozpočtu k 1. 9. 2013, ktorá
vyplýva zo skutočností, že bola poskytnutá pôžička MDDr. Ivete Ovsákovej, ďalej boli s ÚPS 2 dohody.
Prijali sme zamestnancov na VPP.
Poslanci jednomyseľne schválili 3.
úpravu rozpočtu.
Obec konsoliduje verejné
financie
Starosta uviedol, že dennodenne
počúvame a čítame z médií o konsolidácii verejných financií a ako
samosprávy zadlžujú štát. Nie je
vždy pravda, čo nám podsúvajú
médiá a vysvetlil prítomným, čo
vlastne z konsolidácie verejných

financií pre samosprávy vyplýva.
Združenie miest a obcí ako reprezentant miest a obcí SR v Memorande o spolupráci s vládou SR vyjadrilo úsilie podieľať sa na stabilizácii a konsolidácii verejných financií. Zaviazalo sa vzájomne koordinovať svoju rozpočtovú politiku s vládou a zabezpečiť v roku
2013 zníženie deficitu verejných
financií na 2,9 % hrubého domáceho produktu.
Podľa Memoranda obce a mestá
s počtom nad 2000 obyvateľov mali pripraviť a schváliť svoje rozpočty na rok 2013 tak, aby neprekročili výdavky, ktoré mali schválené
v roku 2012. To znamená usporiť
asi 5 % osobných výdavkov a 10 %
výdavkov na tovary a služby miest
a obcí. Táto úspora má slúžiť mestám a obciam ako rezerva, ktorú
nemajú minúť. Starosta ubezpečil, že obec Zákamenné konsoliduje verejné financie.
Začína sa budovať kanalizácia
Ďalšia informácia starostu sa týkala kanalizácie. S výstavbou sa
začne v mesiaci októbri a mala by
sa ukončiť do troch rokov. Podľa
projektovej dokumentácie spred
desiatich rokov mala zahŕňať 80 %
obce, po 10 rokoch rozvinutej IBV,
to bude približne 60 %. Práce budú vykonávať firmy OHL, s ktorou
máme skúsenosť pri výstavbe námestia a firma MBM.
Bude sa robiť aj vodovod a či sa
zamestnajú aj naši ľudia, chcel vedieť Mgr. Bernaťák. Vodovod nie
a o zamestnávaní našich ľudí na
nejaké pomocné práce sa pokúsime dohodnúť so subdodávateľom.
Nakladanie s majetkom obce
Nový primár interného oddelenia
z nemocnice v D. Kubíne žiada aj
obce z okresu NO o príspevok na zakúpenie sondy pre echokardiografický prístroj, ktorý diagnostikuje srdcovo-cievne ochorenia. Toto
vyšetrenie sa realizuje cez pažerák
a nemožno ho vykonať v žiadnej zo
štyroch nemocníc VÚC Žilina. Starosta uviedol, že v rámci svojej právomoci už na prístroj podpísal príkaz na odoslanie 1000 € z rozpočtu ZMOBO a 1000 € zo združenia
Biela Orava. Starosta navrhol pri-

Výstavba altánku v časti obce Vyšný koniec
spieť sumou 500 € aj z rozpočtu obce. OZ túto skutočnosť vzalo na vedomie a odsúhlasilo.
Starosta uviedol, že OZ na svojom zasadnutí dňa 9. 3. 2011 uznesením 4/2011/B-15 schválilo zámer
vykúpiť pozemky pod lyžiarskym
vlekom pri Jednote na Nižnom konci a ihriskom na Vyšnom konci od
majiteľov Jozefa Ovšáka a manželky Viery Ovšákovej rod. Subjaková a Floriána Subjaka a manželky
Marty rod. Kresťanovej. Majitelia sú
ochotní pozemky odpredať za cenu
určenú znaleckým posudkom, ide
o výmeru 1681 m2 , a oni majú záujem o pozemok na Farskom briežku,
ktorý obec držala práve na účely zámeny a ide o výmeru 1664 m2.  OZ
jednomyseľne tento návrh schválilo.
Hlavné úlohy na rok 2014
Vzhľadom na to, že treba pracovať na príprave rozpočtu na budúci rok, je nutné uvažovať o vytýčení hlavných úloh na budúci rok,
uviedol starosta. Núka sa veľa vecí, ktoré by bolo treba riešiť, niektoré navrhol on, niektoré poslanci z viacerých prerokovaných OZ
schválilo nasledovné:
– opravy po kanalizácii
– riešiť vodovod z Lokce
– pasportizácia dopravného značenia v obci
– výkup pozemkov pod miestne
komunikácie
– výkup pozemkov pod ihrisko
na VK
– jedna miestna komunikácia
– asfaltový povrch
– projektová dokument. chodníky
– lavička pre peších na moste pri
K.L.I.B.O.S.e
– starosta oboznámil s priebehom
akcií a úloh, ktoré obecný úrad realizuje a plní.

– Socha biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorá bude umiestnená na námestí, je vo fáze hlinenej podoby.
Dianie v obci
– Začína sa pracovať na miestnych
komunikáciách do Grúňa a ku Terézii Balúnovej na Poriečí. Vypísali sme súťaž na výmenu svietidiel,
dnes boli dodané ponuky.
– K 1. 10. 2013 sa rušia obvodné
úrady a vznikajú okresné úrady.
– Zberný dvor, ktorý funguje od mája sa dostáva do pozornosti občanov, je otvorený v sobotu, spravuje ho Mgr. Salaj a je tam už dovezené množstvo rôzneho odpadu, aj komunálneho, ktorý patrí do nádob.
Mgr. Salaj si vedie evidenciu, kto
a čo na dvor dovezie, aby občania
nezneužívali zberný dvor na úkor
frekvencie vývozu svojej nádoby.
Mgr. Bernaťák, chcel vedieť, či sa
bude robiť jesenný zber formou kontajnerov. Zatiaľ áno, aj keď náklady
na spracovanie a zber odpadu rastú,
ale odrazilo by sa to bohužial na čistote obce, odpovedal starosta.
Poslanec Peter Grofčík upozornil na voľný pohyb psov po dedine a či sa nebude opravovať cesta Zákamenné – Or. Lesná. Starosta odpovedal, že momentálne
pre zamedzenie voľného pohybu
psov môžeme upozorniť majiteľov
v rozhlase a oprava cesty Oravská
Lesná – Zákamenné stojí na verejnom obstarávaní.
Poslankyňa Mgr. Emília Strýčková tlmočila sťažnosti občanov
z Poriečia na rýchlu jazdu nákladných áut COLORSPOLu, treba zo
strany obce požiadať vedenie firmy, aby upozornilo svojich vodičov. Starosta sľúbil, že bude jednať
s vedením firmy.
Mariana Florková

KOZMETIKA
aj na objednávku

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
B c . Z L AT IC A G RU C H A L OVÁ
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Aktívne pohraničie UJSOLY – ZÁKAMENNÉ

V sobotu 1. júna 2013
sa v poľskej obci Ujsoly
slávnostne otvorilo
fitnescentrum pod holým
nebom. Obec Zákamenné
vystupovala ako slovenský
partner pre realizáciu
poľského projektu
„Aktywne pogranicze“,
na základe ktorého si obec
Ujsoly mohla postaviť krásne
fitnescentrum v prírode.

Súčasťou slávnostného otvorenia   fitneska   v Ujsolach bolo
aj vystúpenie našich gymnastiek,
Ľudovej hudby Kamenčan a Folklórneho súboru Kamenčan. Poľská strana sa prezentovala vystúpením detí – „Teszowe kropelki
z Ujsól“, hudobnej skupiny „Undecided z Ujsól“. Pre deti boli pripravené rôzne hry a súťaže. Aj napriek daždivému počasiu ukážky
boja predviedli udatní Vikingo-

via a dobrovoľníci z Poľského červeného kríža predviedli ukážku
prvej pomoci.
V rámci vzájomných dobrých
vzťahov a upevnenie spolupráce bola začiatkom októbra podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci, ktorú podpísali   starosta
obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ (SR) a Wójt gminy Ujsoly Tadeusz Pietka (PL). Zmluva sa týka  
cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry, športu a oddychu, enviromentálnej ochrany, turistiky
a spolupráce medzi organizáciami
v obidvoch obciach.
V. Polťáková

KRÁSA V PIESNI UKRYTÁ

Ľudová hudba Kamenčan
sa koncom augusta
zúčastnila prehliadky
ľudových hudieb a súborov
v poľskej obci Ujsoly.
Na prehliadke ľudových
hudieb a súborov
sa prezentovali našimi
tradičnými
goralskými piesňami.
Načreli aj do pokladnice
slovenských ľudových piesní,
ktoré zaujali poľského diváka.

Ľudová hudba Kamenčan sa
ako jediný slovenský súbor vynímal medzi poľskými súbormi práve svojím temperamentom a ži-

vosťou, ktorou interpretovali piesne. Bolo veľmi povznášajúce počuť v hľadisku slová: „Jak ty Slovaci kochano grajo i špivajo.“ Súčasťou bol aj remeselnícky jarmok
tradičných i netradičných ručných

výrobkov, ktorého sa zúčastnila
Anna Sivčáková. Jej výrobky zožali obrovský úspech na druhej
strane hraníc. Ujsolčania obdivo-

vali šikovnosť a nesmiernu trpezlivosť, s ktorou pani Sivčáková vytvára rôzne výrobky a dekorácie.
V. Polťáková
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V kresťanskom kalendári pripadol 24. jún sv. Jánovi Krstiteľovi – prorokovi a svätcovi; patrónovi krajčírov, kožušníkov, garbiarov, krčmárov, nožiarov, brusičov, spevákov, vinárov, architektov, pastierov, odsúdených na smrť; ochrancovi pred strachom a mnohými chorobami. V tradičnej kultúre sa s týmto dňom spájali obyčaje nazývané svätojánske alebo jánske zvyky. Pálenie jánskych ohňov, zber liečivých
rastlín, magické obrady spojené s veštbami vydaja, hľadanie pokladov a množstvo iných zaujímavých prejavov ľudového zvykoslovia.

NA JÁNA...
Svätojánske zvyky boli
pôvodne späté u Slovanov
so slávnosťami letného
slnovratu, v ktorých hlavnú
úlohu zohrávali oheň, voda
(najmä rosa) a zeleň.
Ohne, ktoré v tento deň
zapaľovali na vŕškoch,
symbolizovali slnko víťaziace
nad tmou. Neskôr sa stali
symbolom svätojánskej noci.
Samotný priebeh svätojánskych obradov bol v každom regióne špecifický. Vo všeobecnosti sa tešil veľkej úcte a obľube, najmä medzi mládežou. Vatry sa zvykli stavať za dedinou na kopcoch.
Dospievajúca mládež včas začala
zbierať opotrebované metly, ktoré pred Jánom namáčali do živice a kolomaže. Po zotmení sa stretli na kopci pri vatre so zapálenými metlami. Jánske ohne sa pálili aj v blízkosti salašov. Pastieri naukladali suchú haluzinu z ihličnatých stromov do vysokej pyramídy, ktorú po zotmení podpálili a udržiavali oheň dlho do noci. V niektorých regiónoch pálili vatry dokonca na všetkých svetových stranách (Brezno). Dávnejším zvykom bolo aj púšťanie
horiacich kolies. Pomedzi obruče (ráfy) vozových kolies preplietli slamu s čečinou a poliali ju smolou a dechtom. Cez hlavicu prevliekli žrď tak, aby ju na každom
konci bolo možné držať. So zapálenými kolesami chlapci, vždy po
dvaja, utekali dolu kopcom a zásluhou prúdenia vzduchu plamene boli čoraz väčšie.
Neodmysliteľnou súčasťou bolo preskakovanie svätojánskej vat-

ry. Pôvodne preskakovala oheň
iba mládež, ale aj niektorí dospelí,
ktorí mali k tomu dostatok fyzických síl. Verilo sa, že ten kto preskočí oheň , dožije sa budúceho roka. Na mnohých miestach sa tiež
verilo, že ak mládenec s dievčaťom, držiac sa za ruky, preskočia
spoločne vatru, čoskoro uzavrú
manželstvo. Inokedy si mal mládenec vziať za ženu tú, ktorú mu
v jánskej piesni pri preskakovaní
vatry prisúdili. Podľa ústnej tradície na východnom Slovensku mládenci preskakovali kedysi vatru
nahí. Tento jav mal rituálno-očistnú funkciu. U dievčat mal túto
funkciu veniec na hlavách, upletený z rôznych rastlín. Počas týchto
obradov zaznievali rôzne piesne,
riekanky a prekáračky charakteristické pre jednotlivé regióny.
Na Orave do polovice 20. storočia zachovali zvyky dávnejšie známe i v susedných slovanských národoch. Predovšetkým až do letného slnovratu nechávali určitú časť pasienku nedotknutú. Dobytok na ňu vyháňali až na Jána,
keď si tam urobili malú kolibu zo
smrekovej kôry a čečiny. Vedľa koliby postavili ,,Jána“ – vyšší strom
ozdobený papierovými stužkami.
Z masla, vajec, chleba, slaniny,
múky, vína a iných pokrmov, ktoré dostali od gazdov, si navarili výdatné jedlá. Dlho do noci sa zabávali pri horiacej vatre a fakliach.
S jánskymi zvykmi sa viaže
aj postava Černokňažníka. Podľa starších predstáv vládol mračnám, rozkazoval búrke, bleskom
a z nich pochádzajúcemu ohňu.
Na Orave podľa jedného zachovaného príbehu kedysi dávno chodil
Černokňažník po domoch, aby si

vyprosil mlieko a vajíčko od čiernych zvierat, no všade ho vysmiali. Nakoniec prišiel do chalupy najväčšieho bedára, ktorý mu dal, čo
žiadal. Černokňažník ho potom
vyzval, aby nalámal konáre, predovšetkým kalinu, a ohradil nimi svoje políčko. Sotva tak bedár
urobil, nebo sa zatiahlo čierňavou,
prišla búrka s ľadovcom, ktorý zničil dozrievajúce obilie. Ušetril len
pole vyznačené vetvami. Stalo sa
tak na Jána, preto odvtedy na Jána všetci zapichovali do roli zelené
prúty, aby búrka nezničila úrodu.
S Jánom sa spájajú aj ďalšie zvyky. Na Orave sa zvykli dávať do polí uhlíky zo svätojánskej vatry, ktoré plnili ochrannú funkciu. Dievčatá sa váľali po žite, či už preto,
aby narástli vysoké, alebo aby dostali vysokého muža. Takmer na
celom Slovensku vili dievčatá na
Jána vence a spoločne ich púšťali dolu vodou. Ktorej veniec plával
najrýchlejšie, mala sa najskôr vydať. Iný spôsob bol ten, že dievča
hodilo do vody tri vence. Ak sa niektorý veniec vo vode otočil, o toľko
rokov sa mala vydať. Na Orave hádzali venčeky na strechy domov,
v ktorých bývali mládenci. Na ktorom rade šindľov sa zachytil, o toľko rokov mala byť svadba. Oravské dievky si tiež sadili ku domu
žihľavu. Na ktorú stranu sa sklonila, tým smerom sa malo dievča
vydať. Tento zvyk sa v niektorých
oravských lokalitách vyskytoval
ešte v sedemdesiatych rokoch 20.
storočia. Deň sv. Jána mal aj istý magický charakter. Ľudia verili, že všetky byliny, ktoré na Jána
kvitnú, majú nielen liečivý ale aj
čarodejný účinok. Museli sa však
zbierať ešte pred východom slnka.
Umývanie rannou rosou malo zabezpečiť krásu a sviežosť.
Medzi ľuďmi boli rozšírené aj
predstavy o tom, že počas svä-

tojánskej noci do východu slnka strigy realizujú svoje skazonosné zámery. Z obavy pred strigami už v predvečer Jána nedovolili žene z iného domu priblížiť
sa k maštaliam. Dobytku dávali
cesnak s chlebom a soľou, niekde
i petržlen a iné ochranné rastliny.
V deň Jána nedali nič z domu a dávali pozor, aby sa cudzí človek nedotkol retiazky alebo povrazu, na
ktorom vodievali kravy. Veril, že
v noci pred Jánom tancujú strigy nahé na krížnych cestách. Bola
rozšírená povera, že kravy dávajú
po Jánovi menej mlieka preto, lebo im ho strigy odobrali.
Na Jána sa neokopávalo, nesadilo, ani inak sa nemala rušiť zem.
Ľudia si nepožičiavali oheň a ak by
niektorá žena bola prala, privolala
na celý chotár búrku. Aj keď jánske
ohne mali čiastočne za úlohu zabezpečiť vlahu, na Jána nebol dážď
vítaný, pretože v takom prípade
mal trvať veľa dní, ohrozil úrodu
a sčervivelo ovocie, orechy a mak.
Časom sa všetky tieto zvyky redukovali a postupne zanikli. Určitú úlohu v tomto procese zohrali opäť vrchnostenské príkazy. Už
v 16. storočí sa začali objavovať zákazy klásť jánske ohne. Dôvodom
týchto opatrení boli časté požiare, ohrozenie ľudského života, či
neviazané správanie mládeže pri
ohňoch.
JÁNSKE OHNE
v Zákamennom
Deň sv. Jána mal svoju tradíciu aj v Zákamennom – zber liečivých rastlín, ochrana pred zlými silami... Avšak obrad pálenia
svätojánskych ohňov nie je celkom jasný. Podľa spomienok niektorých našich najstarších obyvateľov  v Zákamennom v priebehu 20. storočia jánske ohne neboli
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22. 6. 2013 Na Jána v Zákamennom
zaužívané. Vzhľadom na to, že
svätojánske ohne sa vyskytovali v iných oravských lokalitách , je
možné, že tento zvyk u nás v minulosti zaužívaný bol. Avšak postupne
zanikal. Do tohto obdobia už naša
pamäť žiaľ nesiaha. Do úvahy však
pripadá aj tá skutočnosť, že svätojánske ohne sa v našom okolí naozaj nevyskytovali. No aj napriek tomuto zisteniu, sme sa rozhodli tento jánsky zvyk pripomenúť.
V predvečer jánskej noci, 22.
júna v sobotu na futbalovom ihrisku v Oraviciach, folklórna skupina Kamenčan v spolupráci s poľovníckym združením Beskyd zorganizovala kultúrne podujatie
s názvom Jánske ohne. Večerný
program začal tanečným vystú-

pením hosťujúcej folklórnej skupiny Fľajšovanček a domácej folklórnej skupiny Kamenčan. O hudobný program sa postarala kapela Spod Budína, ktorá počas svojho hodinového koncertu zahrala slovenské ľudové piesne v hudobnom štýle etno world music.
Ľudové piesne zazneli aj v tradičnom podaní ĽH súrodencov Chudobovcov a domácej ĽH Kamenčan. O zábavu v modernejšom duchu, sa postarala domáca kapela
ESMOSZ, ktorá bola najväčším
prekvapením večera :) Dôkazom
čoho, je fakt, že vyhrávali svojmu
publiku do neskorých ranných hodín. Počas celého programu samozrejme nemohla chýbať jánska vatra, začarované pivné sudy,
pri nich rúče dievčence, vynikajú-

ci poľovnícky guľáš, klobáska a aj
väčší zmätok, ktorý isto iste spôsobili strigy, ktoré niekde v blízkosti vyčíňali a robili nám galibu :) Po polnoci sa našťastie všetko upokojilo, a veríme, že si každý
užíval príjemnú noc strávenú pri
dobrej muzike a veselici.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom pomohli
pri realizácii tohto programu.
Najväčšia vďaka však patrí všetkým návštevníkom, ktorí sa prišli na Jánske ohne pozrieť, a aj napriek niekoľkým väčším nedostatkom, sa rozhodli zostať a podporiť nás. Veríme, že sa vám jánsky
program páčil a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.
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Letný prechod
Zákamenským grúňom
Priaznivci turistiky a milovníci dlhých prechádzok v prírode sa
každý rok tešia na letný turistický prechod Zákamenským grúňom.
Táto udalosť si získava čoraz viac priaznivcov, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie, pokochať sa krásou okolitej prírody a po náročnej túre si vychutnať sv. omšu v najkrajšom chráme na svete. Na turistický prechod chodia nielen mladí, ale aj tí skôr narodení a dokonca aj deti.
Piaty ročník letného prechodu
si ako na objednávku organizátorov prichystal krásne počasie. Na
parkovisku pri novom cintoríne sa
zišli všetci, ktorí chceli prejsť celú trasu až na vrch Ušust. Rovnomerným turistickým krokom sa
vydala veľká skupina smerom na
Kalváriu. Cestou sa postupne pripájali jednotlivci, ale aj celé skupinky turistov. Očiam sa naskytá neskutočne krásny výhľad na
rodnú obec Zákamenné a susednú
Novoť. Pri takom úžasnom pohľade sa až tají dych a máte pocit hr-

dosti na ten fliačik zeme, ktorý vidieť z diaľky. Trasa ďalej vedie hrebeňmi   Maršálkovho grúňa, odtiaľ
cez Vlkov vrch a Vlkov grúň smerom na Veľký kopec do Kaňoviek.
Odtiaľ je to ešte pekný kúsok k vytúženému cieľu. Celkom pohodovú cestu po hrebeňoch vystrieda
veľmi namáhavé a strmé stúpanie.
Tepová frekvencia prudko vyskočí. Až vtedy väčšine dochádza nielen dych, ale každému dôjde prečo
sa tento vrch volá Ušust – strmý.
Náročné stúpanie preverí kondičku a väčšina z nás si uvedomí nad-

bytočné kilogramy alebo nedostatok pravidelného pohybu. Po poriadnom „strmáku“ nás čaká vytúžený cieľ vrch Ušust. Tabuľka
nás upozorní, že sa nachádzame
vo výške 1155 metrov a od cintorína sme prešli presne 13,5 km.
Cesta späť má prekvapujúco rovnakú dĺžku. :D Po vydýchaní nás
čaká prekrásny zážitok v podobe sv. omše, ktorú spoločne slúžili slovenskí a poľskí duchovní. Vy-

počuli sme si čítanie a evanjelium
nielen v slovenčine ale aj v poľštine. Po sv. omši nastáva čas na posilnenie tela výborným gulášom.
Unavení, s dobrým pocitom
v srdci kráčame naspäť domov.
Stromy sa zdajú akési živšie, vzduch voňavejší, ľudia prívetivejší
a usmiatejší. Čím to môže byť? Pokúsim sa to zistiť snáď o rok ... .
V. Polťáková
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POŽEHNANÝ VEK

Dobrovoľní darcovia
opäť darovali krv
Dobrovoľní darcovia krvi
naplnili 56 krvných vakov.
Rozdelenie podľa krvných skupín

Krásnych 90 rokov sa dožil Ľudovít Žatkuliak z časti Poriečie. Aj
napriek vysokému veku je pán Ľudovít veľmi čiperný a svieži. S láskou spomína na svoj prežitý život.
Začiatkom augusta sa požehnaného veku 90 rokov dožila Helena Beňušová. Napriek ťažkému
životu a neustálej lopote na poli,
s manželom vychovali svoje deti.
V každej vráske sú zapísané starosti, práca ale aj radosti bežného
života. O pani Helenu sa s láskou
starajú jej najbližší.

Oravský
VETERÁN
Koncom júna
sa prvýkrát
po našom „kruháčiku“
a na námestí
promenádovali
krásne
staré,
ale zachovalé autíčka
a motocykle.
Išlo o V. ročník celoslovenského zrazu
veteránov,
ktorý sa niesol pod názvom
Oravský
veterán.
Na námestí
boli vystavené
historické vozidlá vyrobené
do roku 1970.
Mohli sme
sa kochať krásou nablýskaných   veteránov,
ktorým
ani neúprosný
čas neubral na
pôvabe.
– red

Dňa 7. októbra sa
uskutočnil výjazd pojazdnej
transfúznej stanice z Martina
do našej obce.
Októbrovej kvapky krvi sa zúčastnilo 40 žien a 16 mužov.
Medzi najmladších darcov patrili Tisoňová Monika, Ladislav
Kovaľ a najmladšia Gruchalová
Júlia, ktorá len nedávno prekročila prah dospelosti.
Pojazdná transfúzna stanica
odoberie na každý odber 50-60
krvných vakov.
Najbližší odber je plánovaný na 9. 12. 2013 – Mikulášska kvapka krvi.

Krvná skupina
O+
OA+
AB+
BAB+
ABPrvodarcovia

Počet darcov
16
4
13
1
9
6
3
1
3

VÍTAME MEDZI NAMI

§

•

Tobias Žatkuliak, Michal Florek, Sára Boškajová, Natália Bulvasová,
Sofia Janigová, Soňa Kšendzuľáková, Martin Sameliak, Aneta Suranová, Boris Beťák, Barbora Boleková,
Nataniel Ovšák, Martin Murín, Branislav Babečka, Juraj Jakubjak, Jonáš Šulc, Lucia Janetová, Nina Klebanová, Adela Polťáková, Anna Sivčáková, Bianka Štepančíková, Klaudia Marková, Ema Zavoďančíková,
Matej Rončák, Tamara Grofčíková,
Bianka Boškajová, Alžbeta Beňušová, Lukáš Kondela, Richard Úradník, Adela Laššáková, Viktória Györfyová, Samuel Stolár, Jakub Makuch,
Viktória Večerková, Lukáš Franek,
Maroš Čič, Roman Vrábeľ, Simona
Sestreneková, Adam Jašica, Dorota
Mrekajová, Martin Kovaľ.
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Helena Beňušová
* 14. 1. 1930, † 9. 6. 2013
Mária Katreníková
* 8. 7. 1937, † 16. 6. 2013
Ján Durčák
* 2. 1. 1951, † 7. 7. 2013
Jozefa Klimčíková
* 6. 3. 1933, † 16. 7 .2013
Ľudovít Beňuš
* 17. 3. 1950, † 6. 8. 2013
Helena Vrábľová
* 1. 11. 1922, † 14. 8. 2013
Pavol Kolenčík
* 26. 8.1959, † 21. 8. 2013
Augustín Sochuliak
* 6. 4.1978, † 5. 9. 2013
Jozef Sochuliak
* 2. 7. 1961, † 25. 9. 2013
Augustín Bartoš
* 03. 7.1952, † 29. 9. 2013
Margita Večerková
* 30. 9.1937, † 30. 9. 2013
Milan Marek
* 2. 2. 1953, † 28. 10. 2013

†
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zaistili žandári. Celú noc ho
držali vo vyšetrovacej miestnosti v Námestove a potom bol odvezený do väzenia. Ráno odišiel
z domu do práce a vrátil sa po
mnohých rokoch z väzenia domov pre mnohých ako vrah hoci nevraždil. Keď som sa s ním
pred niekoľkými rokmi o tom
nešťastí rozprávala plakal ako
malý chlapec. Povedal mi: „Tak
som ich prosil, aby sa mi netlačili
do kabíny a aby sa poriadne držali na vlečke. Neposlúchli a stalo sa.“
Bolo to veľké nešťastie, za ktoré bol zodpovedný. Poznačilo
ho to na celý život. Aj môj otec
vtedy hovoril, že ich nechcel
zobrať ale ho prehovorili. Malo to asi tak byť. Naplnil sa nielen jeho osud, ale aj osud mladej
Emílie. Emília trpela krátko, ale
O. R. mal výčitky a trpel celý život.

ZA DEDINOU STOJÍ
KRÍŽ...
Áno, za našou dedinou na
Vyšnom konci
smerom ku hájenke
stojí malý kríž.
Bol postavený ako
nezabudnuteľná pamiatka
na tragické nešťastie.
V minulosti naši otcovia
pracovali ako lesní robotníci. V lese pracovali aj mnohé mladé dievčatá ako sezónne robotníčky. Cesta k hájenke nebola asfaltová ako dnes.
Do práce chodili pešo. Občas
sa zviezli na traktore, ktorý  
v hore zvážal drevo.
Deň 22. október 1959 bol ako
každý iný. Chlapi a zopár dievčat išli pracovať do lesa. Do práce išiel aj O.R. ale na traktore, pretože v lese sťahoval drevo. Keď ho za dedinou zbadali chlapi a dievčatá chceli sa
zviezť. Chlapi posadali do kabíny a dievčatá na vlečku. Nebolo to po prvýkrát. Počas jazdy
často dievčatá spievali a tak
vládla dobrá nálada. Nadarmo
ich traktorista upozorňoval, že
sa nemôžu všetci viezť lebo ich
je veľa. Bránil sa zodpovednosti
za nich. Nebrali ho vážne, vyčítali mu že je neochotný . Každý
si chcel uľahčiť cestu do práce.
Stalo sa. Nešťastie prišlo nielen
do hory ale aj na ľudí. Viezlo sa
ich trochu priveľa, vládla veselá nálada. Všetci boli radi, že sa
vezú. Neďaleko za dedinou niektoré dievčatá popadali z vlečky a dve pod jej kolesá. Na-

stal veľký krik, plač a bezmocnosť. Chlapi ratovali zakrvavené dievčatá. Pracovný deň sa ešte ani nezačal a už sa skončil. Na
tomto traktore sa viezol aj môj
otec Martin. Bola som malá, ale
na toto si veľmi dobre pamätám.
Po jeho príchode domov plakal,
hlavu si držal v rukách sklonenú
medzi kolenami. Hovoril o nešťastí. O tom, že dve dievčatá sú
na tom veľmi zlé. Boli to Emília
Vajáková a Jozefína Buknová.

Vydrž matka Zem, Pán ťa požehná
spravodlivým dažďom...
Jeseň patrí k najkrajšiemu
obdobiu roka.
Príroda hýri rôznymi
farbami. Ľudia zbierajú
úrodu, ktorú im vydala zem.
Tohto roku 2013 na počasie v niektorých mesiacoch nezabudneme. Z jari všade veľmi
pršalo. Hlavne južné Slovensko
bolo veľmi zaplavené. Veľká voda zničila úrodu, boli ohrozené aj ľudské príbytky. Naša obec
bola od tejto pohromy uchránená. Potom prišli veľké suchá. Boli dosiahnuté až 43 stupňové teploty. Zem bola vyschnutá, popraskaná. Rastliny a kvety boli

počas dňa zvädnuté a sklonené
až k zemi. Len nočná rosa im dodávala vlahu života. Hoci mesiace júl a august sú teplé mesiace,
tieto horúčavy boli veľké a trvali
dlho. Vtedy boli vhodné prosiace slova: „Vydrž matka zem, Pán ťa
požehná spravodlivým dažďom.“ Po
toľkých horúčavách sa očakávala pohroma. Veľké búrky, krupobitie, prudké ničiace dažde. Ale,
Pán požehnal našu zem naozaj
tichým a spravodlivým dažďom
aspoň v našom blízkom okolí.
Hoci búrka osvetľovala oblohu
nepretržite celú noc nenarobila žiadnu škodu. Napokon prišla jeseň. Ľudia pozbierali svoju
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Emília je vraj na tom lepšie, lebo ešte vykríkla a prebehla cez
cestu za garad, kde ostala ležať.
Jozefína ostala hneď nehybne ležať pri vlečke. Pravda bola celkom iná. Mladučká Emília
cestou do nemocnice v sanitke
zomrela, pretože jej koleso vlečky prešlo cez hruď a poranilo jej
aj hlavu. Jozefína Buknová mala zlomeniny, odreniny, ale sa
vyliečila. Po čase sa vydala mimo bydliska. Traktoristu ihneď
nezničenú úrodu načas tak, ako
po iné roky.
Jeseň života prežívajú aj ľudia. Po detstve, mladosti a zrelom veku príde staroba. Starší ľudia sú na svoju jeseň poznačený
taktiež krásnymi farbami. Vlasy sa im sfarbia do biela. Tvár je
poznačená vráskami. Sú to znaky odzrkadľujúce osobné životné okamihy. Tí, ktorí sa hanbia za vrásky, akoby chceli poprieť svoj život. Veď, aké sú pekné vrásky okolo očí svedčiace
o veselom človekovi. Zvráskavené čelo znamená napr., že človek
bol nútený veľmi premýšľať alebo sa trápil nad svojim trpkým
osudom. Ruky sú žilnaté, vyťahané od práce. Boľavé kĺby im
sťažujú chôdzu. Nohy sa krivia
a potrebujú oporu palice. Člo-

Na tom mieste príbuzní postavili malý kríž. Mládež tam
nosila živé kvety ako spomienku na mladú Emíliu. Ľudia sa
tam chodili modliť. Aj ja som
sa tam chodila pomodliť a položiť kytičku poľných kvetov,
ale nemala som to miesto rada. Nikto neprešiel okolo toho
miesta, aby sa na chvíľku nezastavil.
Spomienky na toto nešťastie
už pomaly blednú. Veď je tomu
už 54 rokov. Nechcem týmto
článkom nikomu ublížiť, hlavne nie príbuzným obetí. Chcem
len pripomenúť, čo ten kríž za
našou dedinou pre mnohých
znamenal.
Nezabúdajme, spomínajme
a odpúšťajme.
V. Sekerášová
vek v tomto veku je ako snop na
poli svojho života. Stebla to sú
jeho každodenné práce. Dozreté klasy sú jeho dosiahnuté životné úspechy a skúsenosti, ktoré odovzdáva ako úrodu svojim
potomkom. Toto všetko je stiahnuté dokopy rodinným putom.
Tak ako my zbierame na jeseň
svoju úrodu, ktorú sme pestovali
počas roka, tak keď príde náš jesenný čas nech nás Pán pozbiera
ako snopy po jeho úrodnom poli a zoberie na žatvu do svojej nebeskej stodoly.
Mesiac október je „Mesiacom
úcty k starším“. Buďme k všetkým starším ľuďom úctiví a nápomocní im v ich ťažkostiach.
Veď už to, že sa dožili svojej jesene je pre nich požehnaním.
V. Sekerášová
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80. ročný Spolok chovateľov poštových holubov
Zákamenné (1933 – 2013)

Prvý spolok na Orave
Organizované chovateľstvo
poštových holubov na Orave
v Zákamennom oslavuje
80 rokov od založenia prvého
spolku chovateľov poštových
holubov na Orave.
Je potešiteľné, že naša
najstaršia oravská
organizácia chovateľov
poštových holubov stále
existuje a jej funkcionári
a členovia sa vzorne starajú

o jej existovanie aj naďalej
a rozvíjajú tento pekný šport
práve v Zákamennom.
Chov poštových holubov je veľmi pekný a zaujímavý šport, ktorý
si vyžaduje veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Veď chov holubov je starý ako ľudstvo samo. Dobré poštové holuby sa využívali na doručovanie dôležitých správ v civilnom
i vojenskom sektore. A tak v období prvého Slovenského štátu pat-

ril spolok chovateľov poštových
holubov pod ministerstvo vnútra
a ministerstvo obrany.
Spolok chovateľov poštových
holubov v Zákamennom založil
vtedajší správca farnosti Ján Balara, učitelia Havránek, Sokolíček
a miestni chovatelia 19. augusta
1933. Počas 2. svetovej vojny vojenská správa robila akési mobilizácie poštových holubov, ktorí boli využívaní na doručovanie dôležitých správ. Napriek tomu sa tiež
konali rôzne preteky . Holuby sa
na preteky odvážali poštou v košoch, a takto „košovať“ do Zákamenného prichádzali aj úspešní
chovatelia z okolia ako Karol Jankuľák z Námestova, či p. Kupčo
a p. Vajzer z Dolného Kubína, ktorí dochádzali na bicykloch. Chov
sa rozšíril a dosahoval dobré výsledky, dokonca sa uvádza, že farár Balara vyhral auto. Zlom nastal keď v roku 1946 farára preložili do ČR a spolok sa rozpadol.
Následne bol preložený zo Zákamenného do Námestova. Ale tradícia ostala a holuby sa chovali ďalej. Zvlášť veľký záujem bol o Balarove holuby, ktoré sa vracali na fa-

ru v niektorom prípade aj po desiatich rokoch. V Zákamennom bola
obnovená činnosť v roku 1949 a trvala do roku 1960. Postupne pribúdalo mladých chovateľov, ktorí sa prihlasovali do spolku v Námestove. Po splnení všetkých organizačných podmienok znova
obnovila činnosť MO CHPH Zákamenné. Stalo sa tak 24. 1.1983.
V súčasnosti organizácia združuje 21 členov zo Zákamenného,
Oravskej Lesnej, Novoti a Novej
Bystrice. Najstarším chovateľom
spolku je František Sivčák, ktorý
má už 71 rokov.
Najlepšie výsledky za posledné
roky dosahujú: Anton Klimčík, Jozef Florek, Ján Štepančík, Štefan
Boškaj a Emil Majchrák. Naši členovia sa zúčastňujú pretekov zo
Slovenska, Česká aj z Nemecka.
Holuby sa prepravujú v špeciálne
upravených kontajnerových klietkach vozidlom, ktorého majiteľom
je predseda spolku Anton Klimčík. Členovia spolku sa zúčastňujú na výstavách poštových holubov na Slovensku, Česku a v Nemeckom Kaseli. Anton Klimčík,
predseda ZO CHPH Zákamenné

moci. Dve vyškolené inštruktorky im počas dopoludnia predviedli názorné ukážky život zachraňujúcich úkonov.

a 2 vdychy. Druhá figurína slúžila na ukážku Heimlichovho manévra, ktorým sa dá zachrániť dusiaci sa človek. Ďalšie ukážky boli spojené s ošetrením zlomeniny končatín, zastavenie rôzneho
druhu krvácania, pomoc pri popáleninách a rôznych iných poraneniach.

Spolu s teoretickými poznatkami o rôznych najbežnejších úrazoch dostali deviataci aj dôležitú
inštruktáž, ako sa v ktorej situácii zachovať, ktoré úkony treba robiť ako prvé.
Na tréningovej figuríne si nacvičili správnu techniku masáže srdca a umelého dýchania, ktoré treba robiť v pomere
30:2 – teda 30 stlačení hrudníka

Deviataci sa učili
zachraňovať
Ľudský život je vzácny a často
ide len o sekundy, kedy sa
dá zachrániť. Každý z nás
by mal vedieť v núdzovej
situácii poskytnúť aspoň
základnú prvú pomoc.
Tá je potrebná pri úrazoch, nehodách alebo pri náhlych život
ohrozujúcich stavoch. Na to je potrebné ovládať nielen teóriu, ale
mať aj zopár praktických zručností, poznať základné životné funk-

cie a vedieť správne pomôcť. Spolupráca medzi miestnym spolkom
SČK Zákamenné – sekcia práca
s mládežou – ktorú ma na starosti Mgr. Ivana Čičová, Územným
spolkom SČK Dolný Kubín, ZŠ
J. Vojtaššáka Zákamenné a obcou
Zákamenné priniesla ovocie v podobe minikurzu prvej pomoci pre
žiakov deviateho ročníka.
Tu mali žiaci možnosť vidieť
spojenie teórie s praxou prvej po-

Okrem názorných ukážok dostali deviataci aj výborné rady
z praxe, ako postupovať pri záchrane keď nemáme pri sebe lekárničku, a čo všetko z nášho okolia sa dá použiť na ošetrenie zranenia.
V. Polťáková

Policajt v škôlke
Dňa 10. 10. 2013 sa náhle
v našej MŠ zjavil ujo
policajt Igor Veselovský
z OZ policajného zboru
Zákamenné,
ktorý prišiel naše deti
oboznámiť
so svojou prácou – hlavne
o tom ako sa máme
správať na ceste.
Poukazoval deťom všetko, čo
ako policajt pri svojej práci potrebuje – pištoľ, obušok, putá

a iné veci. Deti sa ho pýtali na rôzne otázky, ktoré ich zaujímali. Deti si mohli poprezerať veci, ktoré
policajt pri svojej práci potrebuje. Chlapci dychtivo obzerali pištoľ
a putá. Potom hurá na námestie,
kde si mohli poobzerať policajné
auto. Na rozlúčku im ujo policajt
pustil aj sirénu na aute.
Deti ešte sľúbili , že budú bezpečne prechádzať cez cestu a nebudú sa na nej hrať.
Kolektív MŠ – Ústredie
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Nová družba GORALOV
ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta v Skalitom na
Kysuciach nadviazala „družbu
goralov“ so ZŠ J. Vojtaššáka
v Zákamennom.
Obidve školy sa chceli zoznámiť
prostredníctvom spoločného goralského nárečia, ktoré máme až
na pár slov takmer totožné. Presvedčili sa o tom žiaci siedmeho
ročníka, ktorí aj takýmto spôsobom mohli nadviazať priateľstvá
a družbu so žiakmi zo Skalitého.
Zákamenčania privítali deti zo
Skalitého príhovorom v slovenčine a v goralčine. Deti zo Skalitého
im pripravili podobný príhovor.
Pomyslene sa spojilo goralské nárečie na Kysuciach a Orave.
Už na začiatku bolo jasné, že
obidve strany majú veľmi veľa spoločného. Ukázalo sa to aj pri spievaní goralských a slovenských
piesní, rozhovoroch v goralskom
nárečí. Porozprávali nám o svojom kroji, ktorý je trochu odliš-

ný, ako náš zákamenský kroj. Hudobníci zo Skalitého a mladý zákamenský hudobník Matúš Polťák
zahrali spoločne veľmi pekné piesne. Stretnutie pokračovalo kvízom, kde sa zákamenské deti snažili uhádnuť goralské slová zo Skalitého. Väčšinu slov naše detváky poľahky uhádli. Pretože máme
veľmi podobné alebo skôr totožné slová: „firanga, kredenec, gacopieř, jedzyne, pajta, mušorka, šikiera, gvařič, vôgrudek, dach.“ Najväčší problém nám robilo skalické goralské slovo „GVUŽDŽ – klinec“ a „ŠTUCHANKY – zemiaková kaša.“ Možno trochu ťažší oriešok im nasadili naši žiaci slovami
– „žradlo, švabka, lochtusa, vôkrovek, sadzorka, ľitřok, dyľe.“
Členky Jednoty dôchodcov
spestrili žiakom program goralskou pesničkou Šumi Javôr, porozprávali im o zvykoch v Zákamennom.
Pre deti zo Skalitého bola pripravená aj prehliadka pamätnej
izby biskupa Jána Vojtaššáka, kos-

tola Nanebovzatia Panny Márie
a hrobu biskupa Vojtaššáka.
Naši žiaci dostali krásne perníky, naozajstné umelecké diela,
ktoré zdobili ruky šikovných žien
zo Skalitého.
Dúfajme, že táto návšteva nebola posledná a ešte budeme mať
viac príležitostí porozprávať sa
po goralsky s príjemnými a veselými ľuďmi zo Skalitého.
V. Polťáková

Projekt ECO GLASS TOUR
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka
v Zákamennom patrí medzi
školy, ktoré podporujú
environmentálne aktivity
detí a zapája sa do rôznych
environmentálnych činností
a programov.

mi osobnosťami šoubiznisu, ktoré
zanechali deťom eko – odkaz. Celý
program bol prepletený výbornými pesničkami, tancom a hovoreným slovom. Nenásilnou formou
sa snažil vzbudiť u detí pozitívny
vzťah k životnému prostrediu.

Z toho dôvodu získala škola za odmenu jedinečný koncert
ECO GLASS TOUR, plný interaktívneho programu. V programe sa predstavil superstarista
a spevák Thomas Puskailer, moderátor Martin Madej a tanečníci
RDS Company. Súčasťou programu boli aj krátke videá so známy-

Organizáciu koncertov má pod
záštitou Občianske združenie
Strom života, ktoré sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu detí a mládeže.
Projekt ECO GLASS TOUR je
financovaný z prostriedkov Zväzu
sklárskeho priemyslu SR a Recyk-

lačného fondu. Súčasťou koncertu
bola aj výstava prác žiakov zo skla

a sklených výrobkov. Najkrajšie
práce boli odmenené.
– red

pre nás starších. Možno sú to starosti všedných dní, možno len život sám, ktorý odvádza našu pozornosť od tých hodnotných – nehmotných vecí. Teší nás, že v tento
deň deti mysleli možno aj na svoje
deti. Chceli by sme poďakovať žia-

kom a učiteľom základnej školy,
Pánovi kaplánovi a zástupcom obce Zákamenné za pomoc pri organizácii a realizácii čistenia.
Členovia OZ Poznaj a chráň

Deň detí po svojom
Deň detí, 1. jún, sme oslávili
po svojom. Rozhodli sme sa
urobiť dobrý skutok, skrášliť
prostredie, v ktorom deti
vyrastajú.
Stretli sme pri futbalovom ihrisku v Oraviciach. Naším cieľom
bolo vyčistenie nelegálnej skládky, ktorá už dlhé roky „špatí“ naše okolie.  Za hodinu a pol sme nazbierali polovicu veľkokapacitného kontajnera. Aby naše úsilie
nebolo márne, osadili sme upozorňujúce tabule vyrobené obcou. Problémové lokality v ob-

ci, kde nelegálne skládky vznikajú a kde sa pravidelne hromadí odpad, budú od tohto dňa monitorované. Veríme, že úsilie detí, ktoré majú radi svoje prostredie a obec, v ktorej vyrastajú, bude len a len pozitívnym príkladom
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TVORIVÁ JESEŇ v MŠ v Oraviciach
Tak ako každý rok, ani tento
nie je výnimkou a pani jeseň
zafarbila svojimi farbičkami
prírodu i naše záhradky
a nadelila nám štedrú náruč
svojich plodov.
Nevynechala pri svojom
čarovaní ani našu materskú
školu v Oraviciach.
Jej čaro a nezameniteľnosť
sa dotkli aj tvorivosti našich
detí a mnohé práce sa niesli
v znamení jej kúziel.
Deti nevyužili pri výtvarných
i pracovných činnostiach len rozmanitosť jesenných farieb, ale aj
bohatstvo jej plodov. Vďačným
materiálom boli gaštany, javorové
„lietadielka“, listy, šušky, orechy,
šípky, makovice a v neposlednom
rade ovocie a zelenina.
Svojimi nápadmi neprispeli len
pani učiteľky, ale svoju tvorivosť
a fantáziu využili aj samotné deti pri zhotovení pani jesene, stromov, ježkov, lastovičiek, listov,
šarkanov, postavičiek zo zeleniny
a ovocia.
Kolektív
učiteliek MŠ v Oraviciach

Hurá, ideme ku zvieratkám
Dňa 9. 10. 2013 sa naši predškoláci zúčastnili exkurzie do
Novoti na
GAZDOVSKÝ DVOR.

a deti sa mohli vyskákať a vyblázniť nielen na v zámku, ale aj na sene do sýtosti. A veru bolo to úžasné, veď nie každý deň môžeme
šantiť na sene. Videli sme aj malé
teliatka a obzreli sme si predmety,
ktoré ľudia používali v minulosti.

Ráno po desiatej nás už čakal autobus, ktorý nás odviezol na výlet do Novote. Po príPri odchode sme mali aj machode nás na farme privítal ujo 
– Ing. Jozef Kondela a porozprá- lú ochutnávku syra, ktorý sa tam
val nám aké zvieratká uvidíme. vyrába a šli sme sa pozrieť ešte na
rodinku lám, ktoré si nás zvedaČakali nás dva oslíky , kto- vo obzerali. A potom už plní záré deti mohli nakŕmiť chlebom žitkov, hurá do škôlky, kde nás už
a oslíky nás potom sprevádzali čakala pani kuchárka s výborným
celou cestou. Videli sme sliepoč- obedom.
ky, páva, pštrosy, prasiatka a aj
Veľmi sa nám páčilo a ďakuhrozivé býky, pri ktorých niektorým od strachu vypadla aj sl- jeme ING. Jozefovi Kondelovi za
zička, ale hneď bolo po nich, keď príjemný výlet.
Kolektív MŠ – Ústredie.
nám ujo otvoril skákajúci zámok
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DO POHODY ZÍSKAL CENU REDAKCIE
MY ORAVSKÉ NOVINY
JÚN 2013. V súťaži O najlepší školský časopis dostal náš časopis CENU REDAKCIE MY ORAVSKÉ NOVINY. Veľmi sa tešíme! :)
Funguje na našej škole už 4. rok. Prvé číslo vyšlo v októbri šk. roku 2007/2008. BLAHOŽELÁME!

REDAKČNÁ RADA školského časopisu
Do pohody:
šéfredaktor – Natália Vojtaššáková, zástupca šéfredaktora – Monika Čičová, redaktori: Lucka Kolenčíková, Lucka Líšková, Majka Mlichová, Evka Mrekajová, Simonka Kovaľová, Anička Vrábľová, Tomáš Sivčák, Matúš Vojtaššák, grafika – Natália Vojtaššáková,
ped. dozor – Mgr. Oľga Vojtaššáková

Redakčný tím do nového čísla pripravuje rozhovor
s spišským pomocným biskupom a generálnym vikárom
Mons. Andrejom Imrichom, ktorý navštíl v októbri aj
ich základnú školu.
K oceneniu prajeme redakčnému tímu školského časopisu Do pohody, aby prinášal veľa pohody, aktualít,
zaujímavosti nielen z diana v škole ale aj z obce. – red

Ocenený redakčný tím Do pohody
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Za všetky plody zeme,
Ti ďakujeme...
Žiaci ZŠ J. Vojtaššáka
pod vedením svojich
pedagógov p. uč. Chmeľovej,
Barekovej a Smarkoňovej
vytvorili priam
umelecké diela z tých
najbežnejších
potravín ktoré denne
konzumujeme.
S precíznosťou majstrov vyrobili obrazy s náboženskou tematikou z drobných semienok maku,
fazule, hrachu, kukurice a iných
plodín.

To, že
sa fantázii medze
nekladú
je zrejmé
aj z úžasných naaranžovaných kvetín a plodín, ktoré
sa urodia
v našich
záhradkách.

Diela
žiakov boli vystavené vo vestibule sta-

rej školskej budovy. Táto výstava
obrazov a naaranžovaných plodov zeme bola poďakovaním za
všetky Božie dary zeme.
ZŠ J. Vojtaššáka

Naša trasa viedla časťou Oravice až Vyšný koniec. Navštívili sme jednu kaplnku a 4 kríže.
Pri každej jednej zastávke sme sa
dozvedeli zaujímavé informácie
o ich vzniku.

tole sv. Jozefa. Ostatné kríže boli
postavené z vďaky za vysporiadanie majetkových pomerov, ďalší za
pokoj v okolí, pretože ľudia hovorili, že je to nešťastné miesto a, že
tam ľudí mátalo. Posledný kríž bol
postavený na spomienku zosnulej
pani, ktorá zahynula pri nešťastnom páde.

Prvou zastávkou bola kaplnka,
ktorú dal postaviť pán Ján Florek,
ako poďakovanie za šťastlivý návrat z Kanady. Tento príbeh nám
porozprávala rodina, ktorá sa stará o túto kaplnku.

Spoznávanie KRÍŽOV
V jeden pekný jesenný sobotňajší deň sa mladí z KaM a eRka spolu
deťmi a niektorými obyvateľmi rozhodli spoznávať históriu vzniku
našich krížov a kaplniek.

Ďalšou zastávkou bol kríž pri
Michalicovom moste, postavení   z vďaky za návrat z Ameriky.
Tu sme sa dozvedeli vďaka rodine, ktorá tam býva, zaujímavú informáciu, že dva stromy, ktoré vyrástli pri tomto kríži, boli po ich
zrúbaní použité na vyrezanie sochy Panny Márie a ukrižovaného
Ježiša, ktoré sa nachádzajú v kos-

Touto našou malou prechádzkou sme spojili príjemné poobedie
s užitočnými informáciami. Dúfame, že sa nám aspoň z časti podarilo oboznámiť deti s históriou
týchto krížov.
Týmto sa zároveň chceme poďakovať niektorým našim občanom, ktorí boli ochotní nám vyrozprávať tieto príbehy.
Ďakujeme.

smak

SPOLOČNÝ ČAS
na krásnom mieste

Prišla jeseň a sním aj babie leto. Slnečné lúče sa predierali cez jemnú
hmlu skrývajúcu našu krásnu malebnú dedinku. Vyše 40 deti s animátormi sa rozhodli, že v sobotu 19. októbra 2013 navštívia sochu
Pána Ježiša v Kline.
Po príchode do menovanej dediny pár kilometrov od nášho domova sme si pešo vyšliapali krátku túru na kopec. Už z diaľky nás
vítala veľká socha nášho Pána,
podobná známej soche v Brazílii a tiež socha modliaceho sa Jána Pavla II. Zvedavosť nás hnala dopredu. Mierne unavený sme
si na lavičkách pri soche oddýchli a po príchode nášho bývalého
kaplána Milana mohla začať Svätá omša v kaplnke Božieho milosrdenstva hneď pod sochou. Povzbudivé slová z kázne nás nielen

posilnili, ale aj potešili a podporili v našom živote s Bohom. Keď
sme sa už nakŕmili duchovne,
museli sme zasýtiť aj naše hladné
brucha. Pri opekačke sme sa poriadne najedli a potom sme našu
energiu využili pri rôznych spoločných hrách a aktivitách. Ešte pár pohľadov na krásnu prírodu Oravy a samozrejme nechýbala ani spoločná fotka. Zo spevom
plný radosti sme schádzali z kopca. Cesta pokračovala smer Námestovo, kde sme sa pristavili pri
Oravskej priehrade. Tu sa všetky

deti mohli vyblázniť na detskom
ihrisku plnom preliezok.
Slnko už pomaly zachádzalo
a s ním sme aj my cestovali domov

k svojím rodinám plný nových zážitkov a priateľstiev.
Ďakujeme obci, že nám umožnila spoločný čas na krásnom mieste.
animátorka Aďka
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ZA PLOTOM V KANADE
Detský divadelný súbor
Prvosienka sa už po
druhýkrát zúčastnil na
medzinárodnom festivale
v kanadskej provincii Quebec,
v meste Mont Laurier.
Okrem Slovenska sa na
festivale zúčastnili krajiny
ako Nemecko Švajčiarsko,
Čína, Rumunsko, Brazília,
Taliansko, USA, Francúzsko
a domáce súbory z Quebecku.
Na festivale sme reprezentovali Slovensko s pohybovou inscenáciou „Za plotom“, opisujúcou
priateľstvo dvoch chlapcov počas
II. svetovej vojny, ktorých oddeľuje
plot koncentračného tábora – jeden je väzeň a druhý syn veliteľa.
Príbeh chytil za srdce nejedného diváka a ich standing ovation
a emócie nás priviedli až k slzám.
Vystúpenie pred medzinárodným
publikom sme si veľmi užili. Po
predstavení nám ľudia ďakovali za
to, čo sme zanechali v ich srdciach.
Na festivale sme patrili k najmladším členom, ale medzi dospe-

lákmi sme sa vôbec necítili ako deti, lebo nás považovali za rovnocenných partnerov. Atmosféra tu
bola veľmi priateľská a uvoľnená.
Spoznali sme veľa milých a úprimných ľudí z rôznych krajín. Navzájom sme sa podporovali a fandili si. Celým festivalom nás sprevádzala Kanaďanka Marilou, ktorá bola výborná hostiteľka a priateľka. Povedala nám, že sme jej nahradili sestry, ktoré nikdy nemala.
Naučila nás zopár fráz po fran-

cúzsky, ktorými sme ako správne
dievčatá ohromovali kanadských
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chlapcov a na oplátku sme ju my
naučili niečo po slovensky.
Navštívili sme aj kanadské školy pre najmenšie deti, ktorým sme
krátkou prezentáciou predstavili
Slovensko, Oravu a našu obec Zákamenné. Deťom sa páčili najviac
naše hrady a ľudové tradície.
Festival ukončil záverečný večierok s udeľovaním cien. Odborná porota ich udelila 8, z ktorých
sa jedna ušla aj nám, bola to cena publika. Lúčenie s účastníkmi
a organizátormi festivalu bolo ťažké, pretože sme sa v Kanade cítili
veľmi dobre. Je to nádherná krajina a ľudia, ktorí tu žijú sú srdeční
a otvorení. Na zážitky budeme ešte dlho spomínať a myslím, že na
ne ani nikdy nezabudneme.
Alžbeta Florková

V krajine, kde sa sypal
vodopád...
Za siedmimi horami,
za siedmimi dolinami...
Myslím, že každý z nás pozná
aspoň jednu rozprávku,
ktorá začína týmito slovami.
Práve ony otvorili aj
náš tohtoročný letný
tábor plný veselých
rozprávkových bytostí.
Na pozeranie rozprávok
v televízii však čas nebol.
Všetko sa dialo v Lúčkach pri
Ružomberku. Táto dedinka na
týždeň ožila ešte viac ako obvykle.
Okrem návštevníkov kúpeľov sme

tam totiž zavítali i my. Domáci sa,
myslím,   potešili. Veď nejeden sa
zastavil a prihovoril. A niekedy si
tamojšie deti vyskúšali i hry či súťaže.
Po príchode sme sa ubytovali na
fare, ktorá sa na celý týždeň stala
loďou pre našu táborovú posádku.
Najprv sme ju spoločne preskúmali, potom sa každý odobral do svojej
kajuty. Nechýbala ani lodná kuchyňa, kuchári a kuchárky, ktorým ďakujeme za výborné jedlá pre naše
mlsné jazýčky.
Zmysluplne a hodnotne využiť
prázdninový čas, bez vysedávania pred televízorom či počítačom
(čo mnohým samozrejme chýbalo
J), sme sa snažili vyslobodiť princeznú či Včielku Máju, ktoré boli uväznené na skalnatom hrade
v Likavke. To bol však až cieľ našej
výpravy. Od kráľa Amantia XIV.
a Deduška Večerníčka sme totiž
dostali zašifrovaný list, ktorý bolo treba rozlúštiť. Indície nám však
mohli dať len rozprávkové bytosti. Admirál, druidi, vodníci, kráľovná, starenka, Biela pani či pirát, ale i Pinokio, Červená Čiapočka, Kocúr v čižmách, černokňaž-

ník, morská panna, Janko a Marienka, tri prasiatka... Všetci títo nám vždy po splnení úloh odovzdali sľúbenú odmenu.
Budíček, modlitba a raňajky.
Takto sme začínali každý deň. Jeden bol však predsa len výnimočný. Ocitli sme sa vo väzení. Vojaci
so špicatými čiapkami, na raňajky len chlieb a voda... Že či chutilo? Mnohým nie. Ale myslím, že
malé vytrestanie bolo na správnom mieste. Potom nasledoval
plánovaný program. Počasie s nami celkom sympatizovalo, a tak sa
takmer všetko vydarilo.
Nachodili sme sa poriadne.
Cesta na Liptovský alebo Likavský hrad bola veľmi namáhavá.

Poriadne sme potrápili naše nožičky, no zviezli sme sa aj vlakom.
Pod hradom sme si však spravili
pekné fotky. A to aj  s členmi šermiarskeho tímu, ktorí nám ochotne požičali nástroje a porozprávali čo to o ich živote. Po túre sme vyskúšali i vodu v Kalamenoch. Síce nebola hlboká a pre náš nos tiež
nie moc príjemná, ale tá teplota
stála za to.
Všetko bolo krásne a všetko
sme dostatočne využili. Po túrach
sme si zaslúžili oddych, a tak časť
programu tvorili aj tvorivé dielne.
Pomocou našich šikovných rúk
sme si vyrobili rámiky, náramky či
tričká, aby nám neustále pripomíPokračovanie na s. 22
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téka. Toľko nových tanečných talentov pokope... Celá fara sa triasla. Každý večer sme ukončili spoločnou modlitbou. Za všetko sme
poďakovali Pánu Bohu a poprosili o silu do nového dňa. Samozrejme, nechýbala ani nočná hra. Síce
zobudiť niektorých účastníkov zájazdu nebolo ľahké, žiadne straty
sme našťastie nezaznamenali.

V krajine, kde sa sypal vodopád...
Dokončenie zo s. 23
nali našich nových aj starých kamarátov. Na skrátenie dlhých ve-

čerov sme si zahrali hry, pri ktorých sme vyskúšali svoje znalosti a schopnosti. Aktivity, Milu-

jem tábor aj Kompót ľahko vyčarili nejednému úsmev na tvári.
No ešte väčší úspech mala disko-

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí mám pomohli po materiálnej stránke (Agrovex Novoť, Foto – video Sestrenek, Ovocie – zelenina Maja Námestovo, K.L.I.B.O.S., rodina Telúchová), pánovi kaplánovi (už farárovi J), pánovi starostovi, kuchárom a kuchárkam, všetkým
animátorom a v neposlednom rade aj rodičom, ktorí sa nebáli zveriť svoje ratolesti do našich rúk.
ĎAKUJEME!
Tatiana Kušnieriková

Relaxačná sobota
Po kultúrno – duchovnej sobote, kde sme povzniesli duchovnú stránku ľudskej osobnosti,
sme sa ďalšiu spoločnú sobotu
spolu s birmovancami a niekoľkými mladšími, rozhodli využiť na posilnenie nášho tela (samozrejme neostalo len pri tele).
Aj akcie, ktoré majú posilniť telo
alebo ho zregenerovať, slúžia na
upevňovanie spoločenstva.

sa nám na otvorenom priestore
naskytol krásny pohľad na Rozsutec. U mnohých by sa aj našla chuť
zdolať Malý Rozsutec, ale kvôli tomu, že sa veľmi začalo zmrákať
a aj z časových dôvodov, sme volili cestu späť.
Trocha unavení a zablatení,
ale povzbudení tým, že sme videli kus krásnej prírody, sme nasadli do autobusu a vybrali sa k cieľu,
na ktorý sa všetci nesmierne teši-

Nakoniec ešte krátka zástavka
v hypermarkete na doplnenie zásob a cesta domov. Po skoro dvanásťhodinovom výlete sa zrejme
každý tešil na teplo svojho domova, kde porozprával všetko, čo počas tohto dňa prežil.
MP

Pri výbere trasy padla voľba
na náučný chodník okolo Roháčskych plies v Západných Tatrách.
V sobotu 5. októbra sa celá turistická partia, ktorú spájali podobné
očakávania, vydala objavovať krásy vybranej turistickej trasy. Kamenistý chodník uprostred vysokých skalnatých končiarov, zmrazená hladina horských plies, hory posiate množstvom turistov, a partia kamarátov, to všetko splsklovitý Roháčsky vodopád, po- nilo naše očakávania. A tak aj keď
časie ponúkajúce krásne výhľady unavení, boli sme naplnení množ-

stvom pozitívnych podnetov a zážitkov.
animátorka eRka

Aj keď v posledných dňoch bolo počasie dosť nerozhodné, naplánovali sme si vychádzku do Jánošíkových dier. Počasie sa nakoniec ukázalo ako stvorené na turistiku. Naša početná skupina začala obdivovať krásne skalné útvary, vodopády, s adrenalínom stúpať po rebríkoch a šplhať sa po reťaziach. Po prechode tiesňavami

li. Čakal nás aquapark v Dolnom
Kubíne. Vo vode všetci náhle ožili
a patrične sa vyšantili.

Túra v Roháčoch

Výstup na vysokohorské
miesta si vyžaduje dobrú motiváciu. Pre niekoho to môže byť
obľúbená športová aktivita, pre
iného dobrodružstvo, prekonávanie hraníc, objavovanie neznámeho, čas s kamarátmi, obdivovanie krás, zdroj inšpirácie
či nových síl.
Je mnoho dôvodov, prečo ľudia navštevujú hory. A jeseň je
rozhodne špecifickým obdobím
pre milovníkov turistiky. Preto
sa animátori eRka a kresťanského spoločenstva mládeže KaM,
v spolupráci s obecným a farským

úradom, rozhodli zorganizovať
turistickú akciu pre deti a mladých
v našej obci.
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Bodka za prázdninami
Prázdniny nie sú o prázdnych
dňoch.
Práve naopak, sú
o dňoch plných zážitkov,
dobrodružstiev,
nových skúseností, hry
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a zábavy, spoločných chvíľ
s rodinou či priateľmi.
Nejedno dieťa by chcelo mať
dva roky prázdnin. Deň po dni ich
napĺňame bezstarostými chvíľami
až kým sa nenaplnia. Tak ako prvý
prázdninový deň aj ten posledný môžeme prežiť naplno. Preto
sa animátori eRka a mládežníckej organizácie KaM rozhodli urobiť za prázdninami poriadnu bodku. V spolupráci s farským a obecným úradom, taktiež vďaka sponzorským darom (OÚ Zákamenné,
LUKO Ľuboš Koleň, Mäso a mäsové výrobky František Srogoň,
Móda Verníčková, Plastové okná Kamil Beňuš, Textil Dino Marta Gruchalová, Papierníctvo Miroslav Ľuba, Textil, obuv, domáce potreby a spodné prádlo poly-

funkčná budova Sahuľ, Vinotéka Zuzana Boškajová, OMO.s.r.o.
Farby – laky, Textil a Obuv, Rodina Jurigová, Kvetinárstvo Magnólia, Corgoň Pub Facka, Kvetinárstvo Sivčáková, Kaviareň Bóra, Potraviny Ferdinand Belicaj
) a dobrovoľníkom, pripravili zábavné popoludnie pre deti s rodičmi, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 8. septembra 2013 o 14.00 hodine na školskom ihrisku. Na deti čakali rôzne súťaže. Mohli si zahrať netradičný metlobal, otestovať svoju presnosť pri triafaní terča či koša, naučiť sa jednotne kráčať s kamarátom vedľa seba, čo
najrýchlejšie prejsť po stopách do
cieľa, získať zručnosť vo vešaní
prádla či prenášaní loptičky na lyžici, zahrať sa na Popolušku, ocitnúť sa v kohúťom ringu či vyskúšať
šťastie v hre „Človeče“. Spolu s rodičmi si tak mohli otestovať svoju
obratnosť, rýchlosť, šikovnosť, tr-

pezlivosť či schopnosť spolupracovať. Súťaživosť bola odmenená
žetónmi. A zbierať body sa oplatilo, pretože v stánku už na deti čakali rôzne ceny. Za získanými cenami sa neskrývali len poctivo vysúťažené body , ale aj radosť z hry
a naplno prežitý čas s rodinou či
kamarátmi. Animátorka eRka

Dni obce a eRkári
Dni obce v Zákamennom
sú nepochybne obľúbené
nielen medzi domácimi
obyvateľmi ale aj tými,
ktorí sú z okolitých obcí.
Animátori eRka v spolupráci s obecným a farským úradom
si pripravili pre deti súťaže, kde
mohli prejaviť svoju zručnosť
a šikovnosť. V každej disciplíne získali body, za ktoré si potom mohli „kúpiť“ ceny. Dojenie rukavíc, skákanie vo vreci,
fúkanie do vetra, metlobal, plná

Vypni telku zapni seba
V týždni od 27. 5.
do 2. 6.2013 eRko
organizovalo
už 13. ročník kampane
Vypni telku, zapni seba.
Akcia je zameraná na to, aby
deti a dospelí zameriavali svoj
voľný čas na hry, šport, tvorivosť
a rozvoj vzťahov. Počas týždňa sa
všetci pokúšajú obmedziť sledovanie televízie, hranie počítačových
hier a zábavu na internete v prospech tvorivejších aktivít. Oficiálne sa na celom Slovensku do tejto kampane zapojilo 143 obcí a teda zhruba 8000 zaregistrovaných
účastníkov.
Tieto rady rozšírili aj deti a mládež našej obce. Počas celého týždňa v rámci svojich stretiek, ale aj
spoločne podnikali rôzne aktivity
na podporenie svojich priateľstiev,
tvorivosti, zdravia i duchovného

života. Všetko to malo vyvrcholiť
spoločným popoludním v nedeľu
2. 6. 2013 na futbalovom ihrisku.
Lenže počasie neprialo, tak sa akcia posunula o týždeň neskôr. Zišli
sme sa v nedeľu 9. 6. 2013, tentokrát v areáli Základnej školy Jána
Vojtaššáka. Počasie bolo ideálne,
čo sa odrazilo aj na veľkom počte
zúčastnených detí. Bolo pekné, že
s niektorými prišli aj ich rodičia.
Dokopy sa nás všetkých zišlo viac
ako deväťdesiat.
Deti boli rozdelené do skupiniek, v ktorých medzi sebou súťažili. Prešli niekoľko stanovíšť, kde
si vyskúšali svoje vedomosti, umelecké vlohy, zručnosť a pohybové
danosti.
Na záver boli najšikovnejší odmenení a nasledovala spoločná
opekačka.
MP

MB

miska na hlave, popoluška, lotéria
z paliet na vajíčka, väzni na úteku,
navliekanie gorálok, stopy, zajac
s košom, vešanie prádla– to všetko
sú disciplíny, ktoré naše ratolesti mali možnosť absolvovať. Sú to
funkcie z bežného života a pokojne ich môžme vyskúšať aj doma,
keď príroda v dôsledku nepriaznivého počasia nás neláka.
Chcem poďakovať všetkým animátorom, ktorý si jednotlivé súťaže   pútavým spôsobom pripravili
a taktiež spoluorganizátorom.
Bc. Martina Beňušová

ZOMREL ERKÁR

Každý máme svoju sviecu života. Môže byť jednoduchá, prostá alebo vyzdobená.
Nech je akákoľvek nikdy nevieme kedy zhasne.
11. 9. 2013 nás navždy opustil eRkár Silvester Krčméry
Zomrel vo veku 89 rokov. Popredná osobnosť tajnej Cirkvi
na Slovensku. Celý život sa snažil o službu pravde, dobru a lás-

ke. Stál pri začiatkoch laického
apoštolátu pred viac ako 50. rokmi, z ktorých sa vyvinuli stretká
a aktivity pre deti. V 60. rokoch
spolu s Vladimírom Juklom pracoval v evanjelizácii vysokoškolákov, učňov, narkomanov, alkoholikov a väzňov. V roku 1974
založil sekulárny inštitút Fatima
(SF). V 80. rokoch s Vladimírom
Juklom rozvinul činnosť laického apoštolského hnutia – čo sa
stalo základom pre eRko.
Ján Pavol II. mu v roku 1991
udelil Rad sv. Silvestra. Okrem
rôznych iných ocenení získal aj
Ocenenie za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských osôb od prezidenta SR
Ivana Gašparoviča pri príležitosti 20. výročia vzniku SR.
Bc. Martina Beňušová
Zdroj: www.erko.sk
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DE T SK Á CEZHR ANIČNÁ OLYMPIÁDA
Koncom septembra sa
v športovom areáli
ZŠ J. Vojtaššáka uskutočnila
poľsko-slovenská olympiáda.
Zúčastnilo sa jej 40 účastníkov z Poľska z gmin (obcí) Suszec a Kryry a 80 účastníkov z Novote a Zákamenného. V telocvični
sa na začiatku olympiády niesli tóny poľskej a slovenskej hymny. Pre
súťažiacich boli pripravené viace-

ré disciplíny – skupinové: volejbal,
futbal florbal a vybíjaná. Na cezhraničnej olympiáde mali zastúpenie aj
klasické atletické disciplíny, medzi
ktoré patrí – beh 60 m, beh 200 m
a beh 600 metrov. Slovenské a poľské deti súperili aj vo vrhu guľou
a skoku do diaľky. Dvojjazyčné povzbudzovanie sa nieslo telocvičňou, ale aj ihriskom. Deti ukázali
veľký zmysel pre fair play a priateľské zápolenie.

VÝSLEDKY
Beh 60 m chlapci
Beh 60 m dievčatá
Beh 600 m chlapci
Beh 200 m dievčatá
Vrh guľou chlapci
Vrh guľou dievčatá
Skok do diaľky chlapci
Skok do diaľky dievčatá

1. miesto
Krzysztof Koczar
Krystyna Telok
Lukasz Jatczak
Krystyna Telok
Matej Martaus
Erika Klimčíková
Krzysztof Koczar
Edyta Świergolik

2. miesto
Adrian Król
Klaudia Belicajová
Ľuboš Črchlan
Nicola Jankowska
Andrej Sivčák
Agnieszka Malcharek
Andrej Sivčák
Weronika Damek

3. miesto
Andrej Sivčák
Klaudia Illge
Krysztof Modzlewski
Magdalena Vojtasik
Alexander Polťák
Dominika Habor
Martin Belicaj
Michaela Rypáková

Disciplíny
Vybíjaná
Volejbal chlapci
Volejbal dievčatá
Florbal
Futbal

1. miesto
Zákamenné
Novoť
Kryry – Suszec
Novoť
Zákamenné

2. miesto
Novoť
Kryry – Suszec
Novoť
Zákamenné
Suszec

3. miesto
Kryry – Suszec
Zákamenné
Zákamenné
Kryry – Suszec
Novoť

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostriedkov Európskeho fondu regionálneho roz-

voja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007 – 2013.V. Polťáková

AKTÍVNE POHRANIČIE
V dňoch 18. a 19. júna
si deti oddýchli, viac si
zašportovali a zažili niečo
nové. V rámci projektu
Aktívne pohraničie sme boli
pozvaní k našim poľským
susedom do dediny Ujsoly.
Dňa 18. júna to boli mladší žiaci, ktorí sa stretli so žiakmi našej družobnej obce a popasovali sa s nimi vo viacerých športoch
a súťažiach. Po peknom privítaní zo strany našich kamarátov  sa
všetci rozdelili do tímov. Začal sa
boj. Najskôr si dievčatá zmerali sily vo volejbale, v ktorom sa poriadne potrápili, potom to isté čakalo
chlapcov. Ostatní žiaci medzitým
bojovali v rozličných súťažiach.
Mohli si zaskákať vo vreci, či poriadne zabehať. Aj keď kriku a povzbudzovania bolo veľa, naše tímy

prehrali, a tak skončili druhé. Futbal, najobľúbenejší šport našich
chlapcov, čakal na koniec. Avšak,
ani v tejto disciplíne chalani nedokázali poraziť Ujsoly. Pri vyhodnotení sa tak Zákamenné vo všetkých disciplínach umiestnilo na
krásnom druhom mieste.
Po náročnom športovom dopoludní sme všetci poriadne vyhladli, a preto sme sa z telocvične, kde
sa odohrával športový boj, presunuli do jedálne, kde každý dostal to, po čom vtedy najviac túžil. Obed – teplé jedlo, sladkosť,
vodu a ovocie. Myslím, že si každý pochutnal a najedol sa dosýta. Po obede nám Poliaci ukázali
svoje ihrisko a krásnu posilňovňu
pod holým nebom. Všetky stroje
sme  mohli vyskúšať a zacvičiť si.
Na konci tejto prehliadky sme sa
odfotili a vyrazili späť domov. Aj

keď nás spočiatku mrzelo, že sme
Ujsoly nedokázali v ničom poraziť a nezískali sme žiadny z výherných pohárov, nikto neodišiel naprázdno. Všetci sme si odniesli
malý darček, kopec nových skúseností a jeden veľký zážitok z návštevy poľskej dedinky Ujsoly. Určite každý odchádzal s myšlienkou, že aj druhé miesto je výborné.
Na druhý deň nás čakalo nie-

čo podobné. Účastníkmi však boli starší žiaci. Po príchode a privítaní nasledovali súboje vo volejbale, futbale a v stolnom tenise. Naše dievčatá aj chlapci vo všetkých
týchto disciplínach získali taktiež
pekné druhé miesto. Veľmi to však
nevadilo, pretože dôležité nie je
vyhrať, ale zúčastniť sa, nazbierať
veľa nových zážitkov a stretnúť nových ľudí.
Veronika Kudlová
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V ŠENKVICIACH NA MAJSTROVSTVÁCH SR
V GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI
čerková sa ako družstvo umiestnili na 6. mieste. Najviac sa darilo Anne Durčákovej , ktorá   spomedzi 41 gymnastiek skončila na
12. mieste, Valérii Kľuskovej patrila 19. priečka a veľký pokrok zaznamenala Sarah Svobodová, ktorá súťažila ako nováčik a patrilo jej
29. miesto.

Šenkvice – V Šenkviciach sa
konali MSR v gymnastickom
štvorboji žiakov. Zmerali si
na ňom sily žiacke družstvá,
ktoré doň postúpili ako
víťazi z jednotlivých krajov.

Prvé kolo Slovenského
pohára C v Bratislave
Bratislava – Zákamenské gymnastky sa zúčastnili 1. kola Slovenského pohára C v Bratislave.
Celkovo súťažilo 250 gymnastiek
z celého Slovenska v preskoku,
prostných, hrazde a kladine.

Naše malé gymnastky sa po
prvýkrát v kategórii A prebojovali až na MSR, kde si zmerali sily s ostatnými krajmi. Hoci sme
sa na stupeň víťazov nepostavili, ale sme ani nesklamali. Naše
dievčatá v zložení: Anna Durčáková, Karolína Plaskúrová, Valéria Kľusková, Sarah Svobodová, Klaudia Polťáková a Júlia Ve-

Najlepšie z našich gymnastiek
sa umiestnila Klaudia Belicajová – staršie žiačky, ktorá získala výborné bodovanie za kladinu
a prostné kde bola
na 2. mieste. V celkovom súčte za všetky 4
náradia sa umiestnila
na 6. mieste.
V prípravke, kde
súťažilo 40 gymnastiek úspech zaznamenala Valéria Kľusková, ktorá skončila
celkovo na 11. mieste.

V kat. starších žiačok dosiahla pekné umiestnenie aj Frederika Kuchťáková 16. miesto. Kamila Rypáková
nedocvičila pre zranenie.

III. ročník Zákamenskej radosti
Telocvičňa Zš Jána Vojtaššáka
Zákamenné opäť otvorila
svoje brány v sobotu
22. 6.2013 pre 53 cvičeniek
z celého Slovenska z 5 klubov
(KšG Liptovský Mikuláš,
RTVŠ Diana Martin, Tj
Sokol Ružomberok , KšG
Handlová a domáci GK
Zákamenné), ktoré si prišli
zmerať sily v gymnastike.
Trénerka GK Zákamenné Monika Belicajová, v spolupráci
s predsedom TJ Tatran Zákamen-

né Ing. Petrom Klimčíkom, riaditeľom školy Mgr. Pavlom Demkom, pani učiteľkou Annou Sekerášovou, školskej jedálne, za pomoci rodičov a sponzorov sa nám
podarilo usporiadať už po tretí
krát gymnastickú súťaž čo sa aj
po všetkej stránke podarilo. Nás
teší, že gymnastky zo Zákamenného opäť nesklamali vo veľkej
konkurencii   a predviedli skvelé
výkony, za ktoré sa nemusia vôbec hanbiť.
Tretí ročník Zákamennskej
radosti v športovej gymnastike

žien priniesol skvelé výsledky
a na domácej pôde ostalo 8 medailí: Valéria Kľusková – zlatá
(prípravka), Klaudia Belicajová
– bronzová (st. žiačky). GK Zákamenné obsadilo zo 6 kategórií tri.
Prípravka: 1. Valéria Kľusková,
8. Sarah Svobodová, 13. Júlia Večerková, 14. Soňa Polťáková, 15.
Radka Andrisáková, 16. Darina Janoťáková, 17. Nátália Sumihorová.
Mladšie žiačky: 7. Ema Miterková, 11. Anna Durčáková, 13. Karolína Plaskúrová, 15. Nataša Florková, 16. Natália Grofčíková, 17.
Klaudia Polťáková.

Staršie žiačky: 3. Klaudia Belicajová, 6. Frederika Kuchťáková,
7. Kamila Rypáková.
Družstvá – Prípravka: 2.miesto
GK Zákamenné 89,35 b (Valéria
Kľusková, Sarah Svobodová, Júlia
Večerková).
Družstvo staršie žiačky: 2. miesto
GK Zákamenné 94,40 b (Klaudia
Belicajová, Frederika Kuchťáková
a Kamila Rypáková).
Do výsledkov družstva sa rátali známky dvoch cvičeniek, ale zloženie družstva tvorili 3 dievčatá.
Monika Belicajová
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SEPTEMBER 2 013
BEDMINTONOVÝ
TURNAJ
Neubehlo veľa času a žiaci
privítali nový školský rok
turnajom v bedmintone.
Išlo o Národný projekt
KomPrax, spolufinancovaný
zo zdrojov „EÚ“ za
spoluúčasti bedmintonového
klubu Zákamenské levy.

moriadne napínavé zápasy, v ktorých sa žiaci a študenti umiestnili
nasledovne:

Najväčšiu zásluhu na zorganizovaní mal študent Ján Vrana, ktorý vypracoval projekt a tak získal
finančné prostriedky na jeho organizáciu.
Naplánovaný turnaj sa uskutočnil 28. septembra. Žiaci a študenti boli rozdelení do dvoch
skupín a to žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ
a študenti 1. – 4. ročníka stredných škôl. Najpočetnejšiu skupinu
tvorili žiaci  základných škôl. Turnaj sa začal po príhovore o 9.00 hod
a trval do 13.00 hod. Žiaci a študenti boli najskôr rozdelení do skupín,
kde si zahrali všetci medzi sebou
a najlepší traja neskôr postúpili do pavúka o medaily. Išlo o mi-

Študenti SŠ: 1. Polťák Marek (Zákamenné, navštevuje SŠ Námestovo), 2.vVrana Ján (Zákamenné,
navštevuje SŠ Nižná), 3.vGrofčík Pavol (Zákamenné, navštevuje Námestovo).

Žiaci ZŠ: 1. Peter Janckulík ml.
(Krušetnica), 2. Andrej Slavik
(Dolný Kubín), 3. Andrej Florek
(Zákamenné).

Na naše prekvapenie nežnejšie
pohlavie zastupovala jediná stredoškoláčka Gymnázia v Námestove – Júlia Peňáková (Zákamenné), ktorá si zmerala sily s ostatnými študentmi, hoci mala prvenstvo v kategórii dievčat takpovediac „vo vrecku“.
Text a foto Mgr. M.
Hrčkuľáková (bedminton ZL)

BEDMINTONOVÝ TURNAJ
V DOLNOM KUBÍNE
Kubínske šelmy organizovali
už 2. ročník májového
bedmintonového turnaja
v Dolnom Kubíne.
Zúčastnili sa ho
bedmintonoví nadšenci
z Dolného Kubína,
Zákamenného,
Martina, Nižnej.
Pre väčší počet hráčov začala
registrácia o 8.30 hod. a po ofici-

álnom zahájení hry o 9.15 hod. sa
mohli hráči s chuťou pustiť do seba. Bedmintonisti sa však museli rozhodnúť v ktorej z disciplín
budú hrať. Mohli si vybrať medzi
dvojhrou, štvorhrou a mixom,
pričom každý hráč mohol hrať
len dve disciplíny.
Hralo sa na 4 kurtoch na dva
víťazné sety do 15. No aj napriek
snahe organizátorov o čo najrýchlejšie odohratie zápasov sa

Medailisti – ZŠ + SŠ
hra pretiahla až do neskorých nočných hodín o čom svedčí aj fakt, že
vyhlásenie najlepších hráčov bolo
až o 20.00 hodine.
Väčšinu medailí si odniesli odchovanci bedmintonového klubu
Zákamenské levy a Martina. Na stupienok víťazov sa postavili:
Dvojhra muži: 1. Vonšák Tomáš
(Zákamenné), 2. Suchánek Jaroslav (Nižná), 3. Marek Polťák (Zákamenné);
Dvojhra ženy: 1. Najšlová Petra(Martin), 2. Klimčíková Martina (Zákamenné, D. Kubín), 3. Suchánková
Zuzana(Nižná);

Štvorhra muži: 1. Miloš Vonšák, Tomáš Vonšák (Zákamenné),
2. Martin Červeň, Korbička (Martin, Martin), 3. Rončák Milan, Gallo
Peter(Zákamenné, D. Kubín);
Štvorhra ženy: 1. Hronská Alexandra, Zakopalová Katarína (Martin),
2. Hrčkuľáková Magdaléna, Kuhejdová Barbora (Zákamenné), 3. Perašínová Renáta, Kačková Renáta
(L. Mikuláš, Martin);
MIX: 1. Vonšák Miloš, Hrčkuľáková
Magdaléna (Zákamenné), 2. Gallo,
Sláviková (D. Kubín), 3. Korbačka,
Zakopalová (Martin).
Foto: Jaroslav Suchánek
Text Magdaléna Hrčkuľáková
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ÚSPEŠNÁ FUTBALOVÁ JESEŇ
Od polovice augusta tohto roku sa začal nový ročník futbalovej
súťaže. Niektorí z Vás ste mohli sledovať počas sezóny aj domáce zápasy, kde sa Vám predstavili naše celky: mužov, dorastencov, prípravky, mladších a starších žiakov.
Táto prvá časť sezóny je pre náš futbal jedna z tých lepších. Pretože každý jeden tím ide do novej sezóny naplno a očakáva, že bude
lepší ako tí druhí. Ja môžem povedať, že z časti sa nám podarilo patriť medzi tých lepších.
Celku mužov sa vydarila jesenná časť sezóny na výbornú, keď po
12-tich zápasoch zaváhali iba raz,
a to posledný zápas. Ale ani to nezabránilo tomu, že zimovať budú
na prvej priečke druhej najvyššej
Oravskej futbalovej súťaže. Tak
že spokojnosť musí byť, ale čaká
ich ťažká jar, kde budú musieť byť
bojovní a usilovať sa vybojovať postup do vyššej súťaže.
DOSPELÍ – II. TRIEDA

1. Zákamenné12
2. Zázrivá
12
3. Chlebnice 12
4. Or. Poruba 12
5. Veličná
12
6. Istebné
12
7. Leštiny
12
8. Lokca
12
9. Mútne
12
10. Habovka 12
11. Hruštín
12
12.Or. B. Potok 12

9
9
9
7
7
6
6
4
2
2
1
1

2 1
2 1
1 2
2 3
1 4
1 5
0 6
2 6
2 8
2 8
2 9
1 10

41:16 29
30:12 29
44:12 28
42:19 23
25:24 22
31:19 19
23:24 18
18:27 14
13:35 8
9:38 8
17:42 5
17:42 4

Našim dorastencom taktiež vyšla futbalová jeseň nad ich očakávania, kde zo všetkých zápasov
stratili body len raz. Dorastenci
úradujú na prvej priečke v IV. lige,
kde sa minulý rok dostali po zrušení V. ligy. Výborná nálada panuje určite aj u našej mládeže, kde
rovnako ako muži neprehrali ani
jeden domáci zápas počas jesennej časti, a tak pre oba celky platí:
„Môj domov, môj hrad!“
DORAST – IV. LIGA sk. B

1. Zákamenné 12 11
2. Trstená
12 10
3. Or. Veselé 12 9
4. Or. Polhora 12 7
5. Ludrová
12 5
6. Vavrečka
12 5
7. Likavka
12 4
8. Rabča
12 4
9. D. Kubín
12 4
10. Lisková
12 3
11. L. Sliače
12 3
12. Chlebnice 12 3
13. Zuberec
12 2
14. Dlhá n. Or. 12 2

0 1
0 2
0 3
2 3
2 5
1 6
3 5
2 6
2 6
4 5
3 6
2 7
3 7
0 10

43:11 33
41:19 30
46:19 27
27:20 23
24:24 17
21:15 16
24:21 15
26:26 14
23:37 14
25:25 13
17:39 12
10:25 11
23:37 9
14:47 6

tréner: J. Polťák, M. Godiš

Starším a mladším žiakom,
ktorí reprezentujú našu obec v II.
lige sa taktiež darí. V silnej konkurencii žiakov sa zaslúžene držia v strede tabuľky, ale nič nie je
stratené, ešte majú pred sebou ce-

lú jar, kde sú ich prioritou popredné priečky.
Starší žiaci II. liga
1. Čadca A
12 9 2 1 74:21 29
2. Ajax Slimáčik12 9 2 1 60:8 29
3. Bytča
12 9 2 1 53:18 29
4. Žilina C
10 8 1 1 40:12 25
5. K.N.Mesto A12 7 3 2 28:12 24
6. Teplička n.Váh.124 5 3 20:32 17
7. D. Kubín
11 5 1 5 17:11 16
8. Or. Jasenica 12 4 2 6 21:20 14
9. Zákamenné 11 3 1 7 14:26 10
10. Belá
9 2 3 4 7:20 9
11. Or. Veselé 11 2 3 6 13:32 9
12. Tvrdošín
12 2 2 8 7:42 8
13. Rajec
12 2 0 10 9:63 6
14. Bobrov
12 0 1 11 3:49 1

Po jesennej časti 1. Muži TJ TATRAN Zákamenné
Za všetky futbalové oddiely sa
chcem poďakovať fanúšikom, ktorí nás povzbudzujú ako doma, tak
aj vonku. Vďaka patrí aj usporiadateľom, vedeniu TJ a sponzorom
za to, že táto prvá časť sa zaobišla bez komplikácií a určite si môžeme všetci povedať, že sme s ňou
nadmieru spokojní!
Onedlho všetky ihriská na pár
mesiacov zaspia pod bielou peri-

nou a futbal sa nachvíľku vytratí.
Ale keď príde jar, tak sa všetko
vráti a dúfajme, že sa nám podarí nadviazať výkonom z tejto časti a spokojnosť bude prebývať aj na
konci celého ročníka.
Držíme prsty!
(Info o Zákamenskom športe nájdeš na FB stránke TJ Tatran
Zákamenné)
Peter Kovalčík

Tréner : M. Janeta, T. Juriga

Mladší žiaci II. liga
1. D. Kubín
11 10 0 1 53:3 30
2. Ajax Slimáčik12 9 1 2 73:15 28
3. Bytča
12 8 1 3 47:16 25
4. Or. Jasenica 12 8 1 3 50:22 25
5. K. N. Mesto A12 8 1 3 41:14 25
6. Žilina C
10 7 1 2 90:17 22
7. Tvrdošín
12 6 3 3 43:27 21
8. Čadca A
12 5 2 6 38:43 14
9. Zákamenné 11 5 1 5 27:22 16
10. Or. Veselé 11 3 1 7 13:44 10
11. Belá
9 2 0 7 16:47 6
12. Teplička n. V.12 2 0 10 18:70 6
13. Rajec
12 1 0 11 15:95 3
14. Bobrov
12 0 1 12 4:91 1

Tréner: F. Kľuska, J. Kocúr

Po jesennej časti tiež 1. Dorast TJ TATRAN Zákamenné

Prípravka
Úspešnosťou sa vyznačuje aj prípravka, ktorá sa umiestnila na
1. mieste.
PRÍPRAVKA

1. Zákamenné 6 6 6 0 39:12 18
2. Novoť
6 3 0 3 28:22 9
3. Or. Lesná
6 0 0 6 14:32 0

Stolný tenis
Muži
8. liga, skup. A

1. Novoť B
2. Sihelné A
3. Breza B
4. Babín A
5. Mútne C
6. Rabča B
7. Or. Lesná E
8. Novoť C
9. Klin A
10. Zákamenné A

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
2
1
0
2
1

0
0
1
2
2
1
2
3
2
3

55:17
43:29
38:34
40:32
35:37
36:36
32:40
30:42
31:41
20:52

16
14
11
10
10
9
8
7
6
4

BEH DO VRCHU
V piatok 11. októbra 2013 sa
v Oravskom Veselom konal už
15. ročník okresného kola v „Behu do vrchu“. Zúčastnili sa ho
aj naši žiaci a nedali sa zahanbiť. V kategórii 4. – 5. ročník sa
Kamila Rypáková umiestnila na

2. mieste, v kategórii 6. – 7. ročník sa Lucia Belicajová umiestnila na 1. mieste a Dominik Belicaj tiež na 1. mieste. V najnáročnejšej kategórii 8. – 9. ročník
si Lucia Smolárová vybojovala
(SeA)
3. miesto.
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Ing. Milan Vrábeľ
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starosta obce Zákamenné

28

51 rokov
ženatý, 4 deti
nezávislý kandidát
súčasný poslanec VÚC

Vážení spoluobčania,
už po tretíkrát sa uchádzam o vašu priazeň a dôveru v regionálnych voľbách. Dnes si ešte viac ako pred
štyrmi rokmi uvedomujem zodpovednosť poslanca
VÚC. Verím, že by moje poznatky, skúsenosti a kontakty z predchádzajúceho volebného obdobia mohli pomôcť k ďalšiemu rozvoju nášho regiónu.
Od ukončenia Technickej univerzity vo Zvolene som
pracoval v rôznych funkciách v štátnych lesoch. Od roku 2002 som starostom obce Zákamenné.
Vzájomnú komunikáciu pokladám za najdôležitejší
pilier svojho volebného programu:

Žiť s ľuďmi a pre ľudí
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
5/ 2013 – 10/ 2013
90 rokov života
 Helena Beňušová,
 Ľudovít Žatkuliak
 Emil Polťák
85 rokov života
 Justína Mrekajová
 Mária Sivčáková
 Margita Mrekajová
80 rokov života
 Justína Brišáková
 Kristína Sochuľáková
 Margita Florková
 Ján Sivčák
75 rokov života
 Helena Gruchalová
 Pavlína Markuliaková
 Zuzana Majchráková
 Kamila Janetová
 Margita Filipčíková
 Celestín Florek
 Oldrich Večerek
 Emil Lučivňák
 Viktória Revajová
70 rokov
 Kristína Marková
 Kamila Kocúrová
 Ján Petrek
 Marta Boškajová
 Alojz Majchrák
 Justína Lučivňáková
 Milan Durčák
 Jozef Pikla
 Viktor Polťák
 Mária Polťáková
 Justina Zálešáková
65 rokov
 Elena Majchráková
 Ľudovít Zvonár
 Florán Subjak
 Kamila Belicajová

Október 2013

VOĽBY DO ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO
KRAJA 2013
OZNÁMENIE O MIESTE KONANIA VOLIEB

Podľa Zákona č. 303/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o voľbách
do orgánov samosprávnych krajov
Vám oznamujeme, že:
1. voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja
2013 sa budú konať:

SOBOTA 9. NOVEMBRA 2013
od 7. 00 do 22. 00 hod.
2. miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu
je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza
V NOVEJ ŠKOLSKEJ BUDOVE v Zákamennom.
• Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním
preukazom totožnosti
• VOLÍME PREDSEDU ŽSK: z 5.-tich kandidátov
môžete zakrúžkovať len jedného
• VOLÍME POSLANCOV ŽSK: z 28.-mich kandidátov
môžete zakrúžkovať maximálne piatich.
– red
 Viktória Boškajová
 Emília Durčáková
 Mária Klimčíková
 Kamila Murínová
 Ján Polťák
 Anna Andelová
 Margita Boškajová
 Elena Buckulčíková
 Mária Hlbočanová
 Emília Chudiaková
 Štefan Klimčík
 Justína Kocúrová
 Viktor Koleň
 Viktória Kormaňáková
 Emília Petreková
 Anton Subjak
 Emília Úradníková
 Jozef Večerek
 Kamila Zvonárová
 Serafín Žatkuliak
60 rokov
 Kamil Zvonár
 Anton Gonšor
 Ján Kaukič
 Jozef Palárik
 Vendelín Tisoň
 Jozef Florek
 Milan Florek
 Mária Florková
 Anton Jurký
 Anton Klimčík
 Mária Klimčíková
 Mária Kocúrová
 Elena Kondelová
 Janka Lučivňáková
 Justína Lučivňáková
 Jiři Malinka
 Kamila Michalicová
 Anton Mlich
 Mária Olbertová
 Mária Polťáková
 Helena Radičová
 Jozef Rončák
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