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Srdce na dlani
Tí, ktorí si takéto ocenenie zaslúžia sú medzi nami, žijú v našom okolí, konajú dobro a robia to dobrovoľne. Slávnostné odovzdávanie ocenení pre dobrovoľníkov Srdce na dlani 2017 Žilinského kraja sa uskutočnilo v Hoteli Polom**** v Žiline.
Žilinské dobrovoľnícke centrum
pri príležitosti Medzinárodného
dňa dobrovoľníkov aj tento rok pripravilo oceňovanie dobrovoľníkov
žilinského kraja – „Srdce na dlani
2017“. Aspoň takto symbolicky
chcú odmeniť prácu a službu dobrovoľníkov, ktorí nezištne vynakladajú svoje úsilie na pomoc tam,
kde je to potrebné. Veľa ľudí si ani
neuvedomuje, ako je dobrovoľnícka práca potrebná. V dnešnej dobe,
keď sa všetko meria len peniazmi
a výkonom práce, je akákoľvek nezištná pomoc veľmi dôležitá, ba až
neoceniteľná. Na toto oceňovanie
bola pozvaná aj Viktória Sekerášová – ktorá bola nominovaná v kategórii Srdce seniora - ocenenie pre
dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku
od 50 rokov, zo Žilinského kraja,
za výnimočnú a prospešnú činnosť,
ktorú vykonávajú, resp. vykonávali

bez nároku na finančnú odmenu.
Ocenenie pre človeka, ktorý je stále
ochotný byť pozitívnym príkladom
pre ostatných a odovzdávať im svoje životné skúsenosti.
Pani Viktória Sekerášová celý
svoj život strávila tým, že pomáhala druhým ľuďom. Od roku 1975
až do roku 1985 pracovala v Mestskej knižnici v Námestove. Od roku 1985 až do svojho dôchodku
do roku 2011 pracovala na MNV
Zákamenné neskôr na obecnom
úrade Zákamenné, ako sociálny
a kultúrny pracovník. Obrovské
množstvo ľudí jej môže ďakovať
za jej nezištnú pomoc, ktorú vedela poskytnúť, či sa jednalo o radu,
materiálnu alebo psychickú pomoc
a podporu, prípadne len vypočutie. Ako sociálny pracovník v obci
pomáhala ľuďom nielen vo svojom

pracovnom čase, ale aj mimo neho,
bolo jedno či je sviatok alebo piatok. Veľké množstvo rodín z našej
obce jej môže poďakovať za pomoc,
pretože pani Viktória mala vždy
srdce otvorené pre každého.
Po svojom odchode do dôchodku v roku 2011 až do dnešnej doby
sa naďalej usiluje pomáhať a to cez
Farskú charitu, ktorú spoločne
s pánom farárom založili. Jej rukami už prešlo nespočetné množstvo
oblečenia, topánok, ale aj potravín
či nábytku ktoré hľadajú miesto
u ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. Bez
nároku na akúkoľvek odmenu pravidelne každú stredu slúži každému kto potrebuje pomoc. Denne
sa k nej obracajú ľudia s prosbou
o radu, pomoc alebo útechu. Jej
veľké srdce je silným majákom
pre nás všetkých, lebo motivuje
k pomoci druhým. Vidíme, ako

sa naša obec spája a snaží pomáhať, lebo nám takýto príklad dala
práve pani Viktória Sekerášová.
Vždy nás učí, že môžeme pomôcť
kdekoľvek a kedykoľvek aj malým
skutkom lásky, ktorý osoží v danej
chvíli núdznemu alebo trpiacemu.
Ak sa v obci stane nešťastie, pohroma alebo niekto vážne ochorie
pani Viktória je prvá ktorá pomáha akýmkoľvek spôsobom. Ľudia
sa prostredníctvom nej učia vidieť
v každom človeku svojho brata ktorému treba pomôcť. Jej príklad nadchol veľa ľudí, ktorí sa dobrovoľne
a s láskou zapájajú do dobročinných
akcií alebo pomôžu susedom.
My sme hrdí na to že máme Viktóriu, ktorá sa ku každému skláňa
ako matka s otvoreným a láskavým srdcom.
V. Polťáková
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ZO ZasadnutiA Obecného 
zastupiteľstva

22. 9. 2017 Obecné zastupiteľstvo
OZ zasadalo 10. marca 2017
Zasadnutie OZ viedol Ing. Milan
Vrábeľ, starosta obce. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, preto je zasadnutie uznášania schopné.
OZ Schvaľuje:
• zaradiť prerokovanie Petície
za vybudovanie chodníkov v časti
obce Poriečie;
• Po bode 3. zaradiť vstup zástupcov združenia KAM a občanov,
ktorí sú prítomní na zasadnutí;
• finančný príspevok na rok 2017
vo výške 400 € mesačne na činnosť združenia KAM;
• zmenu rozpočtu v roku 2017
k 31. 3. 2017;
• prenájom priestorov v budove s.
č. 1003 spoločnosti GDENT, s.r.o.
Zákamenné na prevádzkovanie
zubnej ambulancie z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a, ods.8, pís. e, zákona 138/1991
Zb. o majetku obcí. Odôvodnenie
osobitného zreteľa. Spoločnosť
GDENT chce v priestoroch zriadiť
ambulanciu so sociálnym programom a vyjsť v ústrety občanom
obce Zákamenného v horšej sociálnej situácii a poskytnúť im možnosť starostlivosti o chrup.

• dotáciu vo výške 1 000 € spoločenstvu kresťanských rodín
na zorganizovanie akcie „Deň rodiny“;
• VZN o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100 €;
• z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, pís. e, zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí. Zámenu časti CKN parcely č. 1086/5 o výmere 9 m2 Jozefovi Jendrašíkovi, Zákamenné 29 s časťou parcely 1086/3
o výmere 10 m2 od Obce Zákamenné podľa GP.
• zámer na zámenu parciel 5758/6
za časti parciel5758/5 a 5758/7
na získanie časti pozemku pod ihrisko na Vyšný koniec. Na uvedené parcely bude vyhotovený GP.
OZ Berie na vedomie:
• informáciu o plnení uznesení
z minulého zasadnutia OZ;
• informáciu o činnosti združenia
KAM za rok 2016;
• Petíciu za vybudovanie chodníka pre peších popri ceste III. triedy č. 2270 prechádzajúcej časťou
Poriečie;
• plnenie rozpočtu za rok 2016;
• zmenu rozpočtu v roku 2017
k 28. 2. 2017;

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

• informácie starostu o príprave investičných zámerov vrátane
projektov EÚ: –
• prebieha generálna oprava požiarnej tatry T-815;
• p. Teluch, rodák zo Zákamenného, bývajúci v Oravskom Veselom
ohlásil zámer postaviť na Porieči
dve 6 b.j.;
• projekt na výhliadkovú vežu
bol schválený, veža by mala stáť
do konca júna 2017;
• projekt na opravu Kalvárie bol
zamietnutý, pokúšame sa spolu
s poľskou stranou o odvolanie;
• na ihrisku sa dokončuje oplotenie, je potrebné kúpiť novú lajnovačku na farbu riediteľnú vodou,
začne sa realizovať plán hnojenia
trávnika, vybudujú sa dve osemmiestne striedačky;
• Ing. Florek požiadal o ukončenie nájmu v turistickej ubytovni
od 1. 4. 2017 – treba porozmýšľať
o ďalšom využití budovy;
• od 4. 3. bola spustená prevádzka
na zbernom dvore, opravy po požiari boli financované z poistného
plnenia;
• Rímsko-katolícka cirkev dala
predbežný prísľub na odpredaj pozemkov na Farskom briežku, obec
prisľúbila výstavbu ciest k pozemNÁTERY

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

STAVEBNÉ
PRÁCE

Ľuboš Koleň

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

Karol
GLEJTEK
majiteľ

GLEKALENA s.r.o.

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

kom, pozemky bude predávať farský úrad;
• Slovenský zväz ľadového hokeja chce postaviť 30 hál s umelým
ľadom, oslovili 150 miest a obcí a medzi nimi aj nás, podali sme
prihlášku. Ponúkli sme miesto
v areáli futbalového ihriska, čakáme na výsledok.
• v návrhu rozpočtu na rok 2017
bola vyčlenená na asfaltovanie
jedna z ciest, cesta ku ihrisku, OZ
schválilo na minulom zasadnutí
nešpecifikovať cesty, ktoré sa budú budovať. Starosta uviedol, že
práve táto cesta bola uvedená zámerne, aby sa športový areál postupne budoval do určitej podoby,
cesta by mohla slúžiť na rekreačné
účely, ako cyklotrasa, pre mamičky s kočíkmi – dal do pozornosti
porozmýšľať o tomto riešení.
• Zareagoval Karol Glejtek, ktorý tento návrh dal a uviedol, že
dôležitejšie sú cesty k rodinným
domom. Zatiaľ prichádza do úvahy len cestu k Majcherom, lebo
tá sa pripravuje na majetkoprávne vysporiadanie. Pokračuje sa
na vykúpení cesty v Oraviciach
a pri Mršťákoch na Vrchnej Mrzáčke, či sa to podarí tento rok,
nevieme, uviedol starosta.
StavRePo
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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V októbri 2017 dostali naši dobrovoľní hasiči do užívania obnovené hasičské auto. Zrepasovaná Tatra 815 je po kompletnej generálke. Našim dobrovoľným hasičom ho slávnostne odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák.
• Žilinský samosprávny kraj bol
úspešný v projekte poľsko-slovenskej spolupráce na opravu ciest
a mostov. V rámci projektu budú
opravené dva mosty, rekonštrukcia cesty Oravská Lesná – Zákamenné – zatrubnenie priekopy popri ceste II. triedy od zdravotného
strediska až po križovatku Oravice. Toto zatrubnenie priekop by
malo slúžiť do budúcna na výstavbu chodníka do Oravíc. Uvedený
projekt má byť zrealizovaný v roku 2017. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
• Dňa 23. 2. bola vyhlásená mimoriadna situácia. Na rieke Biela Orava sa začali lámať ľady a boli ohrozené objekty Roľníckeho
družstva a firmy Sacco, s.r.o., – situáciu riešil krízový štáb s obcou,
Povodie Váhu dodalo techniku
na odstraňovanie krýh;
• Na Nižnom konci bola osadená tabuľa autobusová zastávka
pred mostom, smerom od Novoti
na ľavej strane, lebo pôvodná stála v križovtke.
• Od 13. 2. 2017 je obec platcom
DPH pre podnikateľskú činnosť
do ktorej spadá vodné hospodárstvo, t. z., že sa to premietne aj
na cene za spotrebu vody;
• Plánuje sa s budovaním ďalPatrik 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

šej vetvy obecného vodovodu, je
na uvážení, či na Maršálkov grúň,
alebo do Oravíc k novej IBV, záleží
od počtu žiadateľov na pripojenie;
• správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Ukladá:
• Obecnému úradu Zákamenné zabezpečiť do termínu 31. 12.
2017 projektovú dokumentáciu
na vybudovanie chodníka pre peších popri ceste III. triedy č. 2270
prechádzajúcej časťou Poriečie.
Neschvaľuje:
• úpravu platu starostu zvýšením
o 40 %. Plat starostu ostáva zvýšený o 50 % v zmysle uznesenia OZ
obce Zákamenné č. 24/2015 zo
dňa 27. 2. 2015.
Poslanci predniesli pripomienky a návrhy:
• Miroslav Koleň – ako ďaleko je
riešenie oplotenia cintorína, dielce sa rozpadávajú;
Starosta uviedol, že požiadal o vypracovanie projektovej dokumentácie a poskytol na posúdenie návrh, ktorý zaslal architektonický
ateliér GAM Ružomberok;
• Milan Grofčík – mala by sa urobiť rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku;
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

• Miroslav Koleň – dobudovalo
sa už verejné osvetlenie na Podkamené ? – už je v pláne v najbližšom
období, ide sa postupne, uviedol
prednosta;
• Ing. Traj – kedy sa pôjdu pozrieť objekty, ktoré žiada zameniť
K.L.I.B.O.S., – poslanci sa dohodli na termíne 24. 3. 2017 o 16.30 h;
• Karol Glejtek – kto bude robiť
na zbernom dvore – starosta uviedol, že tam boli teraz Mgr. Salaj
a J. Katreník. K. Glejtek navrhol,
aby tam bol J. Katreník;
• Ing. Traj – navrhol zmodernizovať internetovú stránku obce, starosta uviedol, že už sa podnikli pre
to nejaké kroky;
• Ing. Traj chcel vedieť kto bude
čistiť cestu v Oraviciah od skládky
posypu po križovatku, je tam niekoľko centimetrová vrstva posypu. Starosta uviedol, že časť cesty
patrí Lesom SR a časť obci, ale budeme sa snažiť vyčistiť ju.
• Ing. Traj – navrhol pokračovať
vo vykupovaní pozemkov, aby sa
mohlo rozšíriť námestie a ak sa
naskytne tá možnosť, že cirkev odpredá pozemky na Farskom briežku, niekoľko z nich by mala odkúpiť aj obec na prípadné zámeny –
starosta ubezpečil, že sa určite
s touto možnosťou ráta.
• Ing. P. Durčák – čo je s priestormi na prízemí nového KD, ak ich
nechce pošta, treba pouvažovať
s presťahovaním knižnice. Možno
by sa zvýšila aj návštevnosť – pošta sa stále konkrétne nevyjadrila,
uviedol starosta.
• Ing. Peter Durčák ďalej uviedol, že od príchodu do obce od Or.

Lesnej sa už celkom pekne buduje priemyselný park, ale zastávka
vyzerá ako pri vstupe do rómskej
osady. Navrhuje ju zbúrať ak je
nevyužitá, alebo opraviť. Starosta uviedol, že zbúrať ju môže len
vlastník a toho zatiaľ nepoznáme.
Keďže už nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
OZ zasadalo 23. júna 2017
Zasadnutie OZ viedol Ing. Milan
Vrábeľ, starosta obce. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, preto je zasadnutie uznášania schopné.
OZ schvaľuje:
• záverečný účet obce za rok 2016
a celoročné hospodárenie obce
za rok 2016 bez výhrad;
• použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 618 240,37 €.
• rekonštruovať miestne komunikácie v roku 2017 – cestu okolo
Majchera, cestu IBV Farský briežok a cestu k ihrisku v Oraviciach;
• odpredaj pozemku CKN parcely č. 5433/2 pani Márii Sivčákovej a cenu 640 € podľa znaleckého
posudku č. 59/2017 zo dňa 28. 4.
2017 vypracovaného Ing. Jánom
Žochňákom z Námestova z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods.8, pís. e, zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí.
• cenu vody na rok 2017 vo výške 0,5764 € / m3 bez DPH. Konečná cena pre spotrebiteľov pitnej
Pokračovanie – s. 4
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vody navýšená o hodnotu DPH je
0,6917 € / m3.
• plán hlavného kontrolóra na rok
2017;
• vstup do projektu EÚ – Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním a predloženie žiadosti o poskytnutie NFP – kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23
a spolufinancovanie obce vo výške 9 727,10 €.
• prvotný návrh názvov ulíc;
• podanie žiadosti na geodetické zameranie súradníc začiatku a konca ulíc, ktoré budú slúžiť na zápis do centrálneho registra adries;
• dotáciu vo výške 2 500 € pre Ľudovú hudbu Kamenčan na realizáciu akcie Rezbárske sympózium.
• zakúpiť pre pani Silviu Boškajovú dve palety brikiet na základe
návrhu sociálnej komisie;
• za nového člena Komisie výstavby, ÚP, ŽP a ochrany verejného poriadku pána Jozefa Sivčáka,
bytom Zákamenné č. 997;
OZ berie na vedomie:
• informáciu o plnení uznesení
z minulého zasadnutia OZ;
• odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu záverečného účtu;
• plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok roka 2017;
• informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka Mgr. Pavla Demka o školskom roku
2016/2017;
• správu zástupcu TJ TATRAN
Zákamenné o činnosti za 1. polrok 2017;
• zmenu rozpočtu v roku 2017
k 28. 4. 2017;
• zmenu rozpočtu v roku 2017
k 30. 6. 2017;
• správu o činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2016.
OZ ruší:
• uznesenie OZ č.6/2004/B-8 zo
dňa 29. 10. 2004 v znení:
„Schvaľuje zámenu haly slúžiacej na prevádzkovanie autoservisu, pneuservisu a elektroservisu firmou K.L.I.B.O.S. s.r.o. Zákamenné 730, ktorú má v prenájme od obce Zákamenné, za halu v priestoroch Roľníceho družstva Zákamenné, s.č. 1086, parc.
č. 2991/50 s podmienkou vysporiadania pozemku pod týmto objektom“.
• zámer prenajať priestory Turistickej ubytovne v Oraviciach Farskému úradu z dôvodu, že Farský
úrad odstúpil od zámeru prenajať
tieto priestory.
OZ neschvaľuje:
• odpredaj pozemku CKN parcely č. 1316 o výmere 747 m2 pre pána Jozefa Plavého.

samospráva obce
Poslanci predniesli pripomienky a návrhy:
Ing. Durčák predniesol záujem Jozefa Sivčáka o členstvo v stavebnej
komisii, čo OZ schválilo počtom
11 hlasov.
Ďalej informoval o mnohých
suchých stromoch v lesoch v Zákamennom, navrhol riešiť túto zhoršujúcu sa situáciu v lesoch
s Okresným úradom, pozemkový a lesný odbor, nakoľko vlastník
nemá v čase vegetačného obdobia povolený výrub. Ing. Traj dal
návrh, aby sa obce spojili a na fóre ZMOBO pozvali kompetentné
okresné úrady preriešiť hrozbu suchých lesov a nájsť riešenie.
Ing. Durčák dal ešte návrh skultúrniť do Dní obce zastávky. Bolo navrhnuté zastávky vymaľovať
za pomoci brigádnikov – študentov, ktorí by boli zamestnaní formou dohody o brigádnickej činnosti študenta.
Ing. Florek sa informoval v akom štádiu je zatrubnenie časti obce Oravice. Starosta uviedol, že verejné obstarávanie je pred ukončením. Ing. Florek tiež navrhol, aby sa riešilo
zatrubnenie priekopy vedľa cesty
ku Buliakom a tiež verejné osvetlenie. Starosta uviedol, že tieto
úpravy sa plánujú ešte v tomto
roku súčasne.
Karol Glejtek chcel informáciu,
prečo na Nižnom konci pri budove
p. Jendrašíka sú položené na parkovisku kvetináče. Starosta uviedol, že ORPZ mu ako vlastníkovi
stavby uložilo, aby zabránil parkovaniu na tom pozemku, nakoľko na križovatke sa nesmie cúvať.
Z toho dôvodu na hranicu svojho
pozemku položil kvetináče.
Mgr. Strýčková upozornila
na rozbité zrkadlo na križovatke
pri Michalicovom moste. Starosta uviedol, že nákup zrkadiel je zahrnutý aj v projekte Pasportizácia
dopravného značenia v obci.
Anton Klimčík dal návrh na radar v časti Podkamenné, pretože
najmä poľskí vodiči tam jazdia veľmi rýchlo. Starosta uviedol, že nie
je kde radar dať, lebo stĺpy sú ďaleko od cesty, ale uvažuje sa o tom
v rozpočte na budúci rok.
Miroslav Koleň pripomenul,
aby sa dotiahla oprava oplotenia
cintorína. Starosta uviedol, že objednávka na zhotovenie projektu
je u projektanta, treba vybrať materiály, z ktorých sa bude oplotenie robiť a projektová dokumentácia bude ukončená.
Karol Glejtek upozornil, že
na ihrisku v Oraviciach často stojí voda, pýtal sa, kto je zodpovedný za to, ak je podkladový materiál pod trávnikom zle pripravený.
Starosta uviedol, že firma, ktorá
zatrávňovala, presne určila zlože-

nie podkladovej zmesi a pripravený podklad si prebrala.
Peter Grofčík sa pýtal na to, či
bola podaná reklamácia na opravy ciest po kanalizácii. Starosta
uviedol, že bola podaná a nové reklamácie sa budú podávať niekedy
v septembri.
Ing. Rudolf Traj sa informoval
v akom štádiu je stavba vyhliadkovej veže. Starosta uviedol, že 15. 7.
musí byť už hotová. Tiež chcel informáciu o programe Dní obce.
Program bude upresnený po zasadnutí kultúrnej komisie.
Keďže už nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
OZ zasadalo 22. septembra 2017
Zasadnutie OZ viedol Ing. Milan
Vrábeľ, starosta obce. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, preto je zasadnutie uznášania schopné.
OZ berie na vedomie:
• informáciu o plnení uznesení
z minulého zasadnutia OZ;
• plnenie rozpočtu za 1. polrok
2017;
• informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Mgr. Pavla Demka
o školskom roku 2017/2018;
• správu o činnosti hlavného kontrolóra za 3. štvrťrok 2017;
OZ schvaľuje:
• poskytnutie dotácie pre Občianske združenie KAPCE na realizáciu projektu Zákamenské vianočné trhy vo výške 1 350 €;
• zmenu rozpočtu na rok 2017
• VZN č. 2/2017 – Trhový poriadok s doplnením zmien v § 5 b) odpustová slávnosť, c) dni obce;
• VZN č. 3/2017 o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva s úpravami: v § 9 doplnený bod d) dobu oslobodenia maximálne 30 dní a vypustením bodu d) sadzbu za trvalé parkovanie v § 5;
• Doplnok č. 1/2017 k VZN č.
1/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok
na území Obce Zákamenné, v ktorom sa vypúšťa v článku 2 slovo
septikov a v článku 2 sa vypúšťa
bod 2;
• Doplnok č. 1/2017 k VZN č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zákamenné;
• oprávnenie starostovi odpustiť
časť poplatku za nájom kultúrneho domu a polyfunkčného domu
až do výšky 80 % celkovej sumy
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za nájom kultúrneho domu organizáciám, ktoré sa aktívne zúčastňujú a podporujú aktivity obce;
• odmenu hlavnej kontrolórke obce Mgr. Marte Glejtkovej za I. polrok 2017 vo výške 12 % priemernej
mzdy;
• názov ulice Spodná Mrzačka;
• definitívny zoznam názvov ulíc
v obci podľa priloženého zoznamu
a ruší ulicu Jozefa Kasana a ulicu
Hlboká cesta;
Zoznam všetkých názvov ulíc
v k. ú. Zákamenné podľa abecedného zoznamu:
1. Babinec
2. Dolinka
3. Farský briežok
4. Goralská
5. Grúň
6. Grúnik
7. Hlavná
8. Jána Vojtaššáka
9. Kamenná
10. Klampiarska
11. Kocandy
12. Kováčová
13. Kviatková
14. Lesnícka
15. Lúčna
16. Marianská
17. Maršalkov grúň
18. Na Polianku
19. Námestie J. Vojtaššáka
20. Nižný koniec
21. Obecná
22. Oravice
23. Oravická
24. Pod Kýčerou
25. Pod Kalváriou
26. Podkamenné
27. Poriečie
28. Pri Bielej Orave
29. Pri potoku
30. Slnečná
31. Spodná Mrzačka
32. Školská
33. Špitál
34. Športová
35. Včelárska
36. Veterná
37. Vrchná Mrzačka
38. Vrchová
39. Vyšný Koniec
40. Záhradnícka
41. Západná
• zámenu C-KN parcely č. 1086/8
– zastavaná plocha o výmere 10
m2, ktorá je vo vlastníctve Obce
Zákamenné, pánovi Jozefovi Jendrašíkovi, Zákamenné 29 za C-KN parcelu č. 1086/7 – zastavaná
plocha o výmere 9 m2, ktorá je vo
vlastníctve Jozefa Jendrašíka, Obci Zákamenné bez finančného vyrovnania.
• výkup pozemkov pod prístupovú cestu k IBV, C-KN parcely č.
1442/1 – ostatná plocha – 378 m2,
č. 1442/2 – ostatné plochy – 222
m2, parcely č. 1451 – ostatná plocha – 712 m2, parcely č. 1426/4 –
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ostatná plocha – 79 m2 v celosti a
• podľa GP č. 37361007-73/2016
zo dňa 29. 12. 2016 C-KN parcely č. 1426/10 – TTP – 170 m2, č.
1426/12 – TTP – 130 m2, č. 1426/8
– TTP – 100 m2, č. 1426/11 – TTP
– 160 m2 a č. 1442/5 – TTP – 11
m2 v celosti, č. 1420/4 – TTP –
7 m2 a č. 1423/7 – TTP – 14 m2
v 463/960 a č. 1418/2 – TTP – 75
m2, č. 1419/2 – orná pôda – 56 m2
a č. 1420/5 – TTP – 41 m2 v 2/3
za cenu 2 € /m2.
• zámer odpredať časť E-KN parcely č. 5898/1 pánovi Jánovi Vonšákovi po zameraní geometrickým plánom;
• žiadosť Tomáša Sivčáka o finančný príspevok vo výške 200 €
na náklady spojené s koncertným
vystúpením a účinkovaním na medzinárodnom organovom festivale v Užhorode dňa 17. 9. 2017 v prípade, že pán Tomáš Sivčák preukáže účtovné doklady;
• uzatvorenie nájomnej zmluvy
so zubným lekárom na prenájom
bytu pri policajtoch;
• za nového člena do komisie kultúry od 1. 10. 2017 pani Janu Večerkovú, pracovníčku Obecného úradu.
OZ ukladá:
• hlavnej kontrolórke obce zaslanie konkrétnych výdavkov pri čerpaní rozpočtu v položke Zasadnutia orgánov obce;
• stavebnej komisii zozbierať
a pripraviť do 30. 9. 2017 zoznam
firiem v obci, ktoré by v budúcnosti mohla obec osloviť do verejnej
súťaže pri realizácii alebo rekonštrukcii stavieb alebo stavebných
úprav;
• komisii kultúry vypracovať
cenník poskytovania obecných
priestorov na prenájom občanom na ihrisku v časti Oravice
a priestorov na Vyšnom konci;
• stavebnej komisii zvolať a uskutočniť stretnutie dotknutých osôb
v spore pri využívaní priestorov
pri Penzióne v Oraviciach a pokúsiť sa o zmier so spísaním zápisu
zo stretnutia;
• komisii kultúry a komisii cestovného ruchu pripraviť návrh
usmernenia ako zabezpečiť, aby
nedochádzalo k nadmernému parkovaniu áut na súkromných pozemkoch v okolí Kalvárie počas
slávnostných omší na Kalvárii;
• zaslať na Farský úrad v Zákamennom kópie žiadostí občanov o
stavebné pozemky;
• poslancom OZ podať do 20. 10.
2017 svoje pripomienky a podnety
na investičné akcie obce do ďalšieho roka 2018;
OZ vyhovuje:
• protestu prokurátora k VZN
č. 1/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

samospráva obce
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok
na území Obce Zákamenné;
OZ zamieta:
• žiadosť vlastníkov rodinných
domov s. č. 355, 279, 280, 281, 282
o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie pred ich rodinnými domami, nakoľko pozemky pod cestou nepatria obci ani samotným
žiadateľom.
Starosta predstavil prítomným
poslancom žiadosti občanov:
• Pán Chocholáček podal žiadosť o vyriešenie situácie na ihrisku pri penzióne v Oraviciach, kde
neustále parkujú autá a traktory

p. Tisoňa a nerešpektuje susedské
vzťahy. Deti, ktoré sa hrajú na ihrisku, sú často v nebezpečenstve.
Ing. Traj navrhol predvolať opäť
všetkých účastníkov sporu, pokúsiť sa o zmier a ak nebude
možná vzájomná dohoda všetkých, potom urobiť 2. krok – ihrisko uzamknúť bránou, a nechať
priestor malej bráničky pre deti
k ihrisku.
OZ po diskusii ukladá stavebnej komisii zvolať a uskutočniť
stretnutie dotknutých osôb v spore pri využívaní priestorov pri
Penzióne v Oraviciach a pokúsiť sa o zmier, čo bude uvedené aj
v spísanej zápisnici.
• Sťažnosť p. Juraja Gonšora
o riešenie nepríjemnej situácie
s parkovaním áut na odpustovej
slávnosti.
Starosta informoval, že situácia je veľmi nepriaznivá, je potrebné sa nad ňou určite zamýšľať, od vlastníkov pozemkov nebol však podaný žiaden podnet ani
sťažnosť na Obecný úrad.
Ing. Traj uviedol, že situácia je
naozaj nepriaznivá, aj on sledoval
priamo na mieste množstvo áut,
nesúhlasí s ľahostajnosťou mnohých ľudí, ktorí môžu ísť aj pešo,
ale ak nebola podaná žiadna sťažnosť od vlastníkov, nevidí až takú
záťaž, keďže je to 1 – 2 x v roku. Ale

určite sa treba zamýšľať ako to aspoň trošku obmedziť.
Ing. Durčák dal návrh oslovovať ľudí hlavne pred akciou cez
obecný rozhlas, tiež cez slovo pána farára, ďalej list uverejniť v časopise Zákamenčan a týmto aspoň trošku eliminovať parkovanie
áut na lúkach.
Peter Grofčík informoval, že
komisia cestovného ruchu sa zaoberali touto sťažnosťou, uzhodli sa, že autá nemajú byť až na pozemkoch pod Kalváriou a je potrebné s poslancami OZ sťažnosť
doriešiť, tiež s farským úradom,
nakoľko sa jedná predovšetkým
o akciu farnosti.
Ing. Vrábeľ uviedol, že je po-

trebné vytvoriť nejaký návod,
usmernenie, čím by sme zabezpečili a presvedčili ľudí, ako to nerobiť, a tiež znásobiť to silou duchovného správcu farnosti – popremýšľať teda akým spôsobom to
poriešiť.
Riešením tejto situácie bola poverená kultúrna komisia a komisia
cestovného ruchu.
Karol Glejtek v tejto súvislosti
reagoval na parkovanie áut na Nižnom konci, hlavne cez víkend, zamýšľať sa do budúcna nad nejakým
záchytným parkoviskom.
Poslanci predniesli pripomienky a návrhy:
Karol Glejtek reagoval na Vyhliadkovú vežu, stavba nezodpovedá
takej kvalite, aká by za zaplatenú sumu mala byť. Bol sa pozrieť
aj na vyhliadkovej veži na Kysuciach, pre porovnanie pripravil fotodokumentáciu našej vyhliadkovej veže s vežou na Kysuciach, ktorú mali možnosť pozrieť všetci prítomní. Starosta fotodokumentáciu predstaví staviteľovi veže.
Ing. Traj informoval o zastávke na križovatke v Oraviciach pri
Viliamovi Plaskúrovi – preveriť,
či by nebolo možné cestu rozšíriť o zaasfaltovanie tejto priekopy
pri Plaskúrovi, aby nedochádzalo,
hlavne pri nastupovaní a vystupo-
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vaní žiakov školy k ďalším nebezpečným situáciám.
Ing. Florek sa informoval
v akom štádiu je zatrubnenie časti
obce Oravice. Starosta uviedol, že
verejné obstarávanie už prebehlo, obec momentálne čaká na vyjadrenie Úradu pre verejné obstarávanie, nakoľko peniaze z fondov
sú viazané na podmienky.
Starosta informoval o zberných
nádobách – kompostéroch, projekt bol podaný v počte 1350 ks,
momentálne sa čaká na schválenie nášho projektu.
Ing. Traj sa informoval ako to
pokračuje s predajom farských
pozemkov?
Starosta informoval, že momentálne biskupský úrad žiadosti nevyhovel, s pánom farárom
sme dohodnutí, že na farský úrad
sa pošlú kópie žiadostí o stavebné
pozemky, ktoré obec eviduje ako
nevybavené, a ďalej v tomto bude
jednať hospodárska rada farnosti.
Peter Grofčík poukázal na cestu na Vrchnej Mrzačke pri Polťákoch, je potrebné ju rozšíriť, nakoľko na ceste sa dve autá neobídu.
Tiež informoval o osvetlení pri
Michalicovom moste – je potrebné
lampu stočiť viac smerom k Farskému briežku, nakoľko je v časti hneď za križovatkou veľká tma.
Dominik Rypák sa tiež informoval o WC na zdravotnom stredisku, či obec neplánuje tieto
priestory zrekonštruovať. Starosta uviedol, že tieto WC sú v pláne
v zimnom období 2017/2018.
Ďalej sa informoval o tom,
v akom stave sú „Masky“ – starosta uviedol, že v súčasnom období prebieha schvaľovanie stratégie
„Masiek“.
Dominik Rypák sa tiež informoval o dolných priestoroch v novom KD, prečo nie sú plne využívané. Starosta informoval, že boli
ponúknuté Slovenskej pošte, jednania s poštou nie sú ukončené,
ale priestory sú plne využívané aj
na akcie, napr. pravidelné odbery
krvi, aktivity Jednoty dôchodcov,
konajú sa v nich tiež šachové turnaje a iné.
Tiež chcel vedieť, ktorá spoločnosť vysúťažila chodník na Porieči. Starosta informoval, že stavebné povolenie sa začalo, cieľom
je do konca roka stavbu vysúťažiť,
aby sa už na jar chodník budoval.
Starosta oslovil prítomných poslancov, aby do 20. 10. 2017 podali svoje pripomienky a podnety
na investičné akcie obce do ďalšieho roka 2018.
Keďže už nebolo viacej pripomienok ani návrhov, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Ing. Milan Vrábeľ,
starosta obce Zákamenné
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Prečo  máme v e rbe le va a kríž ?

Otázka, na ktorú by mal
vedieť odpovedať každý z nás.
No v skutočnosti len málo
kto pozná na ňu odpoveď.
Obecný erb patrí spolu
s vlajkou a pečaťou medzi
základné symboly obce.
Podľa zákona o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) „obec označuje svojím erbom a vlajkou budovu,
ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom
obce na rozhodnutia, oprávnenia
a osvedčenia skutočností vydaných
pri výkone samosprávy.“ Náš erb
spolu s ďalšími obecnými symbolmi bol prijatý na obecnom zastupiteľstve dňa 28. augusta 1997 pod
číslom uznesenia 10/1997. Je publikovaný v treťom zväzku Heraldického registra na strane 213. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb nepoužíva žiadny iný subjekt. Jeho odborný popis (blazón) znie: v červenom štíte lev prednými labami držiaci guľovitý latinský kríž – všetko strieborné. Čo však tento symbol znamená a čo ním chceli naši
predkovia povedať? Z úcty k vlastnej histórii i svojmu heraldickému
znaku je žiaduce, aby sme sa pokúsili túto symboliku identifikovať
a porozumieť jej.
Náš obecný erb, podobne ako
väčšina iných, sa postupne vyvinul z obecnej pečate, ktorá sa začala používať omnoho skôr ako on samotný. Obec potrebovala pečať pri
vybavovaní vlastnej administratívy
a na korešpondenciu s vrchnosťou.
Jej hlavná funkcia bola identifikačná a overovacia, prípadne uzatváracia. Dokumentu, na ktorom bola pritlačená, zaručovala hodnovernosť. Dnes jej funkciu z praktických dôvodov nahradila pečiatka.
Najstaršie vyobrazenia pečate Zákamenného sa nachádzajú na prenájomných zmluvách na pasien-

ky medzi obcou a Oravským pan- ružu. Čiže tu sa do obecného znastvom z rokov 1774 až 1778. Vznik ku prebrali obe figúry z erbu ich zapečatidla (typária) však možno kladateľa.
Druhý symbol objavujúci sa
predpokladať už skôr. Nasvedčuje tomu samotné stvárnenie pečate v našom erbe je kríž. Ide o prastarý
– lev, ktorý v predných labách dr- symbol siahajúci hlboko do predží kríž. Pečatidlo sa dodnes zacho- kresťanských čias. Jeho prvotvalo a je uložené v Štátnom archíve ný význam bol podobný významu
štvorca, ktorý bol symbolom zeme.
v Bytči.
Lev je v heraldike (Heraldika je Štyri ramená kríža poukazovaveda, ktorá skúma erby, ich vývoj, li na štyri svetové strany, prípadne
používanie a umenie ich vyhotovo- štyri živly. Predstavoval tiež život,
vať, ako aj právo ich používať) sym- pretože ľudia v ňom videli spojenie
slnka (slnečbol veľmi rozné lúče) a zešírený a obľúme, prípadne
bený. Znamená
vody. Osobitné
moc, silu, mužmiesto má kríž
nosť, odvahu,
v kresťanstve
udatnosť. Stelesako symbol Jeňuje tiež autorižišovho utrpetu vládcu, ako aj
nia a zmŕtvychspravodlivosť.
vstania. Kríž
Vládca
zvieje tiež symborat je symbolom cesty k Bolom vládcov ľudí
hu, viery, spásy
– kráľov a kniea nádeje.
žat. Vo svojich
Zákamenné
erboch ho maod svojho vznili mnohé panovku
cirkevne
nícke a šľachspadalo do roztické rody. Jedsiahlej lokčianným z nich bol
farnosaj rod Turzov- Erb Turzovcov – lev z jeho hornej skej
cov. Po celé 16. polovice prešiel aj do nášho obecné- ti. Okrem neho
tam patrilo ďala začiatkom 17. ho erbu.
ších 13 hornostoročia boli jedným z najvýznamnejších magnát- oravských obcí. Mimochodom tenskych rodov v celom Uhorsku. Vlast- to fakt sa odrazil tiež na lokčiannili obrovský majetok a zastávali vý- skom erbe, ktorý má vyslovene náznamné funkcie v správe kráľovstva. boženský motív. Keďže Turzovci
Okrem toho sa stali vlastníkmi Orav- boli protestanti aj fara v Lokci bola
ského panstva a dedičnými županmi protestantská. Vyplývalo to z vteOravy. Z ich činnosti vzniklo na Ora- dajšej zásady „Cuius regio, eius reve za necelé storočie cez 40 obcí. Me- ligio“ čiže „koho panstvo toho nábodzi nimi bolo aj Zákamenné. Za- ženstvo“. Lutherova viera bola pre
kladaciu listinu vydal v roku 1615 miestnych ľudí novotou a Zákapráve najvýznamnejší člen rodu – menné, ako i okolité obce sa s ňou
Juraj Turzo. Na tento, pre nás naj- nie moc stotožnili. Potvrdzuje to
starší a najvýznamnejší dokument, aj kanonická vizitácia Lokce z robola pritlačená i pečať s jeho er- ku 1658. Z nej sa dozvedáme, že
bom. Hornú časť tohto znaku – le- v „Kliniku“ poľskí mnísi vykonáva – naši predkovia prebrali a za- vajú pri pohreboch katolícke obpracovali ho do svojej obecnej pe- rady. Z iných zdrojov sa dozvedáčate. Samozrejme v trochu pozme- me, že kňazi z Poľska tu chodili slúnenej podobe. Pokiaľ majú Turzov- žiť katolícke omše. Kde ich vysluci vo svojom erbe leva korunované- hovali, je otázne. Podľa historika
ho, do nášho znaku prešiel lev bez Oravy Andreja Kavuljaka sa slúžili
koruny. Zvyk preberania figúr z er- na hore Kalvária. Domnieval sa, že
bu zakladateľa obce na obecný erb už v tomto období bol v Zákamennebol v minulosti ničím výnimoč- nom vybudovaný a riadne vystroný a čiastočne znamenal, že zakla- jený kostolík. Treba povedať, že ide
dajúci rod si tu uplatňuje zemepan- len o autorove domnienky, ktoré
ské práva. Ukážkový príklad mož- nemožno na základe dochovaných
no nájsť v erbe Turzovky. Tá, už ako prameňov potvrdiť. Nech sa už kanázov naznačuje, bola taktiež zalo- tolícke obrady vysluhovali kdekoľžená Turzovcami. Do ich erbu sa vek, isté je, že na ne chodievali ľuvšak nedostal lev, ale tri ruže z ich dia aj z okolitých obcí. Tým sa podolnej časti erbu. Ešte názornej- stupne stávalo Zákamenné akýmsi
šie to vidno v erbe Ťapešova, ktorý centrom cirkevného života blízkeje takmer totožný s naším, len lev ho okolia. Prvý historicky doložev predných labách nedrží kríž, ale ný kostol si Zákamenčania posta-

Pečať našej obce na dokumente z 2.
polovice 19. storočia. Jej kruhopis:
SIGIL.[LUM] P.[OSSESSIONIS]
ZAKAMENE – PEČAŤ OBCE
ZAKAMENE a súčasný erb Zákamenného
vili v roku 1708. Zasvätili ho k úcte svätého Vojtecha. I keď kostol už
stál, nebolo pastiera, ktorý by viedol ovečky. Zlú situáciu vystihuje
i nedávno objavený dokument zo
16. júna roku 1746. V ňom obyvatelia Zákamenného, Krušetnice,
Lomnej, Novoti a Oravskej Lesnej
prosia svojho zemepána Juraja Erdődyho o pridelenie kňaza a zriadenie fary v Zákamennom. Svoju žiadosť zdôvodnili nasledovne:
„mnohokrat pre nespusobnost cesty,
zvlašte včas rozvodneny r(i)eky,
k službam Božim do chramu Pane
na Lokczu nemužeme prichodit, jakotež ku krstu svatemu s maličkimy
ditkami v takovu povoden s velikim
nebezpečenstvim života na Lokczu
musime prichodit.“ Keď farár z Lokce prišiel do dediny osobne slúžiť
omšu, museli mu každý deň platiť
jeden rínsky zlatý a pre koňa dávať
tri štvrtiny merice ovsa, čo bolo pre
nich dosť nákladné. Zemepán svojich poddaných vypočul a žiadosť
odstúpil do Ostrihomu. Dva roky nato (1748) vznikla v Zákamennom samostatná farnosť. Jej prvým
kňazom sa stal Matej Ján Matiašovský z Liptovských Matiašoviec.
K zákamennskej farnosti ako filiálky boli pridelené Lomná, Krušetnica, Novoť a Oravská Lesná. Tento
stav trval takmer štyridsať rokov.
Až v roku 1787 sa v susedných obciach vytvorili vlastné fary. Osobne
si myslím, že práve v tomto období sa zavŕšilo formovanie podoby
nášho erbu. Lev ako prevzatý symbol nášho fundátora Juraja Turzu
a kríž ako svedectvo centra cirkevného života a významného postavenie našej fary oproti okoliu. Samozrejme kríž symbolizoval aj odvekú katolícku vieru a zbožnosť našich otcov. A čo tie tri guľky na koncoch jeho ramien? Zo symbolického hľadiska ide o zvýraznenie trojjedinosti Boha, čiže možno v nich
vidieť Otca, Syna i Ducha svätého.
Michal Mrekaj
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Mikuláš
Krásna tradícia obdarovávania našich najmenších sa teší veľkej popularite. Aj tento rok prešiel celou našou obcou Mikuláš so svojim
sprievodom. Rozžiarené očká detí ale aj dospelých znásobujú celú
predvianočnú atmosféru.
Modlitba k sv. Mikulášovi
Dobrý svätý Mikuláš, ktorý prinášaš radosť deťom, daruj môj-

mu srdcu detského ducha a nauč ma rozdávať šťastie okolo seba. Ty, ktorého sviatok nás pripra-

vuje na Vianoce, priprav moju vieru na prijatie tajomstva narodenia
Krista. Svätý Mikuláš, patrón detí, svätý a štedrý biskup, daj, nech
nás tvoj príklad inšpiruje k štedrosti a veľkorysosti. Pomôž nám,
aby sme zostali radostní a dôverčiví a každý deň slávili ako Vianoce. Svätý Mikuláš, bol si láskavý
a veľkorysý muž, zvlášť priateľ detí. Daj aby sme dokázali byť vďač-

ní ľudom, ktorí nás majú radi. Dopraj nám, nech vieme ich láskavosť oplatiť láskou a bez váhania.
Svätý Mikuláš, patrón detí a biskupov z Východu, vyzývame Ťa,
príď medzi nás a požehnaj nám.
Chráň nás pred neúprimnosťou,
zlobou a neláskou. Zbav nás úzkosti a bezradnosti, a dopraj nám,
aby sme sa mohli radovať z blížiaceho sa príchodu Krista.

Slávnostné uvítanie detí do života
„Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.“
Po dlhých rokoch sa obnovila
tradícia uvítania do života nových
občanov obce Zákamenné. Dňa
23. júla 2017 sa vo veľkej zasadačke
obecného úradu konalo slávnostné
uvítanie detí do života. Za prvý polrok 2017 sa narodilo 31 detí. Pekný
program pripravili deti z Materskej
školy Zákamenné.
S radosťou môžeme privítať nových občanov Zákamenného: Adela Bystričanová, Filip Kalamár,
Martin Rusnák, Šimon Závoďančík, Michal Čič, Eliáš Beňuš, Matúš Straka, Terézia Šurinčíková,
Jakub Florek, Sabína Urbanová,
Alžbeta Jašicová, Kristína Serdelová, Samuel Beňuš, Alžbeta Borovjaková, Anabela Rabčanová, Ne-

la Paláriková, Nina Romaňáková,
Šimon Srogončík, Sofia Sivčáková, Mária Beňušová, Soňa Bystri-

čanová, Klára Konkoľová, Michal
Garaj, Tomáš Antušák, Mia Bystričanová, Sebastián Samek, Terézia

Chudobová, Andrej Bartoš, Amália Skálová, Karolína Zábelová, Karin Rončáková.

nili, prispeli svojím darčekom
a milým úsmevom a tak odo-

vzdali svetlo zo svojich srdiečok
do adventného obdobia. (KlZ)

Svetielkový pochod
V štvrtkový podvečer
zákamenské deti rozsvietili
nielen lampáše, ale aj svoje
srdiečka.
Keď sa tma začala vkrádať
do zákamenských ulíc, v kostole sa začali schádzať deti. Tu ich
už čakal pán farár, ktorý im porozprával o živote sv. Martina.
Pútavé rozprávanie umocnila aj
pekná recitácia Veroniky Belicajovej. Svoje lampášiky si zapálili
od sviečky v kostole a toto svetlo
niesli v sprievode až na námestie

k soche biskupa Jána Vojtaššáka. Tu ich už čakala pani Sekerášová, ktorej odovzdali sladkosti, ktorých sa zriekli. Ona to prerozdelí rodinám, pre ktoré každodenné sladkosti nie sú samozrejmosťou. Možno práve vďaka
tejto zbierke bude Mikuláš štedrejší…
Úprimné poďakovanie za pomoc a podporu pri organizovaní
tejto akcie patrí pánovi farárovi,
pani Sekerášovej, pani zástupkyni a pánovi riaditeľovi. Ale hlavne Vám deti, ktoré ste sa zúčast-
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prístup na Kalváriu / zamyslenie

List od rodáka
Milí Zákamenčania
Ako rodák som bol i tento rok
na našej odpustovej slávnosti. Myslím si, že ide o udalosť nielen duchovného ale aj spoločenského charakteru. Slávnostná svätá omša
v nedeľu na Kalvárii bola krásne
zorganizovaná a pre každého návštevníka i pútnika obrovským prínosom.
Žiaľ, musím poukázať na jeden
smutný neduh. Omša sa už roky, ba
desaťročia koná v krásnej Chránenej
Krajinnej oblasti Horná Orava. Až
ma zarazilo, koľkí Zákamenčania sa
vybrali na púť autami. Priam tragické bolo vidieť tridsať ba až štyridsať
áut na lúke za Kalváriou. V minulosti ich človek porátal na prstoch rúk.
Dnes? Autá, ktoré bez rozmyslu parkovali, bez rozmyslu jazdili pomedzi deti, autá, ktoré do CHKO určite nepatria! A určite nie v dobe, kedy
sa počíta každá rastlina, každý kus
prírody a každý nádych a výdych čerstvého vzduchu. V dobe, kedy pohyb
na čerstvom vzduchu je doslova žiaduci a pre dnešnú dobu tak potrebný.
Je smutné, že autami DO PRÍRODY jazdia ľudia, mladí, starí, ktorí nemali v minulosti problém
prejsť kilometre peši do „starého“
kostola. Je až smiešne, koľkí sa dokážu odviezť až ku „novému“ kostolu
pre pár metrov. Autá obsadené jedným človekom, možno dvoma. Mať
auto bola kedysi výsadou, dnes má
rodina dve aj tri autá. Či je to v poriadku a potrebné, patrí do inej témy. Ale ničiť krajinu pre úmysel duchovného zážitku mi príde pokrytecké. Za tých pár dní som si všimol autá pri novom kostole až pri vchode,
či sakristii (aj v čase Dní obce). Nepríde mi to v poriadku ak tam boli čo
len pre organizačné veci. Viete, príklad je príklad. O pár dní tam môžu
parkovať pred prahom kostola mladí. Pritom stačí umiestniť na parko-

visko tabuľku pre parkovacie miesto
určené kňazom, či organistovi.
Nechcem vyznieť staromódne,
mám ani nie 34, ale pre nás tridsiatnikov za mladi nebol problém
prejsť do školy, do kostola, na zábavu z Mrzáčky, konca Poriečia, či
zo samotného Vyšného konca peši
na Nižný koniec či do Novoti. Skôr
narodení si určite pamätajú na pešie púte do Lesnej. Roky sme chodievali peši v nedele a piatky na omše, niektorí, kým mali čakať na autobus, prebehli peši domov (polhodina chôdze denne nám dnes príde
ako mrhanie časom).
Pozemky za Kalváriou sú súkromné. Vlastníkom nevadia, že
sa ničia? Vzduch z prírody dýchame všetci. Ak si ľudia zvyknú chodiť na Kalváriu autami raz do roka,
budúci rok to bude častejšie a o ďalší ešte častejšie. Rovno tam potiahnite asfaltový koberec až na Vyšný koniec! Zároveň pripomeniem,
že počas omše lietali po okolí mladí
na motorkách.
Odpustová slávnosť je slávnosťou farskou ale i obecnou. Urobil
niečo pre to farský a obecný úrad,
aby najdôležitejšia časť slávnosti
bola aj dôstojná? My sme šli smerom z Mrzáčky. Autá tiahli od nového kostola, od Vyšného konca.
Ak bola rampa smerom od Špitála,

tak je vhodné ju umiestniť niekde aj
z iných častí obce. Znova zaspomínam: p. farár Kasan pri organizácii
mal na pamäti aj tento fakt. Autami sa dostali v 90. rokoch len organizátori, pitná voda, max. ozvučenie. Kládol dôraz na akúkoľvek formu nielen duchovnej, ale aj telesnej
púte. Chodieval som aj do Kamenčanu (1999 – 2002), vyniesli sme
na Kalváriu zástavy. Nebol problém prísť ku kostolu peši ráno niekoľko kilometrov a absolvovať celú
procesiu, celú omšu.
Na slávnosti boli hasiči, pomáhali mnohí chlapi. Nedalo sa týždeň
pred slávnosťou apelovať na prírodný dar, ktorý si Zákamenčania prestali absolútne vážiť? Dá od takej
situácie každý ruky preč? Nechá sa
to vyšumieť a budúci rok sklopiť oči
pred autami na Kalvárii? Verím, že
nie. Toľko sa hovorí o zdravom pohybe, o kráse prírody a stovka obyvateľov sa vyberie na Kalváriu autom. Predvádzajú sa? Možno chceli odviesť starého človeka, pomôcť
mu. Poznám rodiny, kde invalidov
na vozíčku tlačili na samotnú Kalváriu. Ak niekto skutočne nevládze
určite nehreší, ak nevyjde na kopec
kde je omša. Dostupných možností
je viacero.
Netuším ako vychovávate novú generáciu k úcte ku prírode, ale

zjavne to všetci pochopíme, až keď
bude neskoro, až keď sa deti dostanú mimo Oravy a uvidia na vlastnej
koži spúšť po prírode, ktorú vykonal
lenivý a pohodlný človek. Poprosím
o adekvátnu reakciu, riešenie situácie či už od obecného úradu, farského úradu, školy. Za planétu sme
zodpovední všetci aj tým najmenším
pričinením.
S pozdravom
Juraj Gonšor,rodák
P.S.
Príspevok na FB do 24 hodín
zhliadli mnohí, cez 70 ľudí ho podporilo, získal 12 zdieľaní. Zároveň
pripájam fotky od Marcely Vojtasovej. Píšem o situácii smerom z Vyšného konca a Mrzáčky ale to čo bolo pod Kalváriou je strašné. To sú
ďalšie zbytočné autá. Dá sa na tom
nejako pracovať? Domami je zastavená celá dedina, to je iná situácia, ale parkovanie na ceste patriacej obci, fare, lesom sa predsa
dá korigovať dopravným značením.
Treba tú situáciu riešiť aby nebola
o pár rokov alarmujúca. Sú obecné
noviny, farské oznamy, obecný rozhlas, celoročný kalendár… K riešeniu či vyjadreniu by malo pristúpiť
aj obecné zastupiteľstvo.
Zasielam:
Obecný úrad, Farský úrad.

Odkaz pre výrobcu nelegálnej skládky
Vážený občan,
často chodím na prechádzky lesom a som smutný a zároveň rozčúlený z toho, keď vidím odhodené fľaše, plechovky, plasty a podobne veci…
Neraz ich pozbieram a dám ich
tam, kde patria, do zberu…
Ale keď som zazrel tvoju skládku…, nehnevaj sa, začala kypieť vo
mne žlč !!!
Predstav si takúto vec:
Daroval by si niekomu veľmi veľmi vzácny dar... ale obdarovaný
na miesto vďaky a úcty, by ti vyklopil
do tvojej krásnej obývačky fúrik odpadkov… Čo by si nato povedal, ako
by si reagoval?

Povedal by si, to je OK a kukal
by si telku ďalej? Myslím si, určite nie... Vzkypelo by v tebe toľko žlče, že by si ho na mieste prerazil...
Takže teraz už chápeš, prečo ti
posielam takýto odkaz?
Pre mňa príroda – Zem, v ktorej bývam, je veľká úžasná Obývačka, dar od úžasného Darcu...
Neprznime tuto krásu svojimi
odpadkami, vážme a chráňme si
čo máme!!!!!!!
A teraz byť Tebou, vstal by som
a šiel to pozbierať, čo si vyklopil.
S pozdravom
Peter Grofčík
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Slávnostné Posedenie so seniormi
V októbri sa uskutočnilo
posedenie so seniormi
nad 70 rokov a členmi
Jednoty dôchodcov.
Na toto podujatie dostalo
pozvánku viac ako
300 našich seniorov.
Pre všetkých bol okrem občerstvenia a malého darčeka
prichystaný aj pekný kultúrny
program v ktorom sa predstavili členovia Jednoty dôchodcov, Folklórny súbor Kamenčan
a Ľudová hudba Kamenčan.

Tento rok členovia Jednoty
dôchodcov nominovali na ocenenie Dôchodca roka 2017 dva
manželské páry, ktoré sa radia medzi najstaršie páry v obci a zároveň obidve dámy sú bývalými učiteľkami, ktoré učili čítať a písať veľké množstvo zákamenských detí.
Ďakovný list za dlhoročnú
obetavú prácu v obci Zákamenné si prevzali: Melánia a Milan Matejčíkoví a Edita a Milan
Vrábľoví.

Posedenie deviatakov so starými
rodičmi
Jedno októbrové štvrtkové
popoludnie bolo pre takmer
70 starých rodičov našich deviatakov príležitosťou prijať pozvanie svojich vnúčat
a po rokoch zavítať do priestorov školy, kde kedysi mnohí z nich chodili ako žiaci, neskôr ako rodičia kvôli svojim
ratolestiam.
A tak sa stredná chodba stala na chvíľu spoločenskou sálou s prestretými stolmi, v ktorej chlapci i dievčatá vítali svoje babky a dedkov, usádzali ich
a venovali sa im ako sa na správnych hostiteľov patrí. Po príhovore pána riaditeľa nasledoval hudobno-slovný program žiakov
a posedenie pri kávičke a pohostení, ktorého bolo tak požehnane, že ho v piatok cez veľkú prestávku museli dopapkať vnúčatká, ktoré tak urobili veľmi ochotne a bez násilia. Ďakujeme ma-

minkám za chutné koláčiky, jednohubky aj chlebíčky, ochotníkom z radov ôsmakov i deviatakov, ktorí sa zapojili do prípravy
programu, chalanom za sťahovanie stolov a stoličiek, dievčatám

za prípravu vkusného stolovania, šikovnej obsluhe, ktorá napriek stiesnenému priestoru nikoho neohrozila a všetkým, ktorí
vytrvali až do konca a vrátili školskú chodbu i triedy do pôvodné-

ho stavu :-). Dúfame, že starým
rodičom i vnúčatkám dobre padlo
stretnúť sa, zaspomínať, pookriať a možno zabudnúť na chvíľu
na starosti všedných dní.
(BeE, ČiI, ByE, VlA)
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Stretnutie bývalých pracovníkov ZŤS
Je až neuveriteľné, že
odvtedy uplynulo 18 rokov,
keď v novembri 1999
skončila prevádzka svoju
činnosť a posledný raz
prešli pracovníci cez bránu
stráženú vrátnikom.
V sobotu 2. 9. 2017 sa v areáli
Ihriska TJ Zákamenné stretli bývalí pracovníci ZTS – Prevádzka
Zákamenné. Napriek chladnému počasiu na stretnutie prišlo
116 bývalých pracovníkov strojární z Novoti, Oravskej Lesnej,
Lomnej, Krušetnice, Brezy a Zákamenného. Spoločne si zaspomínali na roky prežité v strojárňach a na 83 kolegov, ktorí medzitým odišli do večnosti.
Stretnutie otvoril bývalý vedúci prevádzky Ján Godiš, ktorý priblížil históriu bývalej prevádzky ZTS.
Prevádzka ZTS Zákamenné vznikla na jar 1974 v mechanizačnom stredisku JHR. Prvým
vedúcim bol Jozef Laššák. Pracovníci, ktorí prichádzali do prevádzky ZTS Zákamenné sa za-

z odborných škôl, ako sústružníci, frézari, horizontkári. Na LKT
sa vyrábali kyvné rámy, radlice,
palivové nádrže, kabíny a sedač-

účali v ZŤS Trstená na výrobe
dielcov pre Tatru Kopřivnice.
Jednalo sa o výrobu výfukových
potrubí, sacieho potrubia, tlmičov a palivovej nádrže rôznych
druhov. Postupne sa zvyšovala
kvalita pracovnej sily, čím prevádzka ZŤS Zákamenné získala dôveru ZŤS Trstená a bola
do Zákamenného presunutá výroba dielov na LKT 80 a LKT 81.
Postupne boli postavené ďalšie výrobné priestory do ktorých prichádzali ďalší pracovníci

ky na ktorých boli zamestnané aj
ženy ako šičky. Mesačne sa vyrábalo 90 – 100 traktorov. Na týchto vyrábaných dielcoch bola prevedená povrchová úprava na nátery. V najväčšom rozvoji prevádzky bolo zamestnaných 240
pracovníkov. Traktor LKT získal množstvo ocenení na výstavách v Brne, Lipsku a Záhrebe. Okrem tradičných odberateľov bol tento stroj exportovaný do krajín bývalého Sovietského zväzu, Juhoslávie a prvé kusy

Moderné
Poisťovacie
Služby

Zuzana Svinčáková
manažér
ORNEXT, s. r. o.
Hviezdoslavova 45
029 01 Námestovo
2. poschodie
Mobil: 0944 505 609
zuzanasvincakova @gmail.com

i na náročné trhy Západnej Európy. Do roku 1982 vyrobila fabrika 4601 traktorov LKT 80, LKT
81. po roku 1989 kedy začali politické zmeny sa začala v ZŤS
Trstená výroba znižovať, čo malo dopad aj na výrobu prevádzky ZŤS v Zákamennom. S toho
dôvodu sa začal postupne znižovať počet výrobných pracovníkov. V roku 1990 sa vyrábalo 593 traktorov KLT 80 a LKT
81. Do roku 1994 znížili výrobu
na 85 traktorov, z toho dôvodu
prepustili 76 pracovníkov.
Stretnutia sa zúčastnil aj naj-

Ing. Dušan Durčák

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

starší žijúci pracovník bývalej ZTS Jozef Večerek, ktorý už
mal vtedy 91 rokov, Viktória
Florková, Margita Matušáková
a bývalí vedúci Teofil Žatkuliak
a Ing. Vladimír Florek.
Zanietení usporiadatelia pripravili chutný guláš a občerstvenie. O dobrú náladu sa postarala ĽH Kamenčan. Účastníci podujatia si zaspievali aj so skvelým
muzikantom Vladimírom Smolkom. „Konečne sme sa po dlhých
rokoch opäť stretli, zaspomínali
sme si a zastavili sme sa v našom
uponáhľanom svete.“
V.V.

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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Zákamenskí dôchodcovia spievali
v opere v Opave
Nastal dlho očakávaný deň, bola nedeľa a my dôchodcovia
sme sa stretli pred kultúrnym domom v Zákamennom.
Prijali sme pozvanie našej opernej divy Ašky Vrábľovej
do Opavy na operu „Její pastorkyňa“.
Boli sme veľmi radi, že
okrem nás pozvanie prijali aj
pán starosta s manželkou a duchovný otec Cyril. Doprevádzali nás Aškini rodičia so sestrou Alžbetkou. Nazbierali sme
sa do plného autobusu a s dobrou náladou sme vyštartovali o 14,00 hodine. Pri rôznych
našich akciách nás vždy podporí pán Anton Klimčík s čerstvo

noval ju Leoš Janáček v období,
keď sám prežíval osobnú drámu
– zomierala mu dcéra. Jej utrpenie a posledné vzdychy sa premietli do utrpenia postáv dramatickej opery. Celý dej v dramatických chvíľach sprevádzal
veľký drevený kríž. Nakoniec
zvíťazila láska a odpustenie.
Dojmy z tohto predstavenia
si každý účastník vytvoril sám.
1: V tej našej dedinke sme my
ľudí mali, čo pre nás v živote veľa vykonali. Aj na teba Aška sme
my veľmi hrdí, o Bože chráň nám
ju, nech dlho vydrží.
2: Keď Pán Boh rozdával, dal
ti toho veľa, ten tvoj hlas prekrásny v chrámoch sa ozýva,
keď ťa Aška pri tom ľudia počúvajú, ver niektorí ani vôbec nedýchajú.
3: Na tej Kalvárií, Bože to je
krása, celou tou dolinou tvoj
hlas ozýva sa. Aj mnohí pútnici
čo tu chodievajú, jak je to nádherné oni rozprávajú.

napečeným pečivom a primeranou akčnou cenou za autobus.
O dobrú náladu v autobuse nebola núdza a preto sme sa veľmi
rýchlo pod vedením zodpovedného šoféra pána Boleka sme sa
dopravili do Opavy.
Opava nás privítala otvorenou náručou v čase zapadajúceho slnka. Farebná scenéria ktorú vytvorila sama príroda sa
nedá ani opísať a ani namaľovať. Krajšie privítanie sme si nemohli ani predstaviť. Po usadení sa do svojich kresiel v budove opery, zvukom gongu sa začalo operné predstavenie „Její
pastorkyňa“, kde naša Aška hrala hlavnú rolu.
Dráma „Její pastorkyňa“ je
o rôznych podobách lásky, ľudských vzťahoch, charakteroch
a podivnej morálky. Skompo-

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

Boli strhujúce a nezabudnu
teľné.
Môžeme byť právom hrdí
na to, že naša Aška práve v zahraničí našla vysoké uplatnenie
a boli jej ponúknuté hlavné roly vo viacerých predstaveniach.
Ona je nielen výborná operná
speváčka, ale aj herečka.
Cesta k štúdiu operného spevu Ašky Vrábľovej nebola jednoduchá. Po ZŠ sa prihlásila
na Odevnú strednú školu – módne návrhárstvo. Práve na tejto
škole sa začala intenzívnejšie zaujímať o spev. Počas štúdia navštevovala Ľudovú školu umenia v Dolnom Kubíne. Po maturite sa dostala na Konzervatórium do Žiliny, neskôr prestúpila do Bratislavy. Vysokoškolské
štúdium tiež absolvovala v Bratislave. Ale ona si dávala ešte

väčšie méty. Až sa dostala na súkromné štúdium k talianskemu
tenoristovi Pavarottimu. Štartovacou dráhou sa jej stal ale Zákamenský kostol. Za podporu
najviac ďakuje rodičom a súrodencom.
Ako poďakovanie za to, že
nám sprostredkovala vnímať
operu reálne a nie cez obrazovku, jej Kamilka Belicajová zložila nasledujúcu pieseň, ktorú sme
jej v opere v Opave aj zaspievali.
Jednota dôchodcov
Pieseň pre Ašku
(Nôta: Večer keď slniečko –
alebo Okolo Trenčína)

4: Hold nanebovzatej veľmi
krásny dávaš, aj na iných omšiach, spevom nás sprevádzaš,
za srdce to chytá si operná diva, keď nám ty zaspievaš to Ave
Mária.
5: Dala si nám možnosť, Opavu navštíviť, tak ťa tuná prišli rodáci povzbudiť, mnohí z nás neboli nikdy na opere, keby nie ty
Aška tak tu nepôjdeme.
6: Mnoho energie do toho si
dala, veď sa to nestalo z večera
do rána. Veľa si už prešla mnoho si zažila, aj u Pavarotiho svoj
hlas si cibrila.
7: Daj Bože by sme sa šťastlivo vrátili budeme rozprávať, čo
sme tu zažili, deň za dňom pomaly sa nám veru míňa a to bolo pre nás ako medecína.
MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE
aj na objednávku
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„Na trase kultúr pohraničia“
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko‑Slovensko 2014 – 2020, Prioritná os 1: „Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ získala obec Zákamenné a poľská partnerská obec Ujsoly finančný príspevok na realizáciu
mikroprojektu s názvom „Na trase kultúr pohraničia“. Mikroprojekt podporil aj Žilinský samosprávny kraj.

budovalo vyhliadkovú vežu a vyznačilo 14 km trasu z centra obce
na vrch Úšust. Poľská obec Ujsoly
zrekonštruovala pastiersku osadu
v Soblówke a vyznačila 7 km trasu
zo Soblówky na vrch Úšust.

Na obidvoch stranách hraníc sa mohli vybudovať zaujímavé stavby, ktoré posilnia turistický

ruch, zaslúžia sa o rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia. Zákamenné vy-

Zákamenné – Vyhliadková veža
V rámci mikroprojektu „Na trase kultúr pohraničia“, s podporou
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a Žilinského samosprávneho kraja bola v obci Zákamenné vybudovaná vyhliadková veža. Nová turistická atrakcia je situovaná na Špikovom vrchu v obci Zákamenné. Nad úrovňou okolitého terénu sa v nadmorskej výške 835 metrov týči vyhliadková veža, ktorá je prístupná širokej ve-

rejnosti. Drevená vyhliadková veža má štyri podlažia a je z nej nádherný výhľad na okolitú scenériu
prírody. V rámci mikroprojektu sa
uskutočnilo podujatie Dni obce,
pri ktorom sa slávnostne otvorila
vyhliadková veža, aby mohla slúžiť ako turistická atrakcia miestnym obyvateľom ale aj domácim či
zahraničným návštevníkom. Podujatie Dni obce pokračovalo bohatým kultúrnym programom až
do neskorých nočných hodín.
Tento rok sa v programe
predstavili slávni MUFUZAci. Program sa začal slávnostným otvorením vyhliadkovej veže na Špikovom vrchu, pokračoval
sv. omšou. Po nej nasledovalo vystúpenie domácich telies – Jednoty dôchodcov, FS Kamenčan a ĽH
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Kamenčan. Nádejní futbalisti si
zatrénovali pod dohľadom futbalových legiend, ženy mali možnosť si zacvičiť spoločne s olym-

pioničkami. Detského diváka
zaujali kohútiky KIKI a RIKI. Úplne nový rozmer dostal futbalový
zápas Starší páni Zákamenné verzus mužstvo MUFUZA, ktorý moderoval známy moderátor Stano
Galis. Country melódie zaspieval
Allan Mikušek. Na svoje si prišli
milovníci folkóru, ktorí sa mohli
pokochať spevom Vlasty Mudríkovej. Osobnosti z televíznej obrazovky sypali vtipy ako z rukávu
– Ftipák. Svetové melódie zaspievali Karol Čálik, P. Makranský, R.
Halák, J. Babjak. Večer patril Rockovým klasikom. Zákamenčanov
„udivili“ perfektné žonglérske
kúsky s loptou v podaní futbalových žonglérov – Hands Up Crew.
Úspech zožal aj koncert Reper Suvereno a Samo Tomeček.
Pokračovanie – s. 10
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Dokončenie – s. 9
Záver koncertov patril Tomášovi
Bezdedovi a Oldies party MUFUZA.
Druhý deň „Dní obce Zákamenné“
patril športovým aktivitám.
V rámci mikroprojektu sa poslednú nedeľu v auguste konal aj

December 2017

Letný prechod Zákamenským
grúňom. Trasa je dlhá 14 km. Začína sa od kostola Nanebovzatia
Panny Márie pokračuje na Kalváriu, Maršálkov grúň, Vlkov
vrch, Krížne cesty – Kaňovky,
Delená voda, Ušust. Táto trasa
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je mimoriadne obľúbená na letnú ale aj zimnú turistiku. V rámci projektu boli realizované turistické značenia trasy až na vrch
Úšust. Na jednotlivých vrcholoch sú osadené stĺpiky, ktoré
označujú vrcholy turistickej trasy. Na vrchu Úšust sa spája turistický chodník zo slovenskej a poľskej strany. Na oboch stranách
hranice bolo realizované turistické značenie trasy na vrch Úšust.
Z poľskej strany vedie 7 km turistický chodník od pastierskej osady v Soblówke až na vrch Úšust.
Zo slovenskej strany povedie
14 km turistický chodník priamo
z centra obce Zákamenné vyznačenou trasou až na vrch Úšust.
Ujsoly – Pasierska osada
Vďaka zapojeniu sa obidvoch obcí do mikroprojektu z Eorópskej
únie bolo možné vykonať rekonna dôkladnej renovácii existujúcej pastierskej osady, ktorá sa nachádzala v ruinách. Obnovilo sa
drevené javisko, tri pastierske prístrešky, vrátane košiara pre ovce.
V ďalšej časti X. ročníku Bačovských zvykov bača Tadeusz
so svojim synom a valachmi ukazovali zvedavým divákom typic-

Sv. omša na Úšuste

Soblowka – otvorenie salaša
štrukciu existujúcich drevených
objektov pastierskej osady v obci
Soblówka.
Osada je otvorená všetkým návštevníkom, ktorí budú môcť obdivovať zariadenia a nástroje, ktoré používajú pastieri a výrobcovia syra. V Soblówke sa konal jubilejný X. ročník Bačovských zvy-

kov, spolu so slávnostným otvorením pastierskej osady, ktorá bola vybudovaná z fondov, ktoré získala obec Ujsoly v rámci projektu
„Na trase kultúr pohraničia“. Táto
investícia bola realizovaná v spolupráci so slovenskou partnerskou obcou Zákamenné. Obnova
pastierskej osady bola založená

Požehnanie stáda v Soblowke

ké každodenné aktivity a obrady
potrebné pri pasení oviec a výrobe mliečnych výrobkov. Diváci mohli vidieť naživo dojenie
oviec, výrobu syrov, ochutnávku ovčích špecialít. Počas tohto podujatia sa podpísala Poľsko-slovenská dohoda o ďalšej
spolupráci medzi obcami Ujsoly
a Zákamenné.
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Deň hier a súťaží
V piatok 15. 9. 2017 sme
sa zobudili do sychravého
počasia, ale to nás ani zďaleka
neodradilo od popoludnia
plného radosti.
Okolo 13:00 sa na ihrisku v Oraviciach začal rozliehať detský
smiech. Animátori si pre deti pripra-

vili súťaže v ktorých deti rozhýbali všetky kosti, pohli mozgovými závitmi a dodržiavali pitný režim. Každý si našiel to svoje. Za všetky úspešne dokončené súťaže zbierali body,
za ktoré si mohli vybrať z pestrofarebnej ponuky školských potrieb.
Deti odchádzali s blaženým pocitom na srdiečku a cenami, ktoré

si svojimi silami vybojovali. No ani
rodičia sa nedali zahanbiť a ukázali
svojim deťom, že aj v nich prúdi detská krv. Nielen deti a rodičia odchá-

dzali s úsmevom na tvári ale aj my
animátori sme sa povzbudili so spokojných tvári detí.
Animátori KAM

Veľ ký úspech na celoslovenskej súťaži v tvorbe

Miriam Grofčíková sa zúčastnila 3. ročníka celoslovenskej
súťaže, ktorú vyhlásila SEA –
Agentúra pre vzdelanie a vedu. V kategórií stredných škôl
a gymnázií získala prvé miesto
so svojou prácou „Viem čím
budem a prečo.“
„Viem čím budem a prečo“
„Čím chceš byť, keď budeš veľká?“ S touto otázkou sa stretávame už od útleho detstva.
Mamina, ocino, i pani učiteľky nám neustále kládli otázky
ohľadom povolania. Ako väčšina detí, aj ja som snívala s otvorenými očami. Veď, ktoré dievča by sa aspoň na chvíľu nechcelo stať pôvabnou princeznou,
ktorú zachráni princ na bielom koni či statočnou vílou,
ktorá vyslobodí svojich kamarátov z rúk nepriateľa? Slečnu Fantáziu som nikdy nenechávala na uzde, a preto vždy,
keď sa jej naskytla príležitosť,
ukázala sa v plnej svojej kráse.
Postupom času sa môj pohľad na svet menil. Moja myseľ už nelietala tak vysoko k oblakom, ale pridržiavala sa stromov blízko zeme. Bájne bytosti mi už neprišli tak úžasné ako
predtým, i keď doteraz sa schovávajú v úzadí mojej predstavivosti. Začala som si všímať krajšie a reálnejšie povolania. Povolania, ktoré sú splniteľnejšie

vzhľadom k skutočnosti. Fascinovalo ma mnoho profesií, ale
ani jedna mi neotriasla tak srdcom ako tá, ktorú som si vybrala. Stať sa zdravotnou sestrou
a vykonávať túto prácu musí
byť niečo nádherné, no zároveň
aj ťažké. Aj Hippokrates prehlásil: „Život je krátky, umenie dlhé, príležitosť prchavá, pokusy
neisté, rozhodovanie ťažké....
predsa však musíme liečiť.“
Zdravotná sestra či lekár. Trpiaci pacient potrebuje našu pomoc. Znášať útrapy ochorenia
nie je vôbec ľahké. Každý človek sa s tým vyrovnáva po svojom. Vtedy i žiarivý úsmev či
milé slovko od sestričky odhodí skľúčené myšlienky v nedohľadno. Človek na ňu bude spomínať navždy, nemám pravdu?
Sestrička, ktorá všetkým nepríjemnostiam čelí s pokorou. Sestrička, ktorá sa na chorých nepozerá zhora kvôli ich pôvodu,
náboženstvu či štýlu obliekania, ale ktorá sa o všetkých stará ako o svoju vlastnú rodinu.
Takou zdravotnou sestrou sa
chcem stať. Utíšiť dieťa plačúce za mamou či potešiť starenku s vráskami na tvári. Aby ten,
ktorého sa život chýli ku koncu,
nebol v poslednej chvíli opustený. Nič nie je horšie ako samota. Aj svätá Matka Tereza sa vyjadrila: „telesné choroby vieme
liečiť liekmi, ale jediným liekom

na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa ľudí na svete
zomiera pre kúsok chleba, ale
oveľa viac ich zomiera od túžby
po troške lásky.“ Aj napriek chorobám, čo nás trápia, bez lásky
by sme boli stratení. S láskou sa
aj tie najťažšie prekážky stávajú
znesiteľnejšie. Preto, ako budúca zdravotníčka, chcem nielen
prijímať lásku z okolitého sveta, ale hlavne ju odovzdávať ďalej ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Viem, že na tejto ceste bu-

dem musieť prekonať ešte
mnoho úskalí. Nič nie je ťažšie ako držať sa svojho sna a ísť
si za ním. Už teraz sa prekážky valia jedna za druhou. Napriek tomu to vydržím a prekážkam budem čeliť s úsmevom. Nezídem z tejto cesty, pretože toto je to, čo chcem robiť. To, čo mám robiť. Nie nadarmo sa hovorí: „Študentom sa stane každý, ale zdravotníkom sa musíš narodiť..“
Miriam Grofčíková

Fatima – divadelné predstavenie
Detský divadelný súbor Prvosienka, ktorý dlhé roky pôsobil
na našej divadelnej scéne sa rozlúčil s publikom divadelnou hrou Fatima, ktorú režírovala Mgr. Zuzana Demková. Scenár k tejto hre napísal Anton Lauček. Detský divadelný súbor Prvosienka robil dlhé
roky dobré meno škole ale aj našej obci. So svojimi divadelnými hrami precestovali kus sveta.
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Každý z nás to dokáže
V Istebnom sa konal
4. ročník celooravskej súťaže
dobrovoľných záchranárov
dospelých, ktorého sa
zúčastnilo aj družstvo prvej
pomoci zo Zákamenného.

Priznám sa, na túto súťaž sme
nešli s veľkými očakávaniami. Vedeli sme, že družstvá z iných obcí

trénujú na toto podujatie profesionálne zdravotné sestry, alebo lekári. A my? Trénovali sme sa sami. Zo základnej školy sme si požičali figurínu na nácvik prvej pomoci a urobili sme si pár spoločných
stretnutí, pri ktorých sme si tro-

chu precvičili rôzne situácie z bežného života, kedy treba rýchlo pomôcť alebo zasiahnuť. Takto vyzbrojené sme si v deň súťaže natiahli tričká slovenského červeného kríža a vyrazili do Istebného.
Výborne pripravení organizátori
mali označené a prichystané všetky súťažné stanovištia prvej pomoci. S úsmevom na tvári sme si
povedali, že nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa. Chceli sme sa niečo nové naučiť, popasovať sa s rôznymi krízovými situáciami ktoré môžu vzniknúť v bežnom živo-

te, zistiť ako sme na tom s vedomosťami a zručnosťami z poskytovania prvej pomoci. Upevniť vzťahy v našom super tíme, vzájomne sa podporovať, ale tiež učiť sa
prekonávať samých seba a pomáhať druhým. Situácie na jednotlivých súťažných stanovištiach boli veľmi reálne stvárnené. Maskérky odviedli vynikajúcu prácu a po-

nili“ a dobre ošetrili pacientov až
do príchodu záchranky a ich odovzdanie záchranárom. Až vtedy si
človek uvedomí, čo všetko môže

ného, strieborný pohár si odnášalo družstvo z Brezy a bronz sa ušiel
nám dievčatám zo Zákamenného.
Počiatočný šok vystriedala úprim-

urobiť a ako môže reálne pomôcť
či už svojim najbližším alebo úplne
cudzím ľuďom. Na pomoc netreba nič mimoriadne, zvyčajne stačia naše ruky a veci ktoré máme pri
sebe. Okrem fyzického ošetrenia je
veľmi dôležitý aj kontakt a ľudský
prístup ku každému z našich „pacientov“. Rozhodcovia z radov záchranárov, lekárov a zdravotníkov
veľmi prísne dbali na všetko, nielen na správnosť a rýchlosť ošetrenia, ale aj na naše správanie sa k zachraňovaným a k ľuďom okolo nás.
Vyhlásenie výsledkov nás nielen prekvapilo ale doslova šokovalo. Prvé skončilo družstvo z Isteb-

ná radosť nás všetkých. Za Zákamenské farby bojovali: Katarína
Floreková, Janka Kubacková, Simona Makúchová, Júlia Babinská, Veronika Polťáková, Veronika
Jakubjaková, Monika Večerková.
Úspech nás veľmi teší, ale aj zaväzuje k väčšej ľudskosti a pripravenosti. Budúci rok bude súťaž Oravská súťaž družstiev prvej pomoci
v Breze. Radi privítame každého,
kto sa chce naučiť poskytovať prvú
pomoc, chcel by si prácu dobrovoľného záchranára vyskúšať na takejto súťaži, alebo by mal záujem
o kurz prvej pomoci.
V. Polťáková

ranenie boli často na nerozoznanie
od skutočných. Všetky družstvá sa
postupne pustili do zdolávania prekážok a „zachraňovania ľudí“. Riešili sme bežné situácie, ktoré sa
môžu pritrafiť v každej domácnosti: pád z bicykla, otras mozgu, po-

hryznutie psom, vyvrtnutie, otvorená zlomenina, zasiahnutie elektrickým prúdom, veľké poranenie pri pílení dreva, infarkt, poranenie brucha s vnútorným krvácaním, epileptický záchvat, mŕtvica,
cukrovka, masáž srdca a dýchanie
z úst do úst a rôzne iné nešťastné situácie. Každé stanovisko nás niečím prekvapilo, niekedy príjemne
inokedy nepríjemnejšie. Niektoré
situácie boli ľahké, iné veľmi ťažké.
Počiatočný stres a chvenie v žalúdku sme museli veľmi rýchlo potlačiť
a bleskovo konať, aby sme „zachrá-
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Rozprávkový svet sa opäť rozrástol
V dňoch 4. júla až 9. júla
2017 sa v Zákamennom
konal už tretí ročník
rezbárskeho sympózia,
ktorý sa postaral
o doplnenie rozprávkového
sveta rozrastajúceho
sa na konci dediny
v časti Vyšný koniec.
Aj tretí ročník sa niesol v znamení
rozprávkových
bytos-

tí a do lesa sa nasťahovala Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi.
Strážiť to tu bude domáci zbojník, ktorý tu kedysi zbíjal a pribu-

dol zrubový domček svätej rodiny. Na stavbe domčeka svätej rodiny sa podieľali domáci majstri:
Milan Beňuš s manželkou, Pavol
Vaják, Marek Beňuš starší, Štefan
Janeta, Slavomír Večerek, Marián Vojtaššák, Milan Teľúch a ďalší dobrovoľníci. K preliezke a šmýkľavke pribudla nová dvojvežová
šmykľavka, ktorú zostrojili poslanec obecného zastupiteľstva Milan Grofčík a Peter Mrekaj.

re vysokého zbojníka oživil Ján
Palko zo Štiavnika. Najmladší
rezbár Anton Jakubjak z Novote
vytvoril rybu a líšku. Ján Šeliga
z Hruštína prebudil Snehulienku. Ostatných trpaslíkov si podelili Martin Lichosyt z Poľska,

ml. „V Zákamennom prácu umelcov sprevádzali svätá omša, rôzne akcie a kultúrny program“ dodal.
Myšlienka organizátorov vytvoriť špecifickú akciu, ktorú nemajú ostatné obce sa nao-

Andrej Šimrak z Ružomberka,
Milan Kuchťák z Mútneho, Jozef Chromek z Podolia a domáci
majster Milan Šulc. „Na väčšine
sympózií rezbári počas týždňa
pracujú, až na konci býva odovzdanie diel“ povedal jeden z organizátorov a poslanec obecného zastupiteľstva Marek Beňuš

zaj vydarila a zákamenčania sa
môžu tešiť zo sympózia, ktoré
sa z roka na rok teší vyššej účasti aj úrovni. Súčasťou sympózia boli tvorivé dielne a športovo-zábavné popoludnie pre deti, za ktoré ďakujeme občianskemu združeniu KaM. Ľudia
sa bavili na posedení pri ľudo-

„Vyrezávala som trpaslíka
Kýblika“ povedala Alena Mrekajová z Bobrova, jediná žena medzi rezbármi. Viac ako 2 met-
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aktivity kresťanskej mládeže

vej hudbe a tancovačke pod holým nebom, o ktorú sa postarala ĽH Kamenčan. „Organizátori sa tento rok poriadne zapotili“
povedal spoluorganizátor a poslanec obecného zastupiteľstva
Miroslav Koleň. „Akcia je založená na dobrovoľníkoch, sponzori pomáhajú finančne a materiálne, ale bez práce dobrovoľníkov by to nešlo“ dodal.
Tretí ročník rezbárskeho
sympózia v Zákamennom podporili: ĽH Kamenčan, obec Zákamenné, Stavoprac, KVN No-
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voť, Goral Group – Slavomír
Večerek, Glekalena – Karol
Glajtek, Stavor – Matúš Konkoľ, Štefan Buľák, Milan Rypák, Peter Mrekaj, Milan Grofčík, Peter Klimčík, LUKO, Mäsiarstvo Srogoň, Ferdinand
Belicaj, Ján Godiš, Agropenzión – Jozef Kondela, Oranet,
Autotdoprava – Jozef Kyrcz,
Michal Kalata (Pl), RD Zákamenné, Lesor, KAM, Transol,
STAKOT, Milan Beňuš a Bohu
známi dobrovoľníci.
Všetkým srdečne ďakujeme.

– Deti Kráľovnej pokoja
Všetko to začalo 10. júla, kedy sa
Zákamenské deti vybrali spoznať
kus sveta. Tento rok sme zakotvili v Liptovských Revúciach na fare.
Keď pršalo, mrholilo, autobus
s 55 deťmi zastavilo pri kostole
v spomínanej obci. Päť dní zážitkov
a nových priateľstiev mohol začať.
V prvý deň deti objavili staručkú,
prastarú babičku, ktorá im prerozprávala už 100 rokov starý príbeh.
Múdre zákamenské deti ihneď odhalili, že to nie je obyčajný rozprávkový príbeh, ale skutočnosť, ktorá
sa stala vo Fatime.
Deti sa nechali pohltiť príbehom
až tak, že sa s tromi deťmi Luciou,
Hyacintou a Františkom aj naozaj
stretli. Deti sa rozdelili do skupín

a každý mal svojho animátora, ktorý ho na ceste poznania a pravdy
viedol. Hlavnou úlohou detí bolo

strhnúť reťaze (ktoré symbolizovali zlo a hriech) z truhlice (ktoré bolo
symbolom našich sŕdc). Pomedzi
príbehy zo starej kroniky zachytávajúcej informácie z udalosti z Fatimy sa deti učili vlastnostiam, ktoré
sú potrebné pre naše telesné i duchovné dobro.
V prvý deň sa deti učili otvoriť
svoje srdce pre Boha a Pannu Máriu. Zbaviť sa strachu a naučiť sa
dôvere nie je až také jednoduché,
ale deti, ktoré sa oddali pod ochranu Panny Márie to rýchlo dokázali. Každé dieťa nosilo pri sebe papierové srdce, ktoré bolo odrazom
toho skutočného, doň deti zbierali
pečiatky za splnené úlohy, čím dokazovali, že sa chcú polepšiť a stať
sa deťmi Kráľovnej pokoja. Každý
večer sa deti stretli s deťmi z Fatimy a spoločne sa pomodlili. Dodržať večierku bolo náročné, ale niekedy sa to snáď tie naše deti naučia.
V ďalší deň sa deti učili priateľstvu.
Veď priateľstvo vzniká tam, kde si
ľudia rozumejú. Celý deň na deti dohliadal František, ktorý ich
učil konať dobré skutky. Veru priznal sa, že aj on bol beťár, ale Mária jeho srdce postupne zmenila.
Večer po splnení všetkých povin-

ností sa deti dostali k prvému kľúču, ktorým mohli roztrhať prvú reťaz na truhlici, čím deti boli bližšie k pokladu. Ruženec bol našim
hlavným nástrojom proti zlu a strachu, ktorý deti museli prekonať aj
na nočnej hre o polnoci.
V tretí deň sme sa učili Mieru,
modlitbe a odpusteniu. Veď aj Ježiš nám odpustil naše hriechy, tým,
že sa za nás obetoval na kríži. Deti si priblížili pojem nebo a peklo,
ktoré Panna Mária zjavila trom fatimským deťom. V tento deň sa deti
naučili aj modlitbu: „Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás
od pekelného ohňa, priveď do neba
všetky duše, najmä tie, ktoré najviac
potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Pri
večernej modlitbe deti sprevádzala
najmladšia Hyacinta, s ktorou spoločne odomkli ďalšiu reťaz zla z našich sŕdc.
Vo štvrtok sa deti pomocou hier
a súťaži učili radosti a prinášať obety. Najťažším bodom bolo udržať
tajomstvo, keďže aj Lucii Panna
Mária zjavila tajomstvo, ktoré nemohla nikomu prezradiť. Športové popoludnie sme zavŕšili svätou
omšou, ktorú sme mali každý deň
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v miestnom kostolíku. Dokonca aj
pán farár prispôsobil kázeň deťom
a približoval im tajomstvá Fatimy.
Po výdatnej večeri sa deti stretli
s Luciou a zlomili poslednú reťaz,
no truhlica bola stále zamknutá.
V posledný deň si deti pripravovali dar pre Kráľovnú pokoja. V tvorivých dielňach si deti vyrobili rôzne darčeky pre seba a blízkych. No
najväčším darom pre Pannu Máriu
sú naše čisté a oddané srdcia, ktoré sme spoločne dali na oltár pri
poslednej svätej omši v Liptovskej
Revúcej. V truhlici, ktorú odomkli
svojimi srdcami, boli schované
trička pre všetky deti, ktoré niesli
nápis: „Deti Kráľovnej pokoja.“

kultúra

Takto deti budú mať pamiatku
na týždeň hier, zážitkov a hlavne
hlbokých myšlienok o našej viere.
Príkladom k lepšiemu duchovnému životu nám môže byť aj skutočný storočný príbeh deti z Fatimy.
Dúfam, že deti priniesli do svojich
domovov nielen pokoj, ale aj príbehy, ktoré môžu byť evanjelizáciou
o našej skutočnej viere. Veď ako hovorí Ježiš: „Nechajte maličkých prichádzať ku mne.“ Detské srdcia sú
najčistejšie a najúprimnejšie, tak sa
spoločne učme od nich.
Touto cestou sa chcem poďakovať deťom, že prijali ponuku zažiť s nami dobrodružstvo. Ďakujem rodičom, že svoje ratolesti zverili do našich rúk. Ďakujem animá-

torom, že to nevzdali a boli príkladom a podporou pre deti. Za výborne jedlo ďakujem kuchárkam,
za sponzorský dar obci Zákamenné a za duchovnú podporu našim kňazom. A najväčšie ďakujem
a chvála patri Kráľovnej pokoja,
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ktorá nás ochraňovala celý týždeň
a učila nás konať dobré skutky. Tak
opäť o rok.
Podujatie bolo realizované
s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci
projektu Deň radosti.

Deň rodiny – Deň radosti
V nedeľu dňa 4. 6. 2017 bolo
v okolí fary od rána rušno.
Šéfkuchár Milan Kasan
s asistentmi pripravovali
kotlíkový guláš, obetaví
rodičia zo spoločenstva
rodín spolu s mladými z KaM
pripravovali stany, stoly,
fúkali balóny, chystali súťažné
stanovisťa, aby bolo všetko
pripravené na Deň rodiny –
Deň radosti.
O 10.30 h sa vo farskom kostole

začala sv. omša obetovaná za všetky zákamenské rodiny, na ktorej boli účastný nielen organizátori, ale aj množstvo rodín s deťmi. Po sv.omši sa organizátori stretli za farou na dvore, kde ich už čakal výborný guľáš. O 13.30 h bolo už všetko pripravené na začatie.
Pán farár otvoril Deň rodiny privítaním a po zaregistrovaní sa mohli
všetci s radosťou vrhnúť do súťaženia. Boli pripravené súťaže pre deti ako napr. prenášanie fazuliek pomocou slamky, triafanie loptičkou
do pohárikov, preteky s loptičkou
na lyžičke v ústach… Všetci s veľkým zápalom zbierali body, za ktoré si mohli v stánku s odmenami vybrať z množstva krásnych cien. Deti boli veľmi aktívne a tak sa nám ceny rýchlo minuli. Rodinky si pripravili tiež súťaže pre celé rodiny,
kde si všetci členovia mohli vyskúšať vešanie prádla, stavanie babylonskej veže z krabíc, skákanie vo
vreci, presnú mušku z naozajstného luku, stavanie veže z doštičiek
a rodinné puzzle. Rodinky si zasa

museli nazbierať päť pečiatok a tak
mohli byť zaradení do žrebovania
o tombolu. Ceny boli veľmi pútavé a tak rodinky neváhali si aj dlhšie počkať v rade na súťaž. Každé
dieťa dostalo žetón na výbornú točenú zmrzlinu, k občerstveniu bola káva, voda, párky, hranolky, kofola. Tohtoročnou novinkou bola
ponuka od našich dôchodkýň, ktoré sa dali prizvať k spolupráci a napiekli nám všelijaké chutné dobroty, po ktorých zostali už len prázdne tácky. Aj touto cestou im opätovne ďakujeme. Na deti čakalo maľo-
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vanie na tvár, o ktoré bol veľký záujem a naše maliarky sa počas celého poobedia nezastavili. Ani množstvo atrakcií nezostalo prázdnych.
Deti sa mohli do sýtosti vyskákať
v skákacom hrade, využiť veľkú
šmýkačku. Ani nafukovacie gule-

kultúra
hí neboli ani zaregistrovaní. Vo
farskej záhrade sme mohli vidieť množstvo rodín, dokonca aj
starých rodičov. K tomu, aby takáto akcia mohla vzniknúť, bolo potrebné zorganizovať množstvo ochotných ľudí, či už zo spo-
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ločenstva rodín, z KaM, D.J., zdravotníkov a všetkých ostatných, ktorí boli ochotní pomôcť. Za túto ich
ochotu a obetu im v mene všetkých
ďakujem.
A samozrejme nič by nebolo bez finančnej podpory, za ktorú

-bumberball neboli pohodené bez
povšimnutia a množstvo nielen detí, ale aj mladých sa v nich vyšantilo.
Tak ako vlani aj tento rok nám počasie doprialo užiť si pripravený vodný futbal, v ktorom ani jedno tričko nezostalo suché, dokonca niektorí sa v ňom doslova vykúpali. Veľká vďaka patrí naším hasičom, ktorí nám priviezli vodu a dokonca deťom pripravili aj šantenie sa v pene.
Po minuloročnom prvom ročníku Dňa rodiny sme vedeli, že bude
tento rok ešte väčšia účasť. A naozaj, až nad naše očakávania. Cez registráciu prešlo vyše 160 rodín a vyše 500 účastníkov, pričom mno-

ďakujeme Obecnému úradu, ktorý v spolupráci s VÚC nám prispeli čiastkou 1 000 eur, farskému úradu a mnohým sponzorom, ktorí prispeli finančne, alebo cenami
do tomboly. Veríme, že zozbierame sily a chuť a o rok sa takto opäť
stretneme.
Akciu Deň radosti – Deň rodiny
finančne podporil Žilinský samosprávny kraj a obec Zákamenné.
Jana Sumihorová

Dotácia zo Žilinského
samosprávného kraja
– „Kalvária miesto
pokoja a oddychu“
Kalvária v obci Zákamenné
je miestom, kde naši občania,
ale aj občania z celého
regiónu prichádzajú hľadať
pokoj, načerpať nové sily
v modlitbe, stráviť čas v tichu.
Návštevu pútnického miesta spoja s prechádzkou v prírode a často aj s prechádzkou k novej atrakcii obce, k vyhliadkovej veži. Vrch Kalvária je mierny kopec,

návštevníci privítajú možnosť posedieť si na lavičkách, oddýchnuť si
v tichu prírody.
V rámci projektu „Kalvária
miesto pokoja a oddychu“ sme
na Kalvárii osadili lavičky, ktoré
budú slúžiť pre návštevníkov na oddych a príjemné posedenie. Môžu
si na nich posedieť pútnici pri každoročnej odpustovej slávnosti, organizujú sa tu krížové cesty ružencové modlitby, rodiny z našej obce

sa chodievajú prechádzať na Kalváriu – lavičky budú slúžiť a budú
prístupné všetkým bez rozdielu.

Lavičky na Kalvárii boli zakúpené z dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja.
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Zákamenné má talent
Írsky dramatik George
Bernard Shaw hovorí
o talente takto: „Čo je
dôležitejšie, ak chceme
dosiahnuť úspech? Talent,
alebo pracovitosť? A čo
je dôležitejšie na bicykli:
predné, alebo zadné koleso?“
V júni sme v Zákamennskom
kultúrnom dome zisťovali, či aj naše deti majú talent a či na ňom pracujú. Deti sa mohli so svojim predstavením vopred prihlásiť, aby sme
vedeli pripraviť priestor a techniku.
Veru na prvý ročník netradičnej súťaže v našej obci sa prihlásilo 15 vystupujúcich. Pred obecenstvo mohol vystúpiť jednotlivec, ale aj skupina v rôznom žánri. Niekto si vybral
spev iní zas tanec. Boli odvážlivci,
ktorí recitovali, ale máme aj talenty,
ktoré hrali na hudobnom nástroji.
V krásne nedeľné popoludnie už
v zákulisí čakali netrpezliví súťažiaci. Svoje ratolesti mohli prísť povzbudiť nie len rodičia a súroden-

ci, ale celé rodiny či kamaráti. Pred
porotu vystúpili všetci. Našu porotu
tvoril za farský úrad, veľa dôstojný
pán farár Hamrák, za Obecný úrad
Veronika Polťáková a Marta Glejtková, za učiteľský zbor prišiel p. uč.
Klimčík a za rodičov si do poroty
sadla Martina Beňušová.
Svoj talent nám ukázali chlapci

aj dievčatá. Dokonca sa pred porotu
nehanbila prísť ani štvorročná Anička, ktorá nám recitovala Červenú
čiapočku, ale poviem Vám, poriadne sme sa nasmiali. Vypočuli sme
si ľudový spev, či dokonca pieseň
po anglicky, či španielsky. Naše bubienky pohladil aj reperský kúsok,
ale aj tradičná hra na heligónku. Pozreli sme si ukážkový folklórny tanec súrodencov, či iné umelecké diela. Naozaj musím uznať, že v Zákamennom máme talenty a ďakujem
rodičom, ktorí svoje deti podporujú a sú im oporou. Veru po všetkých
vystúpeniach mala porota náročné rozhodovanie. Rozhodli sme sa
aj pre cenu publika, čiže každý kto

bol v sále mohol dať jeden hlas niekomu. Počas rozhodovania nám vystúpili dievčatá, Aďka a Nataša, pod
vedením p. Kľačanskej. Spríjemnili naše popoludnie umeleckým tancom plným emócií.
Porota sa napokon nepobila
a rozhodla takto: Cenu poroty získala malá Anička Sivčáková, ktorá nás rozosmiala svojím predne-

som o Červenej čiapočke. Na treťom mieste bol reper Peter Kovaľ,
na druhom mieste boli sesternice Simonka Majcherová a Natálka Brandysová, ktoré sa nebáli španielskej piesne a dokonca ju zaspievali bez podkladu. A na prvom mieste bola Anička Durčáková a Karolínka Plaskúrová, ktoré svojou hrou
na klavír a spevom upútali hlavne
porotu s vlastnou tvorbou piesne –
„Pieseň modlitba“. Špeciálnu cenu
poroty po sčítaní všetkých hlasov
získala Esterka Kubiznová, ktorá je
famóznou klaviristkou a predviedla mix rôznych klavírnych skladieb,
ktoré spojila vlastnými tónmi.
Ako sa športovo hovorí, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Pre
nás boli všetky deti inšpiráciou a potešením. Žiaľ, v súťaži nemôže vyhrať každý, ale pre nás bola najväčšia cena, že deti prišli so svojimi rodinami ukázať, čo v nich je a strávili krásne popoludnie spoločne s nami. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie
talenty.
Animátori KAM
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„ D o b r ý j e  Bo h ,
s radosťou spievajme...“
„Kostol bez detí je ako nebo
bez anjelov.“ Týmito slovami
náš pán farár Mgr. Cyril
Hamrák privítal škôlkarov
na ich ďakovnej svätej omši.
21. 6. 2017 o 13:30 sa farský
kostol v Zákamennom naplnil
„anjelmi“ v podobe našich
detí.
S radosťou prišli a ďakovali.
Ďakovali za všetko pekné a dobré, čo ich počas celého školského
roka v MŠ postretlo, či už za pani učiteľky, pani kuchárky, pani upratovačky, za kamarátov,
za hračky, jednoducho za každý
jeden moment, ktorý ich ubezpečil v tom, že sú svojim okolím milované a chránené. Deti vníma-

jú túto omšu ako veľkú zodpovednosť, nie je to pre nich len jednorazová záležitosť. Počas celého
školského mali pravidelne jedenkrát do týždňa náboženskú výchovu, ktorú viedla bývala riaditeľka MŠ pani Anna Grofčíková. Práve vďaka nej sa deti oboznamovali s tajomstvami Biblie.
Často ťažko pochopiteľné veci im
vedela podať spôsobom im blízkym a deti sa na náboženstvo skutočne tešili. Už sme jej ďakovali mnohokrát, ale slov vďaky nikdy nie je dosť, a preto: ďakujeme.
Stretnutia na náboženstve však
neboli iba o slove a obrázkoch,
ale aj o speve. Deti sa poctivo učili
pesničky, ktorými potom sprevádzali svoju ďakovnú omšu. Aj vďa-

ka dvom ochotným speváčkam,
Simone Smolárovej a Lívii Grofčíkovej, ktorým tiež patrí naše ďakujem, sa podčiarkla slávnostnosť
a výnimočnosť tejto chvíle. A snáď

„Mami, chcem spať v škôlke!“
Koľkokrát sme už od svojich
detí počuli otázku: „Mami,
prečo musím v škôlke spať?“
Ťažko sa nám na to odpovedá
a málokedy dieťa našou
odpoveďou uspokojíme.
Áno, je pravda, že deti práve
na každodenný spánok v škôlke nemajú najlepšie spomienky. To sa
ale raz ročne v našej MŠ v Oraviciach už niekoľko rokov pravidelne
mení. Predškoláci netrpezlivo a túžobne očakávajú „Noc na zámku“,
ktorú organizujeme pri príležitosti Dňa detí a tiež ako rozlúčku budúcich školákov so škôlkou. „Zámok“ sa pre všetkých predškolákov tento rok otvoril 9. júna o 17:30
hodine. Pred vstupom na zámok sa
musel každý „podpísať“ odtlačkom
prsta a preukázať sa povinnou vý-

Noc na zámku
bavou: baterka, pyžamko a vlastnoručne vyrobená kráľovská koruna. Na deti už čakala krásna princezná so svojimi kamarátkami víla-

mi, s kráľovskou strážou, vodníkom
a nemohla chýbať ani zlá čarodejnica. Princezná však bola veľmi smutná, lebo jej kráľovský rybník, vždy

aj touto svätou omšou sme potvrdili slová svätého Pavla: „Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky.“
Kolektív MŠ
plný rybiek, bol prázdny. Všetky
rybky zmizli a prsty v tom mala práve zlá čarodejnica. Ale detský zmysel pre spravodlivosť a dobro je tá
najlepšia zbraň proti všetkým zlým
čarom a kúzlam. S plným nasadením sa pustili do hľadania stratených rybiek. A keďže každá rozprávka má šťastný koniec, ani tá naša nebola výnimkou. Rybky boli zachránené a smutná princezná žiarila radosťou. Za ich usilovnosť ich odmenila pozvaním na svoj zámok, kde
sa konala kráľovská hostina. Deti si
pochutnali na výborných buchtách,
ktoré im pripravili naše kuchárky. A potom šup – šup do pyžamka
a bola tu vytúžená baterková diskotéka, na ktorú sa deti tešili azda najviac. Nič však netrvá večne, a preto sa ranným prebudením skončila aj naša rozprávka. Ale nie navždy.
O rok nás v MŠ Oravice čaká ďalšie pokračovanie a už teraz sa všetci naň tešíme.
Kolektív MŠ
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Výsledky Celoslovenského finále
GPX mládeže
Celoročné úsilie mládeže v súťaži GPX našlo na konci tohto víkendu rozuzlenie vo finálovom
republikovom kole v Topoľčanoch.
GPX mládeže je hlavná šachová
súťaž pre deti na Slovensku. Ročne sa jej zúčastní takmer 1400 detí, aby odohrali neuveriteľných
100 turnajov. Cez základnú časť
a semifinále postúpi do finále len
10 najlepších z celého Slovenska
v kategóriách chlapcov do 8, do 11
a do 14 rokov.
Tak sa aj stalo a 60-tka najlepších od Humenného až po Bratislavu sa zišla v topoľčianskom
Dome kultúry. Z organizačného
hľadiska sme sa snažili hráčom,

čo najviac spríjemniť podmienky
na hru. Chlebíčky a nápojový režim striedala prestávka na obed
a samostatné hracie stoly pomáhali tým najmenším sústrediť sa
čo najviac na vlastnú partiu a neodbiehať pozornosťou k iným šachovniciam.
Po zvládnutí základnej časti
a semifinále sa tak na turnaji stretli skutočne tí najlepší a istým spôsobom tak bol každý z nich už víťazom. To si samozrejme zaslúžilo
ocenenie a motiváciu do ďalšieho
snaženia. Z toho dôvodu ani jeden
účastník neodišiel domov s prázdnymi rukami – pre každého bola prichystaná vecná cena podľa vlastného výberu a účastnícky
diplom.

Našim chlapcom sa podarilo skončiť následovne: Adam
Šustek – 1. miesto; Marián Jurky

9. miesto; Radovan Priechodsky
– 7. miesto.
(kcj)

Florbalová sezóna 2016 – 2017
V roku 2016 sa florbalový klub
FBK Zákamenné zaregistroval
pod Slovenský florbalový zväz.
Do regionálnej súťaže Stred
sme prihlásili 2 tímy. Dievčatá reprezentovali našu obec a školu
v kategórii dorastenky. Počas sezóny odohrali 8 zápasov a v tabuľke obsadili celkové 3. miesto. Získanie bronzu im zabezpečilo postup na MSR do Nemšovej, kde obsadili konečné 6. miesto. Dievčatá
sa tiež zúčastnili na turnaji v Košiciach, kde v konkurencii piatich

ku námahu a voľný čas, ktoré venujú florbalu. Veríme, že vás to bude
držať čo najdlhšie a zažijeme spolu ešte veľa florbalových zážitkov
a úspechov. Chalani nás reprezentovali v kategórii starší žiaci. Počas
sezóny odohrali spolu 14 zápasov
a v tabuľke obsadili pekné 6. miesto
z dvanástich prihlásených tímov.
Chalani sa medzi skúsenými a silnými súpermi nestratili a zo zápasu
na zápas sa zlepšovali. Play off im
ušlo len o 2 body. Obrovský úspech
dosiahli v kategórii U 15 na Slovenskom pohári v Topoľčanoch. Po výV súčasnosti je florbal v našej obci
jedným z najpopulárnejších športov. Máme viac ako 150 domácich
členov a 14 členov zo susedných
obcí. Trénujeme všetky kategórie
od prípravky až po dorast. Nasledujúcu sezónu by sme mali prihlásiť aj mužskú kategóriu. Chceme
sa poďakovať všetkým, ktorí mám
počas sezóny akýmkoľvek spôsobom pomohli a veríme, že budeme

tímov obsadili 1. miesto. Turnajom prešli hladko bez jedinej prehry. Vo svojej kategórii U 15 nenašli premožiteľky a turnaj vyhrali so skóre 31:2. V nasledujúcej sezóne nás budú dievčatá reprezentovať v kategóriách dorastenky
a juniorky. Tím opustili 2 hráčky,
ale dve nové pribudli a získali sme
novú brankárku. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu a za všet-

hre základnej skupiny sa im podarilo prebojovať až do finále. Finále smolne prehrali po samostatných nájazdoch a obsadili neuveriteľné 2. miesto. Je to doteraz náš
najvyšší celoslovenský florbalový
úspech. V najbližšej sezóne budeme mať u chlapcov a mužov silnejšie zastúpenie. Mali by sme súťažiť
v štyroch kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci a muži.

v spolupráci pokračovať aj naďalej.
Na záver chceme zdôrazniť, že bez
ochoty, vytrvalosti a vôle hráčov,
hráčok, rodičov, trénerov, všetkých ostatných a samozrejme Božieho požehnania, by florbal v Zákamennom len ťažko dosiahol súčasnú úroveň. Veríme, že nepoľavíme a zákamenský florbal čaká ešte
dlhá a úspešná budúcnosť.
Peter Klimčík
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Zákamenské levíčatá priniesli z Kubína štyri
medaily
Tombola, koláč a bedminton.
Zdanlivo nesúvisiace veci,
ktoré ale dolnokubínski
bedmintonisti dokázali
prepojiť na novoročnom
turnaji. A zákamenské deti
tam nemohli chýbať.

Organizátori kvôli štvrtému
ročníku turnaja zarezervovali telocvičňu Základnej školy Janka
Matúšku v Dolnom Kubíne.
Tam dorazilo úctyhodných
60 hráčov z Nižnej, domáceho
Dolného Kubína a samozrejme
od nás.
Medaily pod Kýčeru
Hráčov rozdelili do piatich kategórií: 1. – 2. ročník, 3. – 4. ročník, 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník
a špeciálnu kategóriu pre bedmintonistky zo škôlky.

Zákamenné reprezentovalo deväť hráčov z toho štyrom sa podarilo dostať aj medzi medailistov.
Najprv nám spravila radosť Zuzana Dibdiaková, ktorá v kategórii
tretiačok a štvrtáčok vybojovala
bronzovú medailu.
Laura Holubčíková si zas skončila ako druhá spomedzi žiačok
piateho až šiesteho ročníka.
Mimoriadne spokojný môže byť
so svojím výkonom vo vekovo rovnakej chlapčenskej kategórii Da-

niel Sebastián Kurňavka. Ten potvrdil formu, ktorú už predviedol na iných turnajoch a zavesil si
na krk zlatú medailu.
V tej istej kategórii zabodoval aj
Roderik Srogoň, ktorému sa podarilo vybojovať bronzovú medailu.
Kompletný sumár medailistov
si môžete pozrieť na stránke bedmintonového zväzu.
Do Kubína aj v máji
A ako s turnajom súvisí vyššie

zmieňovaný koláč a tombola?
Jednoducho, deti, ktoré nehrali
si totiž mohli pochutnať, prípadne sa zúčastniť súťaže o najchutnejší koláč. Prípadne niečo vyhrať v tombole, čo určite potešilo
najmä tých, ktorí sa už nezmestili
na stupne víťazov.
A v podobnom duchu organizátori mienia organizovať aj letný
turnaj v máji. A Zákamenské levy
tam zaiste nebudú chýbať.
Martin Vonšák

Športový deň Zákamenné 2017
V nedeľu 16. 7. sa v našom
športovom areáli, ako
pokračovanie osláv našej
krásnej obce zorganizoval
Športový deň pre všetkých
aktívnych a pasívnych
športovcov.

Hneď od skorých ranných hodín nás privítalo slniečko, takže
sme sa mohli tešiť na krásne slnečné počasie. Táto športová akcia obsahovala až 3 turnaje v rovnakom čase, a to: Futbalový, Volejbalový a Basketbalový, pri čom
nechýbala ani naša tradičná Zákamenská penalta pre mužov, ženy a deti.
Súťažiaci sa začali postupne
schádzať okolo 11:00 hod.,pri čom
začala zároveň aj registrácia svojich tímov a postupná príprava súťažiacich.
Futbalový a volejbalový turnaj sa odohral kvôli časovej tiesni na dvoch ihriskách a basketbal

na jednej hracej ploche, takže ľudia mohli sledovať športové súboje až na 5-tich miestach naraz.
Futbalového turnaja sa celkovo zúčastnilo 6 družstiev zo Zákamenného, Krušetnice a Brezy s názvami Dream Team, Vlado

Klimčík, FC Kuresfang, Kostarika, Kamenári, FC Fresh.
Konečné poradie: 1. VLADO
KLIMČÍK, 2. FC KURESFANG,
3. FC FRESH.
Volejbalový turnaj si prišli vychutnať tímy zo Zákamenného,
Krušetnice, Or. Lesnej a Novote. Celkovo sa prihlásilo až 7 družstiev, a to: Mortal Komba, Zákamenné, Miešanka Z. Grofčíková
a spol., TJ Tatran Krušetnica, Pinkle Kačerik/Konkoľ, A Team Malinkovci/Večerkovci, Lákamto OL.
Konečné poradie: 1. MORTAL
KOMBAT Novoť, 2. ZÁKAMENNÉ, 3. MIEŠANKA Z. GROFČÍKOVÁ A SPOL.
O celkového víťaza basketbalového turnaja si prišlo zasúťažiť 5 družstiev zo Zákamenného:
K Team, Niggers, Poltonka, 4:20
a Green.

Konečné poradie po vyrovnaných zápasoch: 1. NIGGERS, 2.
POLTONKA, 3. GREEN.
ZÁKAMENSKÁ PENALTA
prebehla po ukončení turnajov,
na ktorú sa prihlásilo 75 mužov,
9 žien a 19 detí. Horský bicykel si
vykopal Róbert Zelnický z Brezy,
na druhom mieste skončil Martin
Žatkuliak zo Zákamenného a tretie miesto si odnášajú do Oravskej
Lesnej vďaka Jakubovi Murínovi.
Ženskú korunu Zákamenskej
penalty získala Ivana Vojtaššáková, z druhého miesta sa tešila Monika Čičová a najlepšiu trojku uzatvára Monika Žatkuliaková.
Medzi tými najmenšími sa ten
najlepší stal Marek Buliak, ako
druhý skončil Marek Čič a pekné
tretie miesto získal Šimon Magdiak.
Peter Kovalčík
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Šahový úspech
na turnaji krajín V4
V Liptovskom Mikuláši
v Kongresovom centre
a areáli Holiday Village,
Aquaparku Tatralandia
sa konal šachový turnaj krajín
V4 pod názvom
International Youth Chess
Camp V4
Liptov 2017.

najov boli pre šachistov pripravené aj rôzne zaujímavé podujatia ako napr. živý šach, turnaj v blitz a pod. Našim najlepším hráčom a zároveň víťazom
turnaja krajín V4 sa stal Adam
Šustek, ktorý nás bude reprezentovať aj na Majstrovstvách
Európskej Únie.

Medzinárodná účasť mladých
šachistov, vynikajúci hráči a aj
ruskí šachisti z Petrohradu dodali tomuto turnaju poriadny
„šmrnc“. Okrem šachových tur-

Bola to dobrá skúsenosť a veríme, že šachisti budú pokračovať v dobrej reprezentácií našej
obce aj naďalej.
KcJ

Na MSR školských družstiev
boli deti od Skalice až po Sninu
Hostiteľom podujatia
Majstrovstvá Slovenska
4-členných družstiev
žiakov a žiačok ZŠ
a 1.stupňa OGY v rapid
šachu bola najľudnatejšia
oravská obec Zákamenné.
TJ Tatran Zákamenné má pod
svojimi „krídlami“ aj šachový klub,
ktorý združuje deti a mládež zo Zákamenného ale aj okolitých obci.
Pod vedením PaedDr. Jána Kocúra sa aktívne zapájajú aj do projektu Šach na školách, a aj preto VV
SŠZ pridelil organizáciu podujatia
práve sem. Počiatočné obavy z nízkej účasti sa vďaka aktívnej propagácii na rôznych detských predchádzajúcich podujatiach rýchlo rozplynuli a na turnaji sa prezentovalo dovedna 42 družstiev. To je spolu 167 detí, keďže len jedno družstvo (!) si nedokázalo nájsť vo svojej
škole dievča, ktoré by odohralo turnaj. Pamätníci si možno aj nostalgicky vybavili dávnu atmosféru
Veľkých cien družstiev. Priestranná hracia miestnosť Nového kultúrneho domu však aj takúto účasť
zvládla a podmienky na hru boli
veľmi dobré. Turnaj otvorili príhovormi zástupcovia miestnej samosprávy, poslanec Žilinského samosprávneho kraja a starosta obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ, riaditeľ ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Mgr. Pavol Demko a poslanec NR SR Igor
Janckulík. Turnaj, ktorý sa hral na 7
kôl tempom 2 x 10 min. +5 s/ť, riadil hlavný rozhodca Karol Pekár
s pomocou Samuela Fortiaka a Jaroslava Lučivnáka. Príjemným bonusom bolo aj vysielanie online prenosu z 12 šachovníc, ktorý bolo

možné sledovať vo vedľajšej miestnosti a tiež na internete na stránke
Liptovskej šachovej školy. V priebehu turnaja prebehla pre vedúcich družstiev aj krátka prezentácia
spojená s diskusiou o hracom systéme turnaja a novinkách v projekte Šach na školách. V turnaji, v ktorom rozhodovali o poradí partiové
body, jasne dominovalo družstvo
Evanjelickej spojenej školy z Liptovského Mikuláša (Martina Tarageľová, Jakub Pogádl, Marek Tobias Janík, Katka Janíková), ktoré
získalo 23,5 bodu z 28, pričom len 3
ich partie sa skončili remízou. Z odstupom troch bodov skončilo druhé
družstvo Súkromnej ZŠ a Gymnázia CENADA (Ja. Šošovička, D.
Gžib, D. Petrek, L. Strišková) z Bratislavy, štvorbodovú stratu na víťazov malo tretie družstvo v poradí –
ZŠ Dargovských hrdinov Humenné A (L. Seman, S. Simonová, L. Simon, T. Babjarčík). Najlepším oravským družstvom boli vyhlásená domáca škola ZŠ s MŠ Zákamenné

(14. Miesto, 15 b.). Na jednotlivých
šachovniciach boli najlepší: 1. šachovnica: 1. A. Šustek (ZŠ Novoť
A) 7/7, 2. J. Šošovička (SG Cenada Bratislava) 6,5, 3. M. Jurký (ZŠ
s MŠ Vasiľov) 6,5. 2. šachovnica: 1.
Š. Vereš (ZŠ Benkova Nitra) 6,5/7,
2. S. Fajtáková (ZŠ Štúrova Malacky) 6, 3. S. Slivoň (ZŠ Clementisova K. N. Mesto) 5,5. 3. šachovnica:
1. M. T. Janík (Evanjelická spojená škola L. Mikuláš) 7/7, 2. R. Porochnavý (ZŠ Dargovských hrdinov Humenné B) 7, 3. D. Petrek (SG
Cenada Bratislava) 6. 4. šachovnica: 1. K. Janíková (Evanjelická spojená škola L. Mikuláš) 7/7, 2. P. Miko (ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný Koniec)
6, 3. O. Laurič (ZŠ Študentská Snina) 6.
Ďakujeme organizačnému tímu Jána Kocúra za bezchybnú
organizáciu a štedré pohostenie
a tiež všetkým hráčom aj zástupcom zúčastnených škôl za účasť,
zodpovedný prístup a výnimočne
korektné správanie.

Vyhodnotenie nájdete aj na
stránke Slovenského šachového
zväzu www.chess.sk a tiež na portáli www.skolskysport.sk. Veríme,
že budeme s nami spolupracovať
aj v ďalšom školskom roku.
Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev žiakov a žiačok
ZŠ a 1. stupňa OGY podporili títo sponzori: TJ Tatran Zákamenné, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné, Obec Zákamenné, Klibos,
MBM GROUP, Potraviny Belicaj,
Glekalena, Stavebniny Konkoľ, Píla Konkoľ, predajňa Oleš, autodoprava Madleňák, SP Godiš, Kovovýroba Fafejta, Autodoprava Sivčák, Poriečie, Dibdiakgeo-Dibdiak Pavol, Elektrikar2 s.r.o., COOP Jednota, Stavrepo, Družstvo
Zákamenné, KVN Novoť, Colorspol, Internet Kovalčík, Lekáreň Zákamenné, O2 Námestovo,
Orange Námestovo, EKO trans.
Stanislav Vlček,
Garant turnaja za SŠZ
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XIII. ročník singlového turnaja O putovný
pohár obce
Nižná
Počas druhej januárovej
soboty usporiadali
bedmintonisti z Nižnej 13.
ročník singlového turnaja
O putovný pohár
obce Nižná.
Pozvanie prijali aj dvaja naši
hráči. Pavol Hrčkuľák a Ján Vrana sa tak 14. januára, len týždeň
pred memoriálom Klačanského,
vybrali do Nižnej.
Tam už na nich, okrem domácich, čakali bedmintonisti z Tvrdošína a Trstenej.
Hrčkuľák nestačil Macákovi

Účastníci turnaja
Mužov usporiadatelia rozdelili do dvoch skupín, z ktorých následne vzišiel vyraďovací pavúk.
Jeho prvou obeťou sa stal Pavol Hrčkuľák, ktorého z bojov
o medaily vyradil Marek Macák.
Ostala nám tak ešte nádej v podobe Jána Vranu, ktorý sa mal
práve s Macákom stretnúť v semifinálovom stretnutí.
Ján urputný zápas zvládol lepšie, a tak mali Zákamenské levy
šancu zabojovať o samotný putovný pohár.

Zľava: Marek Macák, Šimon Záborský a náš medailista Ján Vrana.

Veľký náskok, už menej radosti
Finále Ján začal výborne.
V úvode prvého setu proti Šimo-

novi Záberskému vytvoril značný
náskok, viedol 10:2.
Set ukončil 15. bod, takže stačilo už len pár bodov. Žiaľ, Ján vybojoval už len tri a zvyšných trinásť výmen a set zároveň lepšie
zvládol súper.
Či sa už na našom hráčovi podpísala únava, alebo znechutenie z nezvládnutého prvého setu,
druhé dejstvo zápasu už viac-menej diktoval Záborský.
O tom, ako si viedli bedmintonistky vo svojej kategórii si môžete prečítať na stránke Nižnej.
Za turnaj ďakujeme organizátorom a za fotografie pánovi SuMartin Vonšák
chánkovi.

Koncoročný turna j žiakov
Boje na kurte i v tombole, ocenili sme aj dospelú...
V sobotu 24. 6. sa v telocvični
našej základnej školy odohral
ďalší ročník koncoročného
turnaja. Zákamenné
vzalo desať medailí.
Do Zákamenného pricestovali žiaci zo škôl v Dolnom Kubíne
aj Nižnej. Spolu so zákamenskými hráčmi sa turnaja zúčastnilo
až 32 žiakov. Tých sme rozdelili
do skupín podľa veku. Do niektorých kategórii sa neprihlásilo veľa
hráčov, preto si prihlásení zahrali
so staršími, eventuálne mladšími,
no ocenení boli napokon vo svojej
disciplíne.
Vo väčšine kategórií o medailistoch rozhodli vzájomné zápasy v skupine, v početne najsilnejšej skupine dievčat 3. – 4. ročníka
sa vytvoril aj pavúk. Každý zápas
sa hral na dva víťazné sety, kto-

ré uzavrel jedenásty bod. Turnaj
sa odohral v príjemnej atmosfére,
deti podali skvelé výkony. Organizátori sa postarali o pitný režim,
ovocie, nejaké tie sladkosti.
Rodičia zas dodali okrem podpory aj ďalšie občerstvenie v podobe koláčov, jednohubiek a, ako
inak, oravských korbáčikov. Medailisti si odniesli diplomy, ktoré do turnaja venovala námestovská Tlačiareň Kubík. Naprázdno
však neodišli ani ostatní, aj vďaka
podpore Padušniaka sa uskutočnila tombola o vecné ceny. Okrem
detí sme ocenili aj jednu dospelú. Trénerka kubínskych nádejí,
Anna Vešelényiová svojich zverencov a zverenkyne totiž do Zákamenného priviezla napriek zasádrovanej nohe a barlám. Naspäť sa už vracala z cenou za bojovnosť.

No a teraz to najdôležitejšie,
výsledková listina:
1. – 2. ročník dievčatá
1. Vanesa Osadská (ZŠ JM Dolný
Kubín)
2. Adela Lachová (ZŠ JM Dolný
Kubín)
3. Lucia Macherová (ZŠ JM Dolný Kubín)
1. – 2. ročník chlapci
1. Gregor Skurčák (Nižná). 2. Matej Matejčík (ZŠ JM Dolný Kubín)
3. – 4. ročník dievčatá
1. Eva Sarená (ZŠ JM Dolný Kubín). 2. Michaela Boškajová (Zákamenské levy). 3. Zuzana Dibdiaková (Zákamenské levy)
3. – 4. ročník chlapci
1. Andrej Hrčkuľák (Zákamenské levy). 2. Jakub Sucháň (ZŠ JM

Dolný Kubín). 3. Šimon Kubašek
(ZŠ JM Dolný Kubín)
5. – 6. ročník dievčatá
1. Ema Ťapajáková (ZŠ JM Dolný Kubín). 2. Laura Holubčíková
(Zákamenské levy)
3. Sandra Boškajová (Zák. levy).
5. – 6. ročník chlapci
1. Daniel Sebastián Kurňavka
(Zákamenské levy). 2. Tomáš Domiňák (ZŠ JM Dolný Kubín)
7. – 9. ročník dievčatá
1. Gabriela Šimjaková (Zákamenské levy).
7. – 9. ročník chlapci
1. Marek Sochuliak (Zákamenské
levy). 2. Dávid Reva (Zákamenské
levy). 3. Dárius Godiš (Zák. levy).
Martin Vonšák
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
1/ 2017 – 12/ 2017
98 rokov života
 Anton Laššák
95 rokov života
 Margita Kuchťáková
94 rokov života
 Agneša Kovalčíková
92 rokov života
 Apolónia Florková
 Helena Glejtková
 Jozefína Večerková
91 rokov
 Elena Olexová
 Irena Lučivňáková
 Joanna Garajová
 Viktor Glejtek
 Emília Rusnáková
90 rokov
 Ľudovít Kurňavka
 Emília Teluchová
85 rokov
 Viktória Kovaľová
 Františka Garajová
 Jozefa Florková
80 rokov
 Mária Čičová
 Daniel Boškaj
 Jozefína Buckulčíková
 Rozália Čičová
 Jozefína Lučivňáková
 Ľudovít Beňuš
 Vendelín Kaukič
 Mária Balúnová
 Serafín Boškaj
 Viktória Vajaková
75 rokov
 Karol Sivčák
 Justína Magdiaková
 Florián Sivčák
 Pavlína Urbanová
 Helena Bobáková
 Margita Sekerášová
 Ján Marek
 Alojz Gruchala
 Margita Kondelová
 Emília Durčáková
 Marta Uradníková
 Mária Smolková
 Helena Boškajová
70 rokov
 Emília Gruchalová
 Tomáš Sivčák
 Justína Lučivňáková
 Jozefa Sekerášová
  Jozef Vrábeľ
 Marta Adamíková
 Ján Gergeľ
 Kamil Grofčík
 Viktória Koleňová
 Emília Urbanová
 Margita Gruchalová
 Božena Janečková
 Justína Piklová
 Stanislav Sivčák
 Justína Laššáková
 Ján Horský

December 2017

spoločenská rubrika
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
1/ 2017 – 12/ 2017
70 rokov života
 Miroslav Plaskúr
 Karol Šimjak
 Štefánia Pavčová
 Milan Záhora
 Margita Bernaťáková
 Vendelín Chudiak
 Ján Murín
 Milan Smolka
 Jozef Zmoray
 Augustín Mikolajčík
65 rokov života
 Anna Kuchťáková
 Marta Godišová
 Emil Večerek
 Pavlína Florková
 Kristína Polťáková
 Helena Bartošová
 Terézia Florková
 Jozef Zlatoš
 Viktória Dudková
 Jozef Gonšor
 Margita Kovaľová
 Pavlína Boškajová
 Viktor Klimčík
 František Veselovský
 Margita Plaskúrová
 Emília Olexa
 Mária Sochuliaková
 Justína Večerková
 Štefan Konkoľ
 Serafín Klimčík
 Emília Kovaľová
 Pavol Dibdiak
 Serafín Večerek
 Margita Kovaľová
 Oľga Svajčíková
 Pavlína Lučivňáková
 Jozef Florek
 Mária Gonšorová
 Jozefína Rusnáková
 Ľudmila Magdiaková
 Ján Lučivňák
60 rokov života
 Božena Majcherová
 Daniel Sochuľák
 Žofia Ferenčíková
 Martin Kurňavka
 Milan Kurňavka
 Karol Vojtaššák
 Vendelín Kocúr
 Margita Ondrigová
 Peter Cvinček
 Anna Kaukičová
 Jozef Plaskúr
 Milan Rončák
 Oľga Durčáková
 Elena Fafejtová
 Milan Zmoray
 Štefan Polťák
 Mária Mrekajová
 Emil Kovaľ
 Vincent Katreník
 Štefan Janeta
 Gabriela Plaskúrová
 Jozefína Mrekajová
 Anton Klimčík
 Dušan Janoťák
 Anton Florek
 Margita Rončáková
 Helena Kuhajdová
 Margita Antušáková
 Kamila Borovjaková
 Margita Revajová

60 rokov života
 Vendelín Bajčičák
 Mária Gonšorová
 Štefan Kudla
 Margita Pidíková
 Jaroslava Polťáková
 Helena Zmorayová
 Margita Káčeriková
 Emília Sivčáková
 Štefan Briš
 Viktor Sekeráš
 Štefan Beňuš
 Vladimír Vojtašák
 Emil Makúch
 Justína Florková
 Milan Rončák
 Janka Sochuľáková
 Jozef Beťák
 Ľubica Brišová

Vítame medzi nami

§

•

Adela Bystičanová, Filip Kalamár, Martin Rusnák, Šimon Zavoďančík, Michal
Čič, Eliáš Beňuš, Matúš Straka, Terézia Šurinčíková, Jakub Florek, Sabina Urbanová, Alžbeta Jašicová, Kristína Serdelová, Samuel Beňuš,
Alžbeta Borovjaková, Anabela Rabčanová, Nela Paláriková, Nina Romaňáková, Šimon Srogončík, Sofia Sivčáková, Mária Beňušová, Soňa Bystričanová, Klára Konkoľová, Michal Garaj, Tomáš
Antušák, Mia Bystičanová, Sebastian Samek, Terézia Chudobová, Andrej Bartoš, Amália Skálová, Karolína Zábeľová, Karin Rončáková, Leonard Morawa, Ľuboš
Juritka, Noe Škuliga, Marína Konkoľová, Mia Hladeková, Jakub Paľo, Terézia Hujčáková, Natália Kondelová,
Alex Vengrin, Eva Vrbinčíková, Miriam Svobodová, Sofia
Kureková, Mária Sivčáková,
Nikol Romaňáková, Karolína Lietavcová, Patrik Florek,
Ondrej Bajčičák, Barbora
Brišová, Adam Janeta, Silvia
Smolárová, Michaela Plaskúrová, Peter Tomašák, Ema
Škamorová, Simona Buckulčíková, Viktória Kovalčíková,
Damian Chromuľák, Simona Suranová, Samuel Jašica,
Miloš Vonšák, Tadeáš Vonšák, Ľuboš Revaj, Alex Ivanović, Michaela Kubalová, Diana Polťáková, Teodor Hrušík, Miriam Kurňávková, Olívia Janetová, Matej Crchláň

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Ľubomír Faglic
* 1955, † 15. 1. 2017
Anton Florek
* 1952, † 7. 2. 2017
Cecília Kubacková
* 1936, † 7. 2. 2017
Štefan Gonšor
* 1952, † 10. 2. 2017
Božena Sivčáková
* 1942, † 15. 2. 2017
Viktor Klimčík
* 1935, † 18. 2. 2017
Margita Michalicová
* 1930, † 19. 2. 2017
Martin Majchrák
* 1935, † 26. 2. 2017
Milan Chromek
* 1951, † 28. 2. 2017
Miroslav Florek
* 1966, † 20. 3. 2017
Ľudovít Gruchala
* 1939, † 18. 4. 2017
Kamila Janetová
* 1944, † 28. 4. 2017
Jozef Bernaťák
* 1970, † 10. 5. 2017
Emil Polťák
* 1963, † 14. 5. 2017
Jozef Glejtek
* 1966, † 15. 5. 2017
Jakub Srogoň
* 1957, † 11. 6. 2017
Viktor Sivčák
* 1955, † 15. 6. 2017
Ján Čajka
* 1961, † 30. 6. 2017
Kristína Glejtková
* 1935, † 1. 8. 2017
Jaroslav Smolka
* 1966, † 13. 8. 2017
František Zálešák
* 1943, † 14. 8. 2017
Krištof Šimjak
* 1948, † 16. 8. 2017
Martin Mravčák
* 1934, † 23. 8. 2017
Justína Paláriková
* 1935, † 13. 9. 2017
Ema Čičová
* 2015, † 18. 9. 2017
Margita Boškajová
* 1948, † 1. 10. 2017
František Sivčák
* 1942, † 3. 10. 2017
Justína Zboroňová
* 1938, † 17. 10. 2017
Helena Škuligová
* 1930, † 19. 10. 2017
Jozef Večerek
* 1926, † 28. 10. 2017
Rudolf Markuliak
* 1964, † 19. 11. 2017
Ján Ramač
* 1946, † 20. 11. 2017
Marta Janoťáková
* 1955, † 21. 11. 2017

†
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Zákamenský lev
majstrom
Slovenska
Náš zakladateľ,
dlhoročný tréner
a priateľ po dlhom čase prerušil
turnajovú absenciu.
Vybral sa do Trenčína
XXV. majstrovstvá Slovenska
Juraj Klačanský nástúpil v trenčianskej hale M-Šport na Ostrove
v dvoch disciplínach. Dvojhry 50+
a štvorhry 35+.
V prvom kole dvojhier síce Juraj
zdolal Antaloviča na 15 a 10 bodoch, no v ďalšom zápase už nestačil na Štofaníka a po zisku 14
a 15 bodov vypadol.
Náš Lev sa v dvojhrách ocitol
na 5. – 8. mieste, čo je v kontexte
celkového počtu 12 hráčov celkom
príjemný výsledok.

Do štvorhier nastúpil v o
dosť mladšej kategórii než by
ho jeho vek predurčoval. Spoluhráč a synovec Lukáš Klačanský je totiž mladší, takže nastúpili medzi osem párov v kategórii 35+.

Na ceste za zlatom nestratili v konkurencii ôsmich párov ani
set a vo finále zvíťazili nad bratislavským duom Grman, Blaško.
Prvý set ich síce trápili, uzavreli
ho až 24. bodom. Druhý set Bratislavčanom dovolili len 10 bodov.

Z FUTBALOVEJ JESENE
TJ Tatran Zákamenné muži sa
umiestnili v tabuľke na 8. mieste, získali 18 bodov (8 13 6 0 7 35:40 18b.) .
IV. liga dorast sa umiestnil na
14. mieste – získali 7 bodov (13
2 1 10 18:48 7b.).
III. liga Mladší žiaci U13 skupina B skončili na 12. mieste s počtom bodov 4b. (12 1 1 10 18:88 4b.).
III. liga Starší žiaci U15 skupina
B skončili na 12. mieste – získali 7
bodov (12 2 1 9 18:44 7b.).
Prípravka – mladší žiaci U11
(Prípravka – Malý Futbal) skončili na 1. mieste – získali 14 bodov
(6 4 2 0 12:1 14b.).
-red-

Mimochodom, medaily im
na krk zavesili dve veľké športové osobnosti
– hokejoví reprezentanti Oto
Haščák a Eduard Hartman.
Martin Vonšák
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Sebastián Belicaj
dvojnásobný majster
Slovenska

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone s medzinárodnou
účasťou 23. – 24. 9. 2017, Revúca
II. časť Majstrovstiev Slovenska
v Revúcej – ďalšie 4 medaily pre
náš klub.
V poobedňajších pretekoch žiakov potvrdil svoju tohtoročnú dominanciu Sebastián Belicaj (1011 r.), ktorý po čistej streľbe ne-

dal svojim súperom žiadnu šancu a získal ďalší titul Majstra Slovenska pred domácimi pretekármi 2. M.Sklenárikom a 3. A.Ottingerom. V rovnakej kategórii skončil Jakub Ferenčík na 12.mieste.
V starších žiakoch obsadil Benjamín Belicaj 13. miesto a v starších
žiačkách Eliška Smarkoňová 15.
miesto.
V nedeľných vytrvalostných
pretekoch v žiackych kategóriách opäť nenašiel premožiteľa
medzi Slovákmi v kategórii 10 –
11 ročných žiakov Sebastián Belicaj, ktorý aj napriek dvom chybám na strelnici dokázal získať
majstrovský titul s náskokom 3 sekúnd pred domácim M.Sklenárikom – Jakub Ferenčík obsadil konečné 13. miesto. Celkovým víťazom sa stal český reprezentant
Jindřich Koutný zo Starého Města. V 14 – 15 ročných žiakoch obsadil Benjamín Belicaj konečné
13. miesto.
Aktuality KB Breza, http://
www.biatlonbreza.sk/bb/?id=2
Foto: Sebastián Belicaj – Majster Slovenska (autor R. Belicaj)

Poďakovanie

Rodina z časti obce Poriečie, ktorú postihol požiar hospodárskej
budovy ďakuje za akúkoľvek pomoc pri hasení požiaru a pomoci
pri odstraňovaní požiaru a stavaní hospodárskej budovy a to všetkým dobrým ľuďom, obecnému úradu, podnikateľom a všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o pomoc materiálnu, finančnú alebo modlitbovú.
starý kultúrny dom
2018
6. 1. ...........Rodinná oslava
13. 1. ...... Schôdza Jednota
dôchodcov
20. 1. ......... Rodinná oslava
27. 1. ................Ples žiakov
3. 2. ........... Rodinná oslava
10. 2.... Týždeň manželstva
17. 2. . ........Zimný prechod
Zákamenským grúňom 12.
ročník
1. 4. . Veľkonočná zábava –
Kamenčan
7. 4. . .......... Rodinná oslava
14. 4. ......... Rodinná oslava
28. 4. .........Rodinná oslava
12. 5...........Rodinná oslava
9. 6. ...........Rodinná oslava
16. 6. .... Zábava – holubári
23. 6. .........Rodinná oslava
7. 6. . ..........Rodinná oslava

veteránov.
nov ý dom Kultúry
2018
6. 1. .....................Ples SČK
13. 1. ........... Ples poľovníci
20. 1. ..................... Svadba
27. 1. ......... Batôžkový ples
3. 2. ............... Obecný ples
9. 2. ........ Ples záchranárov
7. 4. . .......................Svadba
14. 4........................Svadba
21. 4. ......................Svadba
28. 4........................Svadba
5. 5. ........................Svadba
12. 5. ...............Deň matiek
19. 5. ......................Svadba
26. 6. ......................Svadba
2. 6..........................Svadba
9. 6..........................Svadba
16. 6. ......................Svadba
23. 6. ......................Svadba
30. 6. ......................Svadba
7. 7. .........................Svadba
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