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Nový Dom kultúry – výstavba úspešne pokračuje

Novinky zo samosprávy

Obecné zastupiteľstvo (OZ)
Zasadalo 5. 9. 2006. Prítomní boli jedenásti poslanci, jeden sa ospravedlnil. Zasadnutie sa
konalo v zasadačke Obecného úradu Zákamenné (OcÚ). Prítomný bol aj p. Mgr. Emil Revaj,
riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom, ktorý referoval o pripravenosti školy na
školský rok 2006/2007.

Výstavba počas letných prázdnin
Počas letných prázdnin sa urobil kus práce
pri rekonštrukcii telocvične, ihriska, je prakticky hotová rekonštrukcia kotolne z pevného paliva na biomasu, vykurovanie bolo už aj
odskúšané. V MŠ v Oraviciach sa vymenili už
takmer všetky okná, v novej školskej budove sa
postupne vymieňa podlahová krytina. V telocvični sa ešte stále pracuje, sú to už len dokončovacie práce, ako maľovanie, výmena svietidiel úprava podlahy. Predpokladaný termín
spojazdnenia je cca 15. september. Dokončenie rekonštrukcie ihriska sa už tento rok pravdepodobne nestihne.

Výučba v základnej a materskej škole
Čo sa týka prípravy vyučovacieho procesu,
učiteľský zbor na I. stupni je plne kvalifikovaný,
na II. stupni nie sú kvalifikovaní jazykári. Učiť sa
bude v 15 triedach na I. stupni, oproti minulému
roku pribudla 1 trieda prvákov, na II. stupni v 20
triedach tu ubudla 1 trieda piatakov. Celkový počet žiakov na škole je 894. Funguje jedno oddelenie školského klubu. Kapacita Materskej školy
Ústredie je využitá na 100 %, v Oraviciach sú tri
miesta voľné. Riaditeľ ZŠ ešte informoval o využití kultúrnych poukazov. Tie poukazy, ktoré

ostali u triednych učiteľov, budú využité najneskôr do konca októbra. Triedni učitelia plánujú
návštevu divadla. Pre ostatných žiakov ešte bude daná možnosť využiť poukazy pri účasti na filmových detských predstaveniach v našom kine.
Nová základná umelecká škola
Od tohto školského roka začína fungovať
aj Základná umelecká škola, hudobný odbor.
Priestory sa pripravujú v zasadačke v kultúrnom dome.
Kontrola rozpočtu za I. polrok 2006
Zinkasované príjmy tvoria čiastku 30 692 tis.
Sk, výdavky 21 285
Pokračovanie – s. 2

Začal sa nový školský rok
Po dvoch mesiacoch prázdnin škola opäť
ožila detským džavotom. Všetci sme si oddýchli, načerpali nové sily, aby sme sa mohli
pustiť do náročnej práce. Prázdniny sú však
aj obdobím, kedy v škole prebiehajú rôzne
práce, ktorých cieľom je skvalitnenie prostredia a tým vytvorenie lepších podmienok

pre výchovno-vzdelávací proces. Aj cez tieto
prázdniny bol v jednotlivých školských budovách čulý ruch. V 1. MŠ sa prebudovalo vykurovanie z elektrického na vykurovanie štiepkami. V 2. MŠ sa dokončila výmena okien
a prebehla rekonštrukcia časti sociálnych zariadení. V novej
Pokračovanie – s. 4

Novostavby na Farskom briežku – pred rokom sa tu kopali zemiaky
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Dokončenie – s. 1
tis. Sk. Rozpočet sa priebežne upravuje vzhľadom na dotácie, ktoré
obec získala z projektov vypracovaných na niektoré akcie, ktoré sa realizujú: • rekonštrukcia kotolní cca
24 mil. Sk, • rekonštrukcia havarijného stavu telocvične 1 mil. Sk, • rekonštrukcia školského ihriska 100
tis. Sk, • rekonštrukcia šatní pri futbalovom ihrisku 150 tis. Sk. Úpravy
rozpočtu sú schvaľované OZ.
Ďalšie akcie, ktoré sa realizovali: • doasfaltovalo sa parkovisko
pred farským kostolom a miestna
komunikácia na Vyšnom konci pri
Durčákoch za 470 tis. Sk, • bolo vydané stavebné povolenie na miestnu
komunikáciu v časti Podkamenné,
• odpredal sa pozemok v lokalite za
RD Zákamenné firme ORCO, s.r.o.,
Zákamenné na výstavbu výrobného
areálu za 598,2 tis. Sk.
OZ ďalej prejednalo predbežný návrh hlavných úloh na rok

2007 – 2009: • výstavba bytových
domov v prípade zlepšenia podmienok v bytovej politike, • vysporiadanie pozemkov pre tzv. námestie
obce, • vybudovanie miestnej komunikácie k Milanovi Kuchťákovi,
• chodníky smerom na časť Oravice a na Poriečie, • pokračovať v odkupovaní pozemkov pod ihrisko na
Vyšnom konci, • rekonštrukcia VO,
oprava oplotenia cintorína, • príprava pozemkov pre IBV.
OZ ďalej prejednávalo – sťažnosti občanov na „motorkárov“,
ktorí ničia súkromné pozemky
a robia veľký hluk. Starosta sťažnosť prejednával osobne s niektorými z vyznavačov tejto záľuby. Nie
všetci berú túto záľubu, respektíve
šport seriózne, to uznali aj chlapci,
s ktorými starosta rozprával. Ale tí,
ktorých to naozaj baví, chcú trénovať pre účasť na súťažiach a neničiť
súkromné pozemky. Najväčší problém je však, kde trénovať. Uvítali by

Rekonštrukcia havarijného stavu telocvične + prístavba hľadiska…
zo strany obce, aby im pomohla vyčleniť nejakú lokalitu, ktorá by slúžila na tréning, aby sa nemusel nikto sťažovať. OZ konštatovalo, že aj
motokros je druh športu ako hociktorý iný a bolo by ho treba podporiť a orientovať správnym smerom. Výhodnou lokalitou pre tento
šport by boli bežecké trate na Kal-

várii. Záleží však hlavne na „motorkároch“, aké aktivity sú v tomto smere ochotní vyvinúť, a či sú
ochotní napraviť si reputáciu a neprovokovať hlučným jazdením po
miestnych komunikáciách. Obec
je ochotná podať pomocnú ruku.
Ing. Peter Durčák, poslanec
OZ, poukázal na narastajúci

Rozšírenie parkoviska pred farským kostolom

Asfaltovanie miestnej komunikácie na vyšnom konci

Rekonštrukcia šatní pri futbalovom ihrisku…

Úprava koryta potoka

NÁTERY

LEŠENIE

STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

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

Mária MLICHOVÁ

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

potraviny
ovocie – zelenina
drogéria
029 56 Zákamenné 157
Tel.: 043 55 92 210

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

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207

Apríl – Jún 2006
počet drevených garáží blízko
komunikácií. Mnohé pôsobia neesteticky a sú veľmi blízko pri komunikáciách. Čo robí OcÚ preto,
aby sa tomu zabránilo? Starosta
reagoval na túto interpeláciu. OcÚ
vydáva povolenie na drobnú stavbu. Stavebník je v žiadosti povinný podľa stavebného zákona uviesť
rozmery, (max. do 25 m 2, výška do
5 m), č. parcely, materiál, z ktorého bude drobná stavba, na čo bude slúžiť a predložiť jednoduchý
náčrt drobnej stavby. Obec trvá na
vzdialenosti 5 m od krajnice komunikácie. Z týchto údajov sa nedá
vždy zistiť, ako bude drobná stavba
vyzerať: či bude pôsobiť esteticky,
alebo nie. Je pravda, že mnohé pôsobia rušivo v prostredí a neesteticky, no aj občania by si mali uvedomiť, čím si pokazia vzhľad okolia rodinného domu; každá drobná
stavba majúca praktický účel môže
pôsobiť aj esteticky.
Kino. Starosta ďalej informoval
poslancov o stratovosti prevádzky
kina, preto sa pristúpilo zatiaľ k príležitostnému premietaniu, nie je
v záujme obce kino úplne zrušiť.

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa I. – zahájenie výstavby obrovskej investičnej akcie
Žiadosti. Ďalej boli prejednané
niektoré žiadosti občanov o zrušenie nájmu, vysporiadanie pozemkov, žiadosti o dotácie.
– OcÚ

Rekonštrukcia kotolne z  fondov EÚ za ~ 24 mil. Sk
umožnila prejsť na ekologické vykurovanie – štiepkami

VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

Júnové obecné zastupiteľstvo
Zasadalo 30. 6. 2006. Na zasadnutí boli prítomní 10 poslanci, jeden sa ospravedlnil, prítomný
bol aj riaditeľ ZŠ Mgr. Emil Revaj.
Pred zasadnutím poslanci a starosta obce absolvovali fyzickú obhliadku miest, kde sa realizujú investičné akcie – rekonštrukcia 2 b.
j. – bývalá budova polície,, rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku, prestavba kotolní v ZŠ a kult.
dome z pevného paliva na biomasu, výstavba polyfunkčného domu
kultúry, rekonštrukcia telocvične
a školského ihriska.
Riaditeľ ZŠ Mgr. Emil Revaj
zhodnotil školský rok 2005/2006.
Ako prvú zhodnotil výchovnú činnosť. Na škole pretrvávajú z roka
na rok problémy so správaním žiakov a možno povedať, že sa stupňujú. Šiestim žiakom boli dané
známky 2 zo správania, desiatim
žiakom 3. Príčinou je veľké množstvo neospravedlnených hodín.
Celkový počet je 28 tis. vymeškaných vyučovacích hodín. Škola sa snaží situáciu riešiť, rieši ju
aj obec a ÚP SV a rodiny, ale práve
u žiakov s najväčším počtom vymeškaných hodín sa nenachádza
ochota rodičov dbať o dochádzku svojich detí. Veľký problém je
správanie žiakov, rozmáha sa vulgárnosť, drzosť, fajčenie, požívanie alkoholických nápojov.
Vyučovací proces – na I. stupni nebola znížená známka zo správania, ani žiaden zo žiakov neopa-

STOLÁRSTVO

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

kuje ročník. Na II. stupni 9 žiakov opakuje ročník a 21 žiakov má
opravné skúšky.
Reprezentácia školy je na vysokej úrovni. 40 žiakov bolo odmenených za reprezentáciu okresu Námestovo a školy vo vedomostných a športových súťažiach.
Ing. Peter Durčák poukázal na
skutočnosť, že v pohostinstvách
sa zdržujú maloletí a akoby to nikomu neprekážalo. Vedia rodičia,
kde sú ich deti a čo na to prevádzkovatelia pohostinských zariadení?
OZ ďalej prejednalo a chválilo Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií, dodatok
k zriaďovacej listine ZŠ týkajúci sa
názvu školy, dodatok k štatútu obce týkajúci sa odmeňovania občanov pri mimoriadnych životných
udalostiach a za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti športu, kultúry a i., otvorenie prevádzok a otváracích hodín predajňa
mäsa, predajňa rozličný tovar, kaviareň.
Ďalej boli prejednané žiadosti občanov a organizácii o vysporiadanie pozemkov, o dotácie. Bol
schválený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2006.
Hlavná kontrolórka informovala OZ o vykonaných kontrolách
na úseku dodržiavania všeobecných záväzných nariadení a vyplácania úhrad za opatrovateľskú činnosť.
– OcÚ

Ing. Dušan Durčák
Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

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

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

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

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

udalosť / zo života školy
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Vážení používatelia poštových služieb Začal sa nový školský rok

Z roka na rok
sa rozširujú rady chovateľov
psov, čo má
za následok aj
stále sa zvyšujúci počet prípadov napadnutia či ohrozenia
občanov psami. Poštoví doručovatelia doručujú denne Vaše zásielky do Vašich domovov, kde
ich v niektorých prípadoch ohrozujú Vaše psy. Všeobecné záväzné
nariadenie o ochrane, chove a držaní zvierat, ktoré v § 11 bod 2
písm. g) ukladá chovateľovi psa:
„V záujme zachovania hygieny,
prenosu možných nákaz, čistoty
verejných priestranstiev, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, nediskriminovania spolu-

občanov a dobrého občianskeho
spolunažívania je chovateľ (majiteľ) povinný dodržiavať pravidlá
hygieny, ochrany zdravia a bezpečnosti spoluobčanov.“
Na základe hore uvedeného
Vás upozorňujeme, aby ste dodržali povinnosti vyplývajúce z držania zvierat a povinnosti chovateľov psov. Je potrebné zabezpečiť psa tak, aby poštovým doručovateľkám počas doručovania
nehrozilo ublíženie na zdraví pri
plnení pracovných povinností.
V prípade ublíženia na zdraví je povinnosťou držiteľa psa nahradiť vzniknutú škodu spôsobenú zvieraťom podľa všeobecne
platných predpisov. Bližšie informácie Vám poskytne Vaša pošta.
RPC L. Mikuláš

Dokončenie – s. 1
školskej budove sa vymenila podlahová krytina v piatich triedach.
Najväčší rozsah prác bol vykonaný na rekonštrukcii školskej
kotolne. Za podpory európskeho fondu sa vybudovala úplne nová moderná kotolňa a vymenili sa
všetky vonkajšie rozvody vykurovania. Škola touto rekonštrukciou prešla na vykurovanie štiepkou. Tým sa škola zaradila medzi
objekty, ktoré vykurovanie zabezpečujú ekologickou formou.
Druhý najväčší rozsah prác bol
vykonaný v telocvični a v športovom areáli. V telocvični sa vybudovalo hľadisko, vymenili sa všetky okná, urobilo sa nové osvetlenie a telocvičňa sa vymaľovala. V športovom areáli sa urobilo odvodnenie ihriska a bežeckej dráhy, položili sa nové obrubníky, ktoré vymedzujú bežecké
dráhy, ako aj hádzanárske ihrisko a vrhačský sektor. Tu sa práce
ešte neskončili, budeme pokračovať v budúcom roku. Z uvedeného vidieť, že škola v spolupráci
s obecným úradom sa snaží neustále modernizovať jednotlivé budovy, a tak spríjemňovať prostredie školy. Pevne veríme, že žiaci si
to budú vážiť a nebudú tieto veci
úmyselne ničiť.

V tomto školskom roku bude našu školu navštevovať celkom 1 029
žiakov. Z toho materské školy bude
navštevovať 135 detí a základnú školu 894 žiakov. V minulom školskom
roku školu opustilo 115 deviatakov
a v tomto školskom roku nastúpilo
96 prváčikov. Z toho je vidieť, že na
škole sa nám znížil počet žiakov o 19.
Žiaci sa budú vyučovať v 35 triedach
a v 6 oddeleniach MŠ a v jednom oddelení školského klubu. O výchovu
a vzdelávanie týchto žiakov sa bude starať 60 pedagogických zamestnancov a 23 správnych zamestnancov. Na školu nastúpili 3 nové vyučujúce. Aj v tomto školskom roku bude na škole prebiehať záujmová činnosť. Žiaci sa v priebehu septembra
budú môcť na ne prihlásiť. Ciele, ktoré si škola stanovila na tento školský
rok, sú síce vysoké, ale zvládnuteľné.
K ich naplneniu je potrebná spolupráca s rodičmi, obcou a ďalšími inštitúciami. Pevne verím, že vzájomnú harmóniu tejto spolupráce budeme úspešne rozvíjať. Chceme u žiakov rozvíjať radosť z poznania, pocit
osobnej zodpovednosti a vnútornej
slobody v zmysluplných názoroch
na svet a uspokojivý život v ňom. Želám všetkým v tejto spoločnej práci
porozumenie, vzájomnú úctu, veľa
elánu a síl do spoločnej práce.
Mgr. Emil Revaj, riaditeľ školy

Motivácia k samostatnej práci žiakov

Cudzí jazyk je jeden z najdôležitejších predmetov, je to povinný maturitný predmet. Od žiakov
sa už na ZŠ vyžaduje dobrá znalosť anglického jazyka, ale pritom jeho vyučovaniu dávajú stále priestor len tri vyučovacie hodiny týždenne. Učiteľ anglického jazyka je povinný rešpektovať osnovy Ministerstva školstva a do týchto troch hodín vtesnať jazykové
prostriedky, tematické okruhy, rečové zručnosti, jazykové funkcie,
dávať priestor počúvaniu, hovoreniu, čítaniu i písaniu, hodnotiť žiakov a samozrejme motivovať ich.
Je tu aj handicap nášho školstva,
kde prevláda štruktúra
gramatiky pred komunikatívnou zložkou jazyka, hoci v praktickom živote je viac potrebná práve komunikácia. Preto treba viesť
žiakov k samostatnej práci, aby sa
žiak stal independent leaner (kto
vie samostatne pracovať, ohodnotiť sám seba). V tom môže žiaFLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

kom napomôcť dokument Jazykové portfólio. Tento dokument nie
je určený pre prácu v škole a nie
je v osnovách. Vedie žiakov k samoštúdiu a domácej práci.
Skladá sa z troch častí:
1. Passport – žiak si buduje informácie o sebe a jazyku – sám
alebo s pomocou rodiča sa zaradí
na správnu úroveň.
2. Language biography – žiak
kombinuje text a obrázky, žiak
sám hodnotí, čo už vie.
3. Dossier – súbor vlastných
prác z anglického jazyka – žiak
vidí svoj rast. Tento dokument je
možné stiahnuť si z internetovej
adresy www.4elt.com
V prípade nejasnosti je tu mailová adresa oupslovak@oxford.
sk. Mnohí rodičia a žiaci nepoznajú dokument vzdelávací štandard, hoci tento je určený hlavne
im. V ňom je zhrnuté, čo má ovládať priemerný žiak z anglického
jazyka za každý ročník. V prípa-

Úprava školského ihriska…
de, že školská inštitúcia testuje
vedomosti žiakov, kopíruje práve
vzdelávací štandard. Každý rok ho
žiakom ponúkame, no väčšinou
bez záujmu. Pritom žiaci v prípade nejasnosti môžu žiadať učiteľa o zopakovanie niektorých javov.
Vzdelávací štandard je možné zís-

kať na týchto internetových adresách: www.infovek.sk, www.spu.
sanet.sk, www.education.gov.sk.
Prajem všetkým rodičom i žiakom, aby mali zo svojej práce radosť a uvedené informácie využili
k svojej spokojnosti.
PaedDr Janka Polťáková

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70
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zo života obce / životné prostredie

Kurz anglického jazyka pre dospelých
Znalosť cudzieho jazyka je kľúčom
k poznávaniu iných kultúr a k otvoreniu dverí do sveta. Súčasný človek si to
uvedomuje a začína na sebe pracovať.
Hoci v dospelosti a popri všetkých povinnostiach to nie je ľahké, uskutočnil
sa v školskom roku 2005/06 kurz anglického jazyka pre dospelých.
Študenti mali vynikajúce učebnice pre dospelých so zaujímavou
štruktúrou, pracovné zošity s kľúčom vzadu pre rýchlu spätnú väzbu – sebakontrolu, nahrávky textov, aby si doma mohli precvičiť
výslovnosť. Praktickú komunikáciu spájali so štúdiom gramatických javov. Hoci sme sa na kurze
stretávali len jedenkrát týždenne, študenti preukázali evidentný pokrok. Po krátkom čase rozprávali a písali o rôznych témach,
ako napr. o našom bývaní, voľnom čase, jedálnom lístku a pod.
Ich pokrok bol výsledkom vytrvalej práce, dobrej prípravy na hodinu a šikovnosti.

Zároveň sa kurz stal príležitosťou na bližšie zoznámenie sa s výnimočnými ľuďmi.
Touto cestou im všetkým ďakujem a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
PaedDr Janka Polťáková

VÝVOZ PDO

19. 9. červ., modrá, 		
			 žltá, biela		
3. 10. červená, modrá,		
			 žltá 			
10. 10. červ., žltá
17. 10. červená, modrá, 		
			
žltá, biela
24. 10. červ., žltá
31. 10. červená, modrá, 		
			 žltá
7. 11. červ., žltá
14. 11. červ., modrá, 		
				žltá, biela
21. 11. červ., žltá
28. 11. červ., modrá, žltá

Členovia Združenia zdravotne postihnutých Oravy zo základnej
organizácie zo Zákamenného nezištne zorganizovali brigádu

Aj tento rok podobne ako minulý je stále štedrý pre hubárov

Separovaný zber komunálneho
odpadu = pomoc pri ochrane
životného prostredia
Nik z nás by zrejme nechcel zastaviť pokrok, ktorý nám pomáha neustále zefektívňovať každodenný život. No okrem kladných zmien pokrok
so sebou prináša aj veľa záporných, napr. úbytok surovinových zdrojov
a neustály nárast odpadu.
Odpad môžeme definovať ako vec, ktorej sa chceme alebo musíme
zbaviť. Otázkou zostáva, ako sa ho zbavíme, kde teda skončí? V tom
najhoršom prípade kdesi pri potoku – s čím sa žiaľbohu stretávame aj
v našej obci. Žiadny človek, ktorému záleží na zdravom živote ďalších
generácií, by si však takéto riešenie nemal zvoliť. Často sa stretávame
aj s ľuďmi, ktorí takmer všetok odpad spália. Bez ohľadu na to, že všetko sa spáliť nedá: ani toto nie je ten správny spôsob, lebo pri spaľovaní
vzniká množstvo nebezpečných škodlivín a jedov. Mnohé z týchto látok
majú rakovinotvorný účinok, sú to silné jedy, dráždia dýchacie cesty,
spôsobujú prudké bolesti hlavy, závraty. Aká je teda tá správna cesta?
Jednoznačne by sme
mali preferovať triedenie odpadu na jednotlivé zložky (papier, sklo,
kovy, atď.), ktoré je možné následne využiť a tak
spomaliť tempo vyčerpania prírodných zdrojov.
A aj keď systém zberu vyseparovaných zložiek je v každej obci či
meste iný, zásady triedenia jednotlivých zložiek sú v podstate rovnaké. Ide o to, aby vznikol čo najčistejší produkt použiteľný v ďalšej
výrobe.
Komunálny odpad v
percentách:
• papier (tvorí až 20 % komunálneho odpadu);
• sklo (tvorí 8 – 12 % komunálneho odpadu);
• plasty (tvoria 7– 9 % komunálneho odpadu);
• kovy (tvoria 4,5 % komunálneho odpadu);
• textil (tvorí okolo 4 % komunálneho odpadu).
Čo k am patrí/nepatrí
+ zaujímavosti
Do nádoby na sklo:
• patria: čisté a číre biele a farebné sklo, sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre zo zaváranín, sklenené obaly a črepy, tabuľové sklo;
• nepatria: žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, keramika, porcelán, zrkadlá, kamenivo, varné
a mliečne sklo, drôtované sklo, plexisklo, autosklo;
Do nádoby alebo vreca na plasty • patria: čisté a stlačené PET

STOLÁRSTVO

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

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340
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aj na objednávku

a PE fľaše aj s vrchnákmi, fľaše
od čistiacich prostriedkov, aviváže, šampónov, octu, sirupov,
mlieka; • nepatria: znečistené
plasty, obaly a krabice od motorových a jedlých olejov, chemikálií, farieb, brzdových kvapalín, nemrznúcich zmesí.
Vedeli ste, že základnou surovinou pre výrobu plastov je
ropa, ktorej zásoby pri súčasnom tempe spotreby vydržia už
len cca 40 rokov?
Ďalší odpad:
• objemný odpad (nábytok,
koberce), nebezpečné odpady
(televízory, monitory, chladničky, batérie, farby, žiarovky, žiarivky...), drobný stavebný odpad
(zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc...),
Textil – jeho separácia a odber sa cez mestá a obce zvyčajne nezabezpečuje, je však možné obnosené šatstvo odovzdať
priamo rôznym charitatívnym
organizáciám.
A na záver
Opätovne používajme veci
využiteľné – kupujme kvalitnejšie výrobky s dlhšou životnosťou, ktoré sa dajú opraviť
a viackrát použiť.
Veci, ktoré už nemôžeme využiť, vytrieďme podľa druhu
a odovzdajme na recykláciu.
Zuzana Vrábľová; použité
materiály spoločnosti Priateľov zeme.
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Dňa 2. júla sa uskutočnila OKRESNA SÚŤAŽ DHD
V našej obci sa dňa 2. júla 2006 uskutočnila okresná súťaž dobrovoľných hasičských družstiev. Na túto udalosť, ktorá sa v našej obci
opakovala po 15 rokoch sa naša členská základňa v spojení s obecných úradom pripravovala veľmi zodpovedne. Do príprav sa zapojili všetci členovia DHD v Zákamennom. Okrem súťažiacich družstiev sa na tomto podujatí zúčastnila ako hosť POĽSKÁ HASIČSKÁ
JEDNOTKA Z DRUŽOBNEJ DEDINY Suszec, aby nesúťažne
predviedla svoju techniku, výstroj a hasičský útok. Naše družstvá
súťažili v troch kategóriách. Štafetový beh, požiarny útok a odborno-praktická príprava. Celkovo sa zúčastnilo 28 družstiev z toho 3
družstva žien a 25 družstiev mužov. Celkový priebeh súťaže sprevádzaný krásnym počasím mal plynulý spád. Nevznikli žiadne organizačné problémy. Po odsúťažení všetkých družstiev prišlo očakávané vyhodnotenie a ocenenie najlepších družstiev. Na popredných
miestach sa umiestnilo družstvo Novote, Námestova a Brezi. Družstvo Zákamennneho sa umiestnilo na 6 mieste. K oceneniu sa pridala aj poľská jednotka, ktorá najlepšie družstvo ocenila pohárom s venovaním po oficiálnom ukončení a vyhlásení výsledkov pokračovalo predvádzanie techniky, zapeňovanie, ukážka výstroje a náradia
pre divákov a hlavne deti. Tie mali z podujatia veľký zážitok.
Na záver chcem poďakovať všetkých, ktorý sa pričinili k dobrému priebehu tejto súťaže a popriať veľa úspechov pri zdolávaní požiarov a zachraňovaní hodnôt v našej obci.
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Máte nárok na vdovecký dôchodok ?
Od 1. augusta 2006 má nárok na vdovecký dôchodok vdovec,
ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, nebol mu priznaný vdovecký dôchodok podľa predpisov účinných pre 1. 1. 2004,
alebo zanikol nárok na taký vdovecký dôchodok pred 1. augustom
2006 a ku dňu smrti manželky, najneskôr do troch rokov od smrti manželky:
• dovŕšil dôchodkový vek alebo,
• bol uznaný invalidným a táto invalidita trvá aj po 31. júli
2006,
ak jeho manželka:
• ku dňu smrti bola poberateľkou starobného, invalidného, čiast.
invalidného dôchodku;
• ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný, pomerne starobný alebo získala dobu zamestnania na nárok na invalidný
dôchodok.
Doklady na spísanie žiadosti o priznanie vdoveckého dôchodku:
1. občiansky preukaz žiadateľa,
2. sobášny list (výpis z knihy manželstiev) ak nie – vydá matričný úrad,
3. úmrtný list manželky,
4. rozhodnutie o priznanie dôchodku manželky.
Žiadosť o priznanie vdoveckého dôchodku spisuje Sociálna
poisťovňa, dôchodkové oddelenie Námestovo.
Bližšie informácie Vám budú podané aj na OcÚ Zákamenné.
Viktória Sekerášová
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Niečo o Miestnom spolku Slovenského červeného kríža v Zákamennom
Červený kríž v Zákamennom bol
založený v roku 1920. Prvým predsedom ČK bol. p. farár Ján Gallas,
tajomníčka p. učit. Helena Konvičková. V roku 1923 založili na Základnej škole Dorast ČK, kde sa žiaci učili hygienické návyky. ČK v Zákamennom mal vždy aj odbornú pomoc od všetkých obvodných lekárov, ktorí v Zákamennom pôsobili.
Od 15. decembra 1933 bol predsedom spolku ČK Ján Balara. Od tých
čias sa vo funkciách predsedov spolku vymenili rôzni členovia ČK ako
Vojtech Kokles, Jozef Blšák, Margita Kovaľová, Jozef Sivčák.
MS SČK v Zákamennom má momentálne 111 členov, z toho 7 členov
predsedníctva MS a jedného revízora MS. Riadime sa stanovami národnej spoločnosti SČK. Náš nadriadený orgán je SČK Región Orava so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorého riaditeľkou je p. Ľubica Dubnicayová. Prezidentkou SČK je p. Helena Kobzanová.
Zaoberáme sa väčšinou získavaním nových darcov krvi formou náborov v termínovanej Valentínskej
kvapki krvi, Vianočnej kvapky krvi,
Svetového dňa darcov krvi, ktorý je
14. júna. Viacnásobných darcov krvi
oceňujeme pri zhromaždeniach MS
SČK, ale organizujeme aj spoločenské posedenia s darcami krvi, a to jedenkrát ročne, kde pozývame aj starostu OÚ, obv. lekárku a iných hostí. Taktiež im pripravujeme kultúrny
program. Pri tejto príležitosti nedá
mi nespomenúť aj držiteľa zlatej Jánskeho plakety nebohého pána farára
Kasana, ktorý pri svojom náročnom
povolaní nezabudol ani na tých, ktorý potrebujú ľudskú krv.
Máme vyškolené aj štyri dobrovoľné ošetrovateľky, ktoré pozývame na rôzne verejné hromadné podujatia, kde ich vybavíme lekárnič-

kami, aby v prípade potreby mohli
ošetriť úraz.
Taktiež sa náš spolok zaoberá aj
prácou s mládežou, pričom máme
na základnej škole vytvorený krúžok
mladých zdravotníkov, kde sa deti
učia poskytnúť pomoc pri rôznych
úrazoch, popáleninách, zachraňovanie topiaceho sa, meranie tepu
a podobne.
Taktiež organizujeme rôzne kultúrne podujatia, ako plesy, zábavy,
zájazdy a iné.
Pri príležitosti Svetového dňa Č.
kríža a Č. polmesiaca bývajú ocenení najlepší členovia i celé spolky
SČK. Pri príležitosti Medzinárodnej
konferencie ČK dňa 22. júna 2006
v Ženeve bol ocenený aj Slovenský
červený kríž, a to Plaketou T. R. Niederlanda.
SČK sa podieľa aj na rôznych humanitárnych akciách pri živelných
katastrofách, kde sa organizujú rôzne zbierky, a to potravín, šatstva, ale
i finančnej pomoci.
Zoznam držiteľov zlatých
Jánskeho plakiet:
Florek Milan, č. d. 937
Mravčáková Helena, č. d. 609
Kureková Marta, č. d. 247 zomr.
Grofčík Milan č. d. 176
Sochuľák Milan, čd. 1052
Čičová Margita, č. d. 263
Žatkuliak Serafín, č. d. 733
Žatkuliak Štefan,č. d. 732
Vdp. Kasan Jozef, kňaz, zomr.
Kasan Milan
Čič Bohumil, č. d. 107
Čič Peter, č.d 263
Malinka Jiří, č. d. 653
Kovaľová Magdaléna, č. d. 1127
Kovaľ Ján, č. d. 1127
Albín Sivčák, č. d. 193
Mená držiteľov striebornej a
bronzovej Jánskeho plakety uvedieme v ďalšom čísle.

Členovia Červeného kríža v akcii pri oslavách 390. výročia obce

Aj tvoja krv môže zachrániť
životy iných

Otázkou darcovstva krvi sa
mnohí z nás zaoberajú až vtedy, keď je ohrozený život niekoho
z našich blízkych. Zavčasu? Neskoro?... A čo ľudia, ktorí príbuzných nemajú? Na koho sa majú spoľahnúť
oni? A čo ak raz „cudziu“ krv budeme potrebovať my sami? Je to
dokonca viac ako možný scenár. Stačí nešťastná dopravná nehoda, nečakaná choroba či úraz. Samozrejme, nechcem privolávať nešťastie, ale aj takéto situácie prináša
samotný život a môže byť neskoro,
keby sme sa tomu začali venovať
až „o päť minút dvanásť“. Mali by
sme rátať s tým, že ráno som darca
– večer môžem byť príjemca.
Keď si už teda zodpovedne uvedomíme, že darcovstvo krvi je nevyhnutnosťou, mali by sme o tejto
téme vedieť čo najviac. Sú totiž ľudia, ktorí by krv darovať chceli, no
z rôznych dôvodov nemôžu. Napr.
ten, kto bol posledný mesiac chorý, posledný rok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, mal
urobený piercing, prekonal in-

fekčnú žltačku typu B,C a pod.
Ak ešte stále nie ste presvedčení o správnosti darovania krvi,
možno vás presvedčí fakt, že pravidelným darovaním sa vlastne
staráte o svoje vlastné zdravie. Darca krvi totiž pravidelne získa laboratórnym vyšetrením časť informácií o svojom zdravotnom stave.
Keď sa teda povznesieme nad prípadný strach z injekcií...J, môže sa začať naša vlastná “cesta za vzácnymi Plaketami
prof. MUDr. J. Janského”. A bolo by úplne skvelé, keby takýchto
ľudí bolo čo najviac. Pretože motto: „Daruj krv, zachrániš život“
platí len symbolicky – na záchrane ľudského života sa totiž podieľajú desiatky, niekedy stovky darcov krvi.
Ak sa k nim chcete pridať aj
vy, no nestačia vám tieto informácie, môžete si napr. kliknúť
na internetovú stránku www.darujkrv.sk, kde ich nájdeteviac.
Zuzana Vrábľová

Komunitný sociálny pracovník v našej obcI

Staré Zákamenné – jedna z posledných dreveničiek krásne
eFOTO V. Briš
osadených do kopca: harmónia s prírodou

Obec Zákamenné na základe vypracovaného projektu získala
možnosť vytvoriť pracovné miesto komunitnej sociálnej pracovníčky, ktoré bude financované z Fondu sociálneho rozvoja. Preto dňa
20. júla 2006 sa na obecnom úrade uskutočnilo výberové konanie,
na ktorom z piatich oslovených uchádzačiek bola vybratá p. Veronika Polťáková, ktorá je od 1. 8. 2006 zamestnankyňou obce. Od 1. 9.
2006 bolo obci z tohto programu poskytnuté aj ďalšie miesto, a to
asistentka komunitnej sociálnej pracovníčky, kde bola prijatá v poradí druhá uchádzačka výberového konania p. Zlatica Gruchalová.
Tieto sociálne pracovníčky pracujú na obecnom úrade a riešia
otázky zo sociálnej oblasti. Ich práca spočíva v prieskume terénu pri
poskytovaní pomoci sociálne odkázaným rodinám, starším občanom a pod.
Viera Verníčková, kontrolór obce
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Deň radosti 2006
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lentu ukázať na pódiu, či už spevom, recitáciou, hrou na hudobný
nástroj, ako gitara, harmonika,
flauta. Deti za svoju šikovnosť nakupovali v bufete plného rozprávkového tovaru, takže žiadne detské rúčky v ten deň neboli prázdne. Počas celej akcie naše nosy,
nošteky dráždila príjemná vôňa
grilovanej klobásky, ktorá čakala
na všetkých hladných.
Deň Radosti je deň s veľkým
„D“, ktorý je venovaný všetkým
a je pre všetkých. Je to čas, kedy
môžeme stráviť príjemné chvíle
s rodinou a so svojimi deťmi. Veď
čo môže byť krajšie, ako stráviť
svoj voľný čas s rodinou.

Čo môže byť krajšie, než príjemne strávené slnečné nedeľné
popoludnie v lone prírody pri podujatí Dňa Radosti, ktoré sa uskutočnilo 16. júla na futbalovom
ihrisku o 14.00 hod. Táto akcia
sa uskutočňuje každoročne a vždy sa nesie v duchu nejakej myšlienky a ani tento rok tomu nebolo inak. Akcia sa niesla v duchu
myšlienky: „Z rozprávky do rozprávky“. Túto akciu nám pripravili združenia OZ EMEF, OZ Laura, Roboši, FS Kamenčan a zákamenská mládež samozrejme nesmieme zabudnúť ani na sponzora, bez ktorého by sa táto akcia
neuskutočnila, a tou je naša Obec
Zákamenné.
Deň radosti stál organizátorov veľa práce, ale stáli to za tie
usmiate tváričky našich detí, ktorým bolo venované toto nedeľné
popoludnie. „Z rozprávky do rozprávky“: hneď nás napadne plno
rozprávkových bytostí, rozprávkové súťaže a samozrejme super
výhry, a presne to tak aj bolo. Deti spolu s rodičmi si mohli zasúťažiť v spoločnosti krásnych rozprávkových bytostí pri rôznych
súťažiach, ako: ťukanie do klincov, ktorú viedli strašidlá, ale deti to vôbec neodstrašilo. Chôdza
po papieri, kde deti mohli stretnúť Elu a Hopa, skákanie vo vreci spolu s Pipi dlhými pančuchami, ježibaby pri súťaži stíhačky...
Ale nezabudli sme ani na rodičov, ktorí svoj čas venovali pohľadu na vystúpenie folklórnej skupiny Kamenčan, ktorý nám ukázal opäť niečo zo svojho ľudového
umenia. Ďalej sa mohli zapojiť do
súťaží, ako hod metrovicou, pílenie, pre mužov futbal a pre naše domáce žienky metlobal. Samozrejme víťazné mužstvo žien
si domov odnieslo metly. Nezabudli sme ani na naše talentované
deti, ktoré mohli kus svojho ta-
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zo života obce / spoločenská rubrika

Krása našich balkónov a záhradiek
Tak, ako tohto roku zakvitli balkóny, záhradky a chodníky okolo rodinných domov, to
bolo radosť pozerať. Nebolo vari v našej obci domu, pri ktorom
by nekvitli kvety. Každý sa snažil upraviť a zútulniť okolie svojho domu čo najlepšie a najkrajšie. Kvetom sa darilo, hýrili farbami a kvitli ostošesť. Bolo potešením prejsť sa po obci a obdivovať tú krásu. Nielen nové domy
boli doslova vyzdobené kvitnúcimi kvetmi a záhradky aj kríkmi,
ale za pozornosť stalo si všimnúť aj staršie domy ba dreveničky, pri ktorých nechýbal muškát,
nechtík, srdiečka, margarétky,
sirôtky, floxy či georgína. Nielen
Výstava a prezentácia
výrobkov
Dňa 13. 8. 2006 sa konala v našej obci odpustová slávnosť. Tradične každý rok je
v kultúrnom dome pripravená
pre verejnosť výstava. Po iné
roky výstavu zabezpečovalo Poľovnícké združenie Bezkyd v Zákamennom. Tohto roku bola výstava zameraná na
prezentáciu výrobkov zákamenských podnikateľov, doplnená bola ručnými prácami
klientov ÚSS v Zákamennom
a výšivkami našich zručných
mám a starých mám. Výstava sa tešila veľkej pozornosti.
Navštívilo ju veľa našich občanov, ako aj hostí z okolitých
obcí. Dúfam, že splnila svoj
účel, a tým bolo zviditeľniť našich podnikateľov. Chcem sa
poďakovať všetkým, ktorý boli ochotní pomôcť pri realizácii tejto akcie. V. Sekerášová

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Viktor Buckulčík,
nar. 16. 2. 1943 † 1. 5. 2006
Milan Žilák ,
nar. 25. 6. 1943 † 28. 5. 2006
Štefan Konkoľ,
nar. 11.12. 1964 † 1. 6. 2006
Jozef Janeta ,
nar. 10. 8. 1934 † 16. 6. 2006
Pavlína Mikulová ,
nar. 1. 8. 1930 † 1. 7. 2006
Mária Mravčáková
nar. 3. 12. 1925 † 23. 7. 2006
Vendelín Knapčík
nar. 17. 1. 1960 † 14. 8. 2006
Justína Sivčáková nar. 17. 2.
1916 † 15. 8. 2006
Ľudovít Chromek
nar. 22. 8. 1929 † 28. 8. 2006
Kamil Marek
nar. 23. 9. 1932 † 12. 9. 2006

ženy sa postarali o takúto parádu ale aj muži, napr. Tomáš Kurňavka býva sám v rodinnom dome a kvety mu kvitnú v oknách aj
v záhradke. Odmenou za vynalo-

ženú prácu, sústavne polievanie
je oku lahodiaci pocit.
Vyhodnotenie najkrajšej záhradky, balkóna uverejníme v budúcom čísle.
V. Sekerášová
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
95 rokov života
 Anna Kolenčíková
85 rokov života
 Pavlína Klimčíková
 Mária Florková
80 rokov života
 Jozef Večerek
 Rozália Lukašová
 Viktor Glejtek
 Johana Smolárová
75 rokov života
 Emil Šimjak
 Alojz Klimčík
 Justína Rončáková
 Anna Grofčíková
 Martin Plaskúr
 Kristína Florková
70 rokov života
 Marta Koleňová
 Kristína Beňušová
 Cecília Kubacková
 Pavol Janeta
 Rozália Majchráková
65 rokov života
 Emil Mundier
 Ján Majchrák
 Kamila Chromková
 Kamila Kakusová
 Emília Smolková
 Papež Ladislav
 Viktória Sochuľáková
60 rokov života
 Terézia Buckulčíková
 Margita Kovaľová
 Emil Durčák
 Milan Kovaľ
 Margita Sivčáková
 Emília Smolková
 Ružena Ramačová
VITAJTE MEDZI NAMI
Máj
Rebeka Zavoďanová, Soňa Kovaľová
Jún
Tatiana Durčáková, Samuel
Glejtek, Lea Mária Večerková,
Adriana Boškajová, Michaela
Sivčáková, Alexandra Svinčáková, Erika Jakubjaková, Patrik Jakubjak, Karin Sivčáková,
Natália Úradníková, Andrej
Rončák, Sebastián Belicaj, Tomáš Beťák, Veronika Belicajová, Janka Laššáková.
Júl
Nikola Plaskúrová, Sofia Holubová, Zuzana Kuhejdová, Peter
Rončák, Miriam Zvonárová,
Marián Durčák
August
Šimon Magdiak, Simona Plaskúrová, Dávid Durčák, Peter
Kubaš, Natália Sumihorová.
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Miništrantská súťaž
Miništrantská súťaž sa začala
v septembri minulého roku. Prihláška do súťaže bola uverejnená
v časopise Apoštol Božieho Milosrdenstva v prílohe pre deti Malý Apoštol.
Nasledovali 3 korešpondenčné kolá, ktoré sme riešili v priebehu roka. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií:
1. kategória (do 10 r.) – dostali vecné ceny,
2. kategória (16 a viac) – týždenné duchovné cvičenie.
Spolu s bratom sme súťažili
v druhej kategórii a dostali sme
sa aj do finále. Finálový pobyt
sa uskutočnil v dňoch 24. až 29.
júla v Rehoľno-formačnom centre v Spišskej Novej Vsi – farnosť
Smižany.
Pobyt sa začal v pondelok, keď
nás do Smižian odviezol náš duchovný otec Andrej Dulák. Mali sme večeru a svätú omšu. Večer sme sa zoznámili, nasledovala večerná modlitba a oddych po
prvom dni.
Každý deň sme mali pravidelne raňajky, obedy a večere, o ktoré sa nám starali kuchári. Ráno

a večer sme mali modlitbu a každý deň aj sv. omšu. Po raňajkách
sme si overili svoje vedomosti s liturgie, sv. písma i života Vincenta Pallottiho. Potom nasledoval
či už výlet alebo turistická prechádzka. V utorok sme sa vybrali do Slovenského raja na Tomášovský výhľad a na Kláštorisko.
V stredu sme navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a kaštieľ Betliar. V štvrtok sme išli na
Košiarsky briežok, kde sme mali
opekačku, zahrali sme sa hru „Po

stopách Vincenta Pallottiho“ a aj
futbal.
Piatok bol však iný ako ostatné
dni, pretože bolo semifinále a finále. Podľa počtu bodov tam postúpili 6 miništranti zo všetkých
29 miništrantov, ktorí sa dostali na finálový pobyt. Súťaž bola
veľmi zaujímavá a napínavá, traja postúpili do finále a spolu súťažili o prvé miesto. Po dobrom
obede nasledovalo vyhodnotenie. Finalisti dostali vecné ceny, ako: ruksaky, knihy a ďalšie
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zaujímavé odmeny. No ani ostatní neodišli naprázdno, pretože tiež dostali vecné ceny spojené s týždenným pobytom zdarma. Najväčšou odmenou však
bol týždeň, ktorý sme mohli stráviť veľmi zaujímavo, spoznať nových priateľov a zlepšiť svoje vedomosti.
Celkové poradie bolo nasledovné:
1. miesto Matej Futej, Udavské (Humenné);
2. miesto Pavol Necha, Hubová (Ružomberok);
3. miesto Michal Zvonár, Zákamenné (Námestovo);
4. miesto Michal Okál Martin
(Prešov);
6. miesto František Martinek
(Košice).
Chcem poďakovať organizátorom – pátrovi Adamovi, Arkadiuszovi a Pavlovi, katechétkam
Márii a Viere.
Ďalej by som chcel poďakovať
animátorom, ktorí sa nám starali o vyplnenie voľných chvíľ a aj
všetkým dobrodincom, vďaka
ktorým sme mohli stráviť zaujímavý týždeň prázdnin.
A nakoniec chcem ešte povzbudiť všetkých miništrantov, aby sa
tiež zapojili do ďalšej súťaže.

Prekonali sme samých seba
Sústredenie Zuberec r. 2006
Tak ako každý rok, aj tento sme
mali v dňoch 3. augusta 2006   –
6. augusta 2006 sústredenie v Zuberci. Je to iba pár týždňov  a stále v nás znejú dozvuky. Už pri cestovaní sme nahlas rozmýšľali o niečom výnimočnom. Tréner prišiel
s nápadom: „ A čo tak hrať 15 hodín bedminton?“ Bolo by to symbolické, pretože od vzniku klubu uplynulo 15 rokov. Urobili by sme rekord
aj na Slovensku, pretože niečo podobné skúšali iba v Českej republike. No bolo to stále v štádiu rozmýšľania. Odvahu  nám dodalo aj ocenenie: „CENA PREDSEDU.“
Je to vlastne celoročné vyhodnotenie práce jednotlivcov,   ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj, ale aj jeho zviditeľnenie.
Ocenenie sa teda dávalo vo štvrtok
večer 3. 8. 2006.
O udelení cien rozhoduje tréner,
ktorý ich posúdi podľa určených kritérií a je to vždy prekvapenie, pretože to nevie nik, iba on. Tohoročné
ocenenie získali:
Ing. Milan Vrábeľ – starosta
Zuzana Olbertová
Pavol a Magda Hrčkuľákový
Miloš Vonšák
Ján Klačanský – inmemorial
Cenu by si však zaslúžili aj ostatní, ktorí tiež urobili kus robo-

ty, ako napr.: Juraj Rončák, Ľuboš Kovaľ, Tomáš Vonšák, Juraj
Klačanský, Ivanka Kvaková, atď.
Mohla by som vymenovať aj ostatných. Všetci boli dojatí a aj starosta Ing. Vrábeľ, ktorý sa ospravedlnil pre nedostatok času a ocenenie
dostal trochu oneskorene. A nebolo to len odovzdávanie cien ale tiež:
Oslava 15 rokov založenia bedmintonového klubu, „Pokrstenie“
– premenovania klubu na BK –
ZÁKAMENSKÉ LEVY.
Už tu sme dali hlavy dohromady
a reálne sme  premýšľali. Stále visela vo vzduchu otázka: „Skúsiť hrať
15 hodín?“ Nakoniec sme sa rozhodli, že sa na to dáme. Veď prestať
sa dá kedykoľvek, keď nebudeme vládať hrať. Bolo to prvý rok, čo sme
mali telocvičňu len a len pre seba.
Všetci boli spočiatku nadšení,
pretože nik z nás nevedel, čo to obnáša. Nácvik naostro sa mal začať v piatok ráno o 5.00 hod. a mal
trvať do 20.00 hod. Tréner nás taktiež  oboznámil s podmienkami, začiatkom a koncom hry a samozrejme s pravidlami. Hralo sa na jednom ihrisku, na ktorom sa striedali
dvojhry, štvorhry, mix a to bez prestania podľa pravidiel.
Čiže vždy, keď sa dohral zápas,
nastúpili ďalší hráči. A tak sme sa
striedali do neskorých hodín. Nebolo by to nič zvláštne, ale boli sme 9

Účastníci sústredenia 2006 v Roháčoch – Zuberci
dospelí a 3 deti. Priemerný vek jedného teda vychádzal 19 rokov, takže bolo sa čo premáhať.
Určili sa dvaja kapitáni, ktorí si
vybrali ľudí do svojej skupiny.
1. skupina A: Miloš Vonšák – kapitán, Juraj Klačanský str., Juraj
Klačanský ml, Juraj Rončák, Magda Hrčkuľáková, Tomáš Glejtek.
2. skupina: Pavol Hrčkuľák – kapitán, Peter Klimčík, Ľuboš  Kovaľ,
Tomáš Kvak, Ivanka Kvaková, Kristína Klačanská.
Najťažšie hodiny boli tie posledné. Víťazne z tohto boja vyšla
1. skupina na čele s Milošom Vonšákom. Ešte teraz nemôžem tomu

uveriť, že sa nám to podarilo – hrať
15 hodín.
Zaujímavosti
– bolo zahraných 91,5 setov – vyhrala 1 skupina 48 : 44 – tím A vyhral, ale dal menej bodov 5 021:
5 229 – priemer rokov 1 hráča 19
rokov – najdlhšie hrali– v hodinách  
Pavol Hrčkuľák 5:40, Miloš Vonšák
4:38 – poriadna „SVALOVICA“.  
O 20. hod. sme to všetko ukončili.
Nakoniec sme spoločne v reštaurácii
vyhodnotili celú hru a boli sme šťastní
a hrdí sami na seba, že sme to dokázali. No ťažší bol návrat na ubytovňu,
lebo nohy nás nechceli poslúchať.
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Úspešný bedmintonový klub
Nechýbalo ani prekvapenie od
trénera, ktorý dal pre každého
z nás urobiť šiltovky s menom, nápisom 1. liga, hoci ešte nebolo jasné, či postúpime. Na naše zvedavé otázky, čo by s nimi robil, keby sme nepostúpili, odpovedal:
“Ja som Vám predsa veril.” Nakoniec nechýbala ani oslava a šampanské. Môj skromný názor je,
že v Zákamennom sa ešte žiaden
šport nedostal tak ďaleko, ale dúfam, že v najskoršom čase to budú
aj iné športy.
Aký bol bedmintonový
rok 2005?
Aj keď väčšinou nestihneme dať
podklady do Zákamenčana, teraz
sa to predsa podarilo.
Aj preto Vás chceme oboznámiť
s činnosťou bedmintonu v r. 2005.
1. Postup do 1. ligy
na Slovensku
Rok 2005 bol veľmi náročný, mali sme veľký cieľ, a to vytúžený postup. Posledný rozhodujúci zápas sa
odohral 21. 5. 2005. Krásne bolo to,
že bol v našej rodnej dedine – v Zákamennom. O 13.30 hod. sa všetko začalo. Stretli sme sa so súpermi z Nových Zámkov. Hoci sa nazývajú “Čerti”, nás to nijako nevyľakalo. Do hry sme sa pustili s veľkou chuťou a odvahu nám dodávali naši rodáci hlasným povzbudzovaním. Nechýbali ani bubny, trúba
a hlavne hlasivky. Atmosféra priam
gradovala. Vedeli sme, že nám veria
a o to bola naša zodpovednosť väčšia. Do konca sme bojovali ako jeden kolektív, a preto azda najkrajšou odmenou bola výhra a teda aj
postup do 1. ligy. Pričinili sa o to:
tréner – Juraj Klačanský, Peter
Klimčík, Pavol Hrčkuľák, Robo
Sochuliak, Tomáš Vonšák, Janka
Cehláriková (Papáková), Magda
Hrčkuľáková ( Rončáková).

2. Sústredenie Zuberec
Ako odmenu za veľkú drinu bolo ako každý rok sústredenie v Zuberci. Počasie nám trochu, vlastne
dosť neprialo a tak naša plánovaná
túra do Tatier sa nekonala a museli sme ju odložiť na tento rok 2006.
Boli sme aspoň v Oravskom skanzene a viacej sme sa zdržovali v telocvični. Ubytovaní sme boli v ZŠ
Zuberci v triedach a našimi hosťami boli Trenčania. Azda najväčšiu úctu nám prejavil pán starosta
Vrábeľ s manželkou. Hoci už hráme bedminton dosť dlho a robíme dobré meno našej dedine (deti
aj dospelí), ani v minulých rokoch
nikto z predstavených obce sa nebol na nás pozrieť. A oni si našli
čas aj napriek všetkým povinnosPred spánkom bolo treba riešiť   tiam, ktoré majú. Pán starosta si
iba jedinú vec:
pozrel pár zápasov a neskôr sme
„Ako si ľahnúť, aby sa dobre spoločne šli do Oravskej reštauráspalo a nebolo sa treba obracať až cie na vyhodnotenie sezóny. Ocedo rána?“
nenia sa dočkali hráči, čo sa postaNo a ráno! Ten pohľad by rozo- rali o postup do 1. ligy a samozrejsmial aj smutnú princeznú. Neve- me starosta, ktorý nám vo veľkej
deli ste, či niekomu v noci ubehlo, miere pomáha, a to najmä finanalebo nacvičuje novú choreogra- čnými prostriedkami.
fiu hrania bedmintonu. Svalovica
ako sa patrí, aj chalanom sa podla3. Oslavy výročia vzniku
movali kolená a to je už čo povedať.  
Zákamenného
Dalo sa to však rozchodiť.
Dostalo sa nám veľkej pocV Zuberci sme ostali ešte 2 dni ty, pretože sme kráčali v sprievoa v nedeľu sme sa pobrali domov de medzi tými, čo sa nejako pričis kopou zážitkov a samozrejme nili o zviditeľnenie našej obce. Bonaviac aj s kamarátkou „SVALO- lo to za postup do 1. LIGY, získané
VICOU:“
(Megy) medaily žiakov a dorastencov a sa-

mozrejme dobré výsledky. Určite to
bolo pekné spestrenie a motivácia.
4. Plány na rok 2006
Udržanie sa v 1. lige, pretože
sú tu veľmi silné mužstvá a súperi. Ďalej – oslava výročia 15 rokov
vzniku založenia bedmintonu v Zákamennom, to asi málokto vie. Samozrejme, tiež podchytenie mladých žiakov a dorastencov, aby sa
mohli presadiť. Čo vy viete, možno aj z nich vyrastie ďalší “Bajčičák”, o ktorom budeme počuť v televízii, rádii a bude robiť dobré meno celému Zákamennému. Lebo
čas a energia investovaná do detí je
tá najlepšia investícia v živote. Nemyslíte? Podporme ich.
5. Bedminton oslavuje
15 rokov
Hoci sa mnohým zdá, že bedminton je ešte v plienkach, nie je to
celkom pravda. 14. februára uplynulo presne 15 rokov od založenia
u nás. To je poriadna “puberta”. Ja
síce hrám iba 3 roky, ale tí, čo hrajú dlhšie (od školy), by vedeli o tom
povedať svoje. Ako malí zažili mnoho tvrdých tréningov, zaslúženej radosti po výhre, ale aj smútku a sĺz
po prehrách. Niekedy vzdor, hnev
a nechuť. To všetko patrí k tomuto športu a je to posplietané ako nite. Každý si však musí uvedomiť, že
bez neho by to nebolo ono a nesmie
to vzdať! Preto naša najväčšia vďa-

ka patrí “nášmu” trénerovi Jurajovi Klačanskému. V mene všetkých
Vám ďakujeme za krásnych 15 rokov námahy. Za tých mladých, ktorým ste sa venovali a samozrejme
aj nám dospelým. Bez Vás by sme
neboli v 1 lige. Taktiež deti, dorast,
ktorý už teraz vyniká a má dobré výsledky. Spomeniem: súrodenci Vonšákovci, Juraj Rončák, Ľuboš Kovaľ, Juraj Klačanský, Ivanka Kvaková, Evka Klimčíková, Julka Florková a mnoho iných. Ďakujeme za čas,
námahu, zháňanie finančných prostriedkov od sponzorov a všetky maličkosti. Dávate do toho všetko a veľmi ťažko padne hnev a kritika. Nemôžem zabudnúť ani na ostatných
hráčov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Jednoducho ďakujem Vám všetkým.
6. Poďakovanie
V mene celého bedmintonu ďakujem Vám, pán starosta, za finančnú a morálnu podporu; ZŠ
Zákamenné za telocvičňu, košíky. Ďalej všetkým sponzorom,
taktiež rodičom detí za trpezlivosť a ostatným hráčom za to,
že dávajú do tohto športu srdce.

12 / Zákamenčan č. 3

šport / kultúra

Júl – September 2006

Zákamenská penalta po piatykrát
V nedeľu 23. júla sa v Zákamennom uskutočnil už 5. ročník populárnej Zákamenskej penalty – súťaže v kopaní jedenástok. Tento
rok sa prihlásilo 65 mužov a odvahu nabralo aj 10 žien, ktoré súťažili osobitne, čo sa neskôr ukázalo ako veľká výhoda pre niektorých mužov... Divákov prekvapili
výkony viacerých účastníčok, ale
uznanie si zaslúžia všetky. Víťazkou sa po tuhom boji a rozstrele
stala p. Božena Kurňavková.
Po ženách si loptu na biely bod
postavili muži. Po základnej časti do vyraďovacích bojov postúpilo 28 borcov. Z nich bol najúspešnejší Jozef Polťák, ktorý si odniesol hlavnú cenu – horský bicykel.
Na 2. mieste skončil František Polťák a tretí bol Vendelín Tisoň. Ce-

nu pre najlepšieho brankára si odniesol Martin Žatkuliak.
K úspechu podujatia prispeli aj
sponzori: KVN Novoť, Colorspol
Novoť, Luko, Reštaurácia Kýčera, hostinec Pod kostolom, Stavor,
Obecný úrad, predajňa Gazdovská, Autodoprava Mlich, Glekalena; František Durčák, Ľubomír
Martauz, Vladimír Beňuš, Rasti-

porili: Stavoprac s.r.o., V. Vojtaššák, R. Beňuš, V. Beňuš. Výborný
guláš navarili Karol a Vlado Florkovci.
Mgr. Demko Pavol

Spoločné
posedenie starších
občanov našej
obce

AKCIE V kultúrnom dome
v roku 2006

16.9.
23.9.
30.9.
1.10.
14.10
21.10.
28.10.
29.10.
31.10.
			
			
4.11.

	��������������� svadba
	��������������� svadba
jubilejné výročie
	��� 14.00 h koncert
jubilejné výročie
	��������������� svadba
	��������������� zábava
	���� oslava výročia
Kamenčana,
„krst“ CD ľudovej
hudby..................
	��������������� svadba

slav Beňuš, Vladimír Vojtaššák,
Serafín Sochuliak, Ján Godiš, Jozef Vojtaššák, Jozef Florek ml., Tibor Murín. Poďakovanie za výborný guláš patrí rodinám K. Čiča, K.
Sivčáka ml. a V. Balúna.
Okrem dospelých od tohto roku majú svoju jedenástku v Zákamennom aj deti. Konala sa ešte za-

čiatkom prázdnin 5. 7. Prvého ročníka sa zúčastnilo vyše 90 detí, ktoré súťažili v dvoch kategóriách – 1.
prípravka a ml. žiaci a 2. st. žiaci.
V 1. kategórii vyhral Beňuš, P.; najlepším brankárom bol Florek, M. V
2. kategórii bol najúspešnejší Katreník, Š. a brankár „Diego“ Rončák, T. Vydarené podujatie pod-

Dňa 15. októbra 2006 o 15.00
hodine sa uskutoční spoločné posedenie starších občanov našej obce. Pre pozvaných
bude pripravené pohostenie
a o dobrú náladu sa postará dychová hudba z Trstenej. Na záver každý dostane darček.
Srdečne pozývame všetkých občanov, ktorí majú
70 a viac rokov.

Deň radosti 2006

Dňa 29. 10. 2006 pri príležitosti 31. výročia vzniku tanečnej
skupiny Kamenčan bude Ľudová Hudba Kamenčan
vydávať svoje prvé CD-čko, ktoré bude obsahovať 23 piesní
spod Oravských Beskýd.
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