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V Zákamennom sa zrodilo niečo prekrásne. Slová, myšlienky, obrazy, gestá… a to najdôležitejšie – neskutočné emócie.
Literárno-dramatické pásmo Anjelom svojim prikážem o tebe približuje život Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka tak, ako sme to
potrebovali už dávno. Aby sme sa nielen dozvedeli a pochopili isté súvislosti, ale najmä zažili spolu s ním aj trochu tej bolesti a poníženia,
ktorého sa mu dostávalo celým priehrštím a po celé roky. Nie každý má chuť a čas čítať podrobný životopis, hoci by to určite bolo pre nás
všetkých veľmi prospešné, no práve preto má toto pásmo taký veľký význam. Ako a prečo vôbec vzniklo?
Pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku boli v Černovej usporiadané slávnosti, ktorých súčasťou bolo aj literárno-dramatické pásmo o tejto osobnosti. Medzi pozvanými bol aj náš
starosta Ing. Milan Vrábeľ, ktorý si pomyslel, že aj náš rodák Ján
Vojtaššák si zaslúži, aby jeho život spoznalo čo najviac ľudí, najmä však v jeho rodnom Zákamennom. Oslovil preto prozaika Antona Laučeka (ktorý je autorom
aj spomínaného pásma o Hlinko-

vi), aby napísal scenár. Potom požiadal manželov Demkovcov, aby
si scenár prečítali, lebo veril, že ich
to zaujme a podujmú sa na ťažkú,
ale krásnu prácu po réžijnej a technickej stránke. Podarilo sa. Scenár je naozaj výborne spracovaný
a na krátkych ukážkach z biskupovho života, ktoré dopĺňajú vhodne zvolené verše a ďalšie sprievodné slovo, dokáže uchopiť podstatu.
Lásku, obetu, pravdu a kríž.
Minimalistická scéna a práca
s ňou dokonale postačujú na zo-

brazenie potrebnej situácie. Polica, ktorá mení svoj obsah vzhľadom na daný obraz, 2 – 3 stoličky a stôl, ktorý je centrom všetkého diania. Pri ňom biskup Ján ešte ako kňaz hľadá spôsob ako pomôcť vojnovým vdovám a sirotám
prežiť, pri ňom ako biskup rieši
problémy v kancelárii na Kapitule, pri ňom ako ten najhorší zločinec znáša väzenské muky a neprestáva oslavovať Božiu lásku.
Osvietené pozadie i historické fotografie, ktoré sa na ňom premie-

tajú dokresľujú celkovú atmosféru a podmanivá hudba umocňuje
emócie, ktoré predstavenie v divákoch vyvoláva. Dôležitú úlohu zohráva symbolika. Na detailoch vidieť, koľko námahy si dali všetci,
aby dali dôraz i na to nevypovedané. Bosé nohy recitátorov upriamujú pozornosť na chudobu, ktorá je charakteristická pre obdobie, v ktorom biskup Ján žil a pôsobil („ako sa škerí z kútov chudoba, …ako sa život smrti podobá, “
Pokračovanie na s. 2
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píše sa v básni Slovenský žiaľ, ktorá v predstavení zaznela). Čierne šatky symbolizujú vdovy, ktorých vo vojnovom období pribúdalo každým dňom, biele šaty zas nádej, ktorá síce slabla, no práve vďaka ľuďom, akými boli horliví kňazi, najmä biskup Ján, ešte celkom
nezhasla. „Udreli pastiera, aby sa
rozpŕchlo i stádo, “ recituje dievča
a presne vystihuje prečo musel Ján
Vojtaššák toľko trpieť.
Herecké výkony amatérskych
hercov všetkých vekových kategórií
boli famózne. Zobrazili a preniesli
na nás divákov všetko. Strach, bolesť, súcit i obrovskú nezištnú a obetavú lásku. S osobou Milana Kasa-

na, ktorý sa bravúrne zhostil úlohy biskupa Jána, prišiel medzi nás
akýsi pokoj. Už pri jeho prvom výstupe ste mali pocit, že je medzi vami pastier. Niekto, kto je tu pre vás,
kto za vás položí i vlastný život. Vrcholom celého predstavenia boli obrazy vo väznici. Bachar tak presvedčivo zahral všetku tú nelásku, zlo,
nespravodlivosť a pohŕdanie, rovnako ako Vojtaššákov spoluväzeň –
vrah, až by ste na okamih zabudli,
že to boli v skutočnosti milí a usmievaví Zákamenčania. A Milan Kasan
v danom výstupe tak hodnoverne
zobrazil všetko to utrpenie a bolesť,
že stačilo málo, aby ste nevybehli
na scénu a nebránili ho vlastným telom. Nielen slovami, ale rečou ce-

lého tela bol dokonalým obrazom
nespravodlivo zúboženého starca,
ktorý celý život miloval Pravdu.
V poslednom čítaní, keď chlapec
a dievča položia dva čerstvé karafiáty a zapálenú sviecu na stôl, aby
si uctili biskupa Jána, ktorý zomrel
opustený ďaleko od svojho domova,
chcete zakričať, že ste tam s ním,
že si vážite všetko, čo pre tento
svet urobil a že sa nevzdal. A keďže
týmto sa celé pásmo končí, na scénu prichádzajú všetci účinkujúci
po zaslúžený potlesk. A vtedy, keď
ako posledný s úsmevom na perách prichádza Milan Kasan, ešte
ako biskup Ján, viete, že všetko je
tak, ako má byť. Že biskup Ján Vojtaššák je stále medzi nami. Že nás

nenechal ako ovce bez pastiera, že
nám pomáha svojim príhovorom
u Otca, že drží ochrannú ruku nad
svojim rodiskom. Nad svojim Zákamenným, nad svojim Slovenskom.
Chcem sa teraz za nás všetkých
zo srdca poďakovať každému, kto
sa na tomto literárno-dramatickom
pásme akýmkoľvek spôsobom podieľal. Ukázali ste nám nielen to, kto
bol biskup Ján, ale aj to, akí máme
byť my, aby sme jeho odkaz niesli
ďalej. A možno aj vďaka tomuto
predstaveniu, siahnu viacerí po jeho životopise, aby sme čo najpodrobnejšie poznali jeho život a hlásali
ďalej skutky, ktoré konal. Kto iný to
má urobiť, ak nie my, jeho rodáci…
Mgr. Zuzana Florková

PÚŤ SPIŠSKONOVOVESKÉHO DEKANÁTU
Literárno-dramatickým pásmom ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE v podaní zákamenských ochotníkov vyvrcholil týždeň, v ktorom
si veriaci pripomenuli 50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom.
rú celebroval spišskonovoveský
Vo výročný deň smrti Božie- kom zastavení sa vo farskom Kos- ré sa prenieslo aj do života bisku- dekan Slavomír Gallik, sa začala
ho sluhu biskupa Jána 4. augus- tole Nanebovzatia Panny Márie pa Vojtaššáka, keď trpel pre svoju o 1530 hod. Na jej začiatku pútnita 2015 putovalo na hrob biskupa a po občerstvení nasledovala krí- vieru, postoje a Kristov veľkňaz- kov privítal zákamenský farár CyVojtaššáka 260 pútnikov zo spiš- žová cesta na zákamenskej Kalvá- ský úrad biskupa.
ril Hamrák a uistil ich, že v ZákaPo krížovej ceste mali pútni- mennom sú vždy srdečne vítaní.
skonovoveského dekanátu so svo- rii. Jednotlivé zastavenia boli prepojené so životom biskupa Jána. ci možnosť pristúpiť k sviatosti Poďakoval všetkým pútnikom, že
jimi kňazmi.
Pútnici do Zákamenného dora- Pozornosť pútnikov sa upriami- zmierenia. Svätá omša obetovaná si prišli uctiť biskupa Jána do jeho
zili niečo po 13. hodine. Po krát- la na Kristov kríž a utrpenie, kto- za blahorečenie biskupa Jána, kto- rodnej obce.
»»»
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Svätá omša sa slávila v deň liturgickej spomienky na arského
farára sv. Jána Máriu Vianneya,
patróna kňazov. V homílii zákamenský farár povzbudil všetkých
k prehĺbeniu úcty k osobe biskupa
Jána a k šíreniu modlitieb za blahorečenie tohto Božieho sluhu.
Povedal: „Ste v rodisku veľkého
človeka a statočného, verného biskupa. Uctievajme si ho s láskou.
Nebojme sa mu prihovoriť v modlitbe s prosbou o orodovanie. „Homíliu zakončil výzvou:
„Modlime sa k Najvyššiemu
Veľkňazovi, Ježišovi Kristovi, aby
upravil naše myšlienky a naše city tak, aby proces blahorečenia došiel k úspešnému koncu a nám aby
to slúžilo na povznesenie.“

významná osobnosť

Výročný deň pohrebu biskupa
Jána Vojtaššáka
V piatok 7. augusta 2015 do Zákamenného putovali členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska, aby osobne vzdali úctu
veľkej osobnosti slovenských a cirkevných dejín biskupovi Jánovi.
Oravská obec a farnosť Zákamenné privítala vzácne osobnosti politického, kultúrneho, náboženského a spoločenského života, hlavne bývalých politických
väzňov, bývalých príslušníkov
Pomocných technických práporov a ich rodinných príslušníkov
a predstaviteľov a členov Politicbili pred sedemdesiatimi rokmi,
keď prvýkrát Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka chceli odsúdiť
za vojnové zločiny, podporu klérofašizmu, ktoré nespáchal. A nútili
slovenskú katolícku elitu hľadať si
šťastie v slobodných podmienkach
západu.“
Po skončení omše sa pútnici
v sprievode odobrali na hrob biskupa Jána, aby mu vzdali úctu položením venca a modlili sa za jeho
skoré blahorečenie.

V závere svätej omše sa odobrali
kňazi a pútnici na miestny cintorín.
Pútnici položili na hrob biskupa
kyticu kvetov. Po modlitbe desiatku ruženca sa spoločne pomodlili
aj modlitbu za blahorečenie.
Obec Zákamenné pre pútnikov
pripravila pohostenie v priestoroch kultúrneho domu. „Boli
k nám veľmi milí, srdeční a priateľskí. Prijali nás láskavo, každý nám
bol ochotný pomôcť. Ďakujeme, “
hovorí jedna pútnička.
Po občerstvení sa pútnici zhromaždili v divadelnej sále kultúrneho domu.
O 1745 hod. sála stíchla. Režisérka Zuzana Demková privítala
hostí a uviedla predstavenie s názvom ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE. V divadelnom
pásme, poprepájanom literárnymi
vstupmi v podaní mladých ochotníkov, sa v úlohe biskupa Jána
predstavil Milan Kasan.
„Je obdivuhodné, ako presvedčivo dokázali herci predstaviť život
nášho biskupa. Odchádzame veľmi obohatení a povzbudení, “ konštatuje mladý muž a kráča k svojmu autobusu. Pútnici sa na cestu domov zo Zákamenného vydali o 1900 hod. .
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Pútnici navštívili aj pamätnú
izbu biskupa Jána v Zákamennom.
kých väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Ďalej podpredsedníčku KDH pani Miroslavu Szitovú, predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa pána Ondreja Krajňáka, bývalú veľvyslankyňu Slovenskej republiky pri Svätej stolici pani Dagmar Babčanovú, podpredsedu Konfederácie
politických väzňov Slovenska pána Petra Sandtnera,starostu z obce Hruštín pána Františka Škapca.
Svätú omšu so začiatkom
od 14 30 slávil cirkevný historik
a vicepostulátor v procese blahorečenia Ľuboslav Hromják. Koncelebrovali viacerí kňazi zo Spišskej diecézy. „Spomienky na smutné udalosti nie sú obľúbené. Pohreb

je jednou z nich. Keď však zomrie
veľká osobnosť, aj táto spomienka
naberá sviatočný charakter, “ povedal farár v Zákamennom, keď
vítal pútnikov zídených na slávenie eucharistie v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.
Hlavný celebrant vo svojej kázni vyzdvihol osobnosť biskupa Jána a pripomenul jeho hlavné cnosti a utrpenie, za ktoré by
mal byť bez pochýb beatifikovaný. Poukázal aj na nepravdy, ktoré o ňom niektoré média šíria. Povedal: „Nastal čas, aby si slovenskí
katolíci verejne zastali svoje žiarivé vzory a prihlásili sa k nim. A to
aj za cenu, že nás budú nespravodlivo označovať za neoľudákov
či neonacistov, podobne ako to ro-

Nedeľné slávnosti v Zákamennom a Spišskej Kapitule
V nedeľu 9. augusta 2015 sa v Zákamennom zhromaždilo veľké
množstvo veriacich zo Spišskej
diecézy, aby si spolu so svojím biskupom Mons. Štefanom Sečkom
pripomenuli 50. výročie smrti biskupa Jána Vojtaššáka.
Slávnosť sa začala o 14 00 hod.
akadémiou o Božom sluhovi biskupovi Jánovi v podaní mládeže zo zákamenskej farnosti. Svätá omša sa začala o 14 30 hod. Celebroval ju otec biskup Štefan.
Vo svojej kázni poukázal na hlavné znaky svätosti Božieho sluhu
biskupa Jána. Povedal: „Medzi
najpresvedčivejšie znaky svätosti
Božieho sluhu biskupa Jána VojPokračovanie na s. 4
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taššáka treba zarátať jeho vernosť
Kristovi a Cirkvi. Čnosť vernosti ako zlatá niť zošíva všetky podrobnosti jeho dlhovekého požehnaného života. Kresťana, kňaza i biskupa Spišskej diecézy.“
Uviedol, že čnosť vernosti sa
u biskupa Jána prejavila nielen
v pokojných časoch života, ale aj
v období, keď bolo pre Krista a cirkev potrebné trpieť.
Po svätej omši si prítomní uctili hrob biskupa Jána, pomodli-

li sa desiatok ruženca a modlitbu
za blahorečenie Božieho sluhu.
Osobnosť biskupa Jána si pripomenuli aj veriaci zhromaždení
v Katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule, kde je biskup Ján pochovaný. Slávnostná svätá omša sa začala o 15 00 hod. Celebroval ju spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich spolu s kňazmi Spišskej diecézy. V homílii sa prítomným prihovoril ICLic. Jozef Holubčík, vicerektor kňazského se-

minára. Venoval sa hlavne prínosu biskupa Jána počas jeho pôsobenia na biskupskom stolci, spomenul aj jeho vytrvalosť v utrpení,
ktoré musel znášať. Po svätej omši
sa klerici odobrali k hrobu biskupa Jána a pomodlili sa desiatok ruženca a modlitbu za blahorečenie
Božieho sluhu. Následne si hrob
uctili aj prítomní veriaci.
Internetová stránka
o biskupovi Jánovi
Pri príležitosti 50. výročia smr-

ti biskupa Jána vzniká aj internetová stránka o tejto významnej osobnosti slovenských cirkevných dejín.
Obsahom by mali byť informácie o biskupovi zhromaždené
na jednom mieste, aktuality z procesu blahorečenia a diania v diecéze.
Portál je umiestnený na doméne www.biskup-jan.sk .
Cyril Hamrák
Zdroj: http://biskup-jan.sk/

Oznam ohľadom blahorečenia Božieho sluhu
biskupa Jána Vojtaššáka
Bratia a sestry! 14. novembra
2015 sme si pripomenuli
138 rokov od narodenia
Božieho Sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka.
Tohto roku uplynulo 20 rokov
od momentu, keď svätý Ján Pavol
II. počas svojej pastoračnej návštevy Slovenska na Mariánskej
hore v Levoči vyzval otca biskupa Františka Tondru a celú Spišskú diecézu k otvoreniu procesu
blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Chcem Vás všetkých poprosiť o to, aby ste s dôverou pokra-

čovali v modlitbách za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka.
Aj po 19 rokoch sa v kauze blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka pokračuje!
Bratia a sestry! Počas procesu
blahorečenia v ktoromkoľvek momente môžu byť predložené nové dôkazy alebo svedectvá, ktoré
môžu napomôcť k úspešnému zavŕšeniu procesu blahorečenia. Ak
máte konkrétne svedectvo ohľadom života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, alebo poznáte ľudí z Vášho okolia, ktorí by boli ochotní takýmto spôsobom pri-

spieť k procesu blahorečenia, môžete kontaktovať postulátora kauzy
ICDr. Petra Jurčagu alebo biskupský úrad v Spišskej Kapitule. Rovnako ak niekomu z Vás, alebo z Vašich známych bola na príhovor biskupa Jána Vojtaššáka udelená konkrétna milosť (napr. uzdravenie)
a chceli by ste týmto svedectvom
prispieť do procesu blahorečenia,
môžete sa obrátiť na postulátora
kauzy blahorečenia.
Prosím vás aj o modlitby za všetkých tých, ktorí na kauze blahorečenia pracujú, aby sme s Božou pomocou a aj vďaka vašim modlitbám

a obetám dosiahli to, o čo v modlitbe za blahorečenie otca biskupa Jána Vojtaššáka prosíme: „Prosíme
ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi.“
Kontaktné údaje: Postulátor – ICDr. Peter Jurčaga, e-mail jpeter102@gmail.com, tel.
0908 059 324. Kancelária biskupského úradu, e-mail: biskupstvo@
kapitula.sk
Ďakujem za vaše modlitby a pomoc. S pozdravom a požehnaním
Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup
Zdroj: http://zakamenne.fara.
sk/index.php/home/archiv-lankov/422-2015-11-08-12-20-29

Misijná púť detí v Levoči
V jednu sobotu sme sa
s koledníkmi vybrali
na Misijnú púť detí, ktorá
bola poďakovaním za ich
účasť na Dobrej novine.
Dlhá cesta do Levoče bola sprevádzaná miernym dažďom, ale
po príchode pod Mariánsku horu
sa nám vyčasilo. Mohli sme sa kochať krásnou prírodou navôkol asfaltovej cesty, na ktorej detskí pútnici zanechávali kriedou napísané odkazy, z ktorých kútov Slovenska sem prišli. Počas cesty animátori zadávali deťom na jednotlivých
stanovištiach úlohy, pri ktorých si
overovali svoje vedomosti a praktické žitie viery v oblasti dobrých

skutkov. Postupne sa v diaľke spomedzi hmly začala vynárať bazilika
Navštívenia Panny Márie. To sme
už boli takmer na mieste. Čakalo
nás ešte stretnutie s misijnými dobrovoľníkmi, ktorí nám symbolicky
priblížili africkú krajinu. Nasledoval krátky oddych, posilnenie. Čas
do svätej omše sme trávili účasťou na viacerých stanovištiach, kde
kňazi cez rôzne aktivity približovali deťom tematiku súvisiacu s vierou, misiami. Pútnici mali dostatok priestoru na stíšenie, modlitbu
a sviatosť zmierenia. Po príprave
nasledovala svätá omša, ktorú slávil pomocný biskup Andrej Imrich
spolu s ďalšími kňazmi. Púť sa niesla v duchu blahoslavenstva: „Bla-

Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

ca biskupa sme sa rozišli do svojich domovov. Malý darček so slovami blahoslavenstva nám bude pripomínať, o čo sa má usilovať každý z nás, aj keď sa rozídeme. Sme
vďační za čas, ktorý nám Pán v tomto spoločenstve požehnal.
BaV
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

hoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Tieto myšlienky zazneli aj v kázni otca biskupa, ktorý nás
povzbudzoval k tomu, aby naše srdcia boli čisté, aby sme si boli vedomí toho, že nemáme len práva, ale
aj povinnosti. S požehnaním od ot-

Stavebno-obchodná činnosť

Ľuboš Koleň

Milan Zmoray

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

029 56 Zákamenné 65

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

Tel.: 043 559 2 282
Mobil: 0905 410 048

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
December 2015

samospráva obce

Zákamenčan č. 2 5

DNI OBCE ZÁKAMENNÉ 2015

„Dedinka naša, všetko najlepšie, k 400. výročiu 1. písomnej zmienky!“

V nás, Zákamenčanoch, ešte len doznievali zážitky z 399. výročia osláv založenia našej obce a kompetentní už mali plné hlavy nápadov
a ruky práce, aby pripravili čo najdôstojnejšie oslavy blížiaceho sa okrúhleho výročia. A že sa im to podarilo, o tom niet najmenších pochýb.
Program bol taký pestrý a taký bohatý, že sa málokto môže pochváliť tým, že stihol vidieť a zažiť všetko. A čo ste nestihli, to vám priblížime
aspoň slovami.
Oslavovalo sa 3 dni, poniektorí i 3 noci, ako sa na takúto udalosť
patrí. Oslavy začali v piatok 17. júla
2015 a celý tento deň mal historické
a duchovné podfarbenie plné vďaky a úcty. Akcia „Po stopách dávnej minulosti“, ktorú pripravili deti
a mládež z Erka a KaM, nás previedla po všetkých zákamenských cintorínoch (historický cintorín na Kalvárii, morový cintorín v časti Babinec, starý a nový cintorín, a pamätník padlých hrdinov) a pripomenula nám významné udalosti našej his-

UBYTOVACIE
SLUŽBY
PENZIÓN
ZÁKAMENNÉ 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258

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

tórie. Hlavný piatkový program začal zádušnou svätou omšou vo farskom kostole, kde sme spomínali na našich drahých zosnulých rodákov. Po svätej omši nasledoval
slávnostný program plný prekvapení. Sprievodcom celého večera bol
známy slovenský herec František
Výrostko. Pochádza z Východného Slovenska, väčšinu života prežil
ako herec a riaditeľ divadla v Martine, no veľmi si obľúbil nielen oblasť
Oravskej Priehrady, kam sa niekoľPokračovanie na s. 6
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diel je veľkolepý zážitok, počuť ju
doma rozbúcha nejedno zákamenské srdce obrovskou hrdosťou.
Práve Aška bola jednou z tých,
ktorá si z rúk nášho starostu prevzala Cenu obce. Veď jej prínos
pre našu obec je obrovský. Ďalšími ocenenými v tejto kategórii boli: Emília Beňušová, Mgr. Art. Juraj Brišák, MUDr. Gajdoš Klement, Viktória Sekerášová.
Ďalšie ocenenie, konkrétne
Čestné uznanie za všestranný prínos pri rozvoji obce Zákamenné si prevzali: Marek Beňuš, Vdp.
Mgr. Andrej Dulák, Viktor Glejtek,
Milan Janoťák, Zuzana Majchrá-

Dokončenie zo s. 5
kokrát do roka rád vracia, ale vďaka
vrelým vzťahom a úprimným priateľstvám aj našu obec Zákamenné.
A tak sa na pozvanie starostu obce,
Milana Vrábľa, s veľkým odhodlaním a nadšením ujal úlohy moderátora. Svojou nespornou profesionalitou dodal celému večeru tú pravú
gráciu a úroveň.
Ďalšou veľkou osobnosťou piat
kového programu bola nepochybne jedna z našich najznámejších
rodáčok, MgA. Agnesa Vrábľová. Operná speváčka, ktorá je
známa najmä u našich českých
susedov a svoje umenie si cibrila u toho najlepšieho z najlepších,
Maestra Luciana Pavarotiiho.
A hoci počuť ju na doskách diva-

ková, Jozef Sivčák, Pavol Vaják, Jaroslav Žatkuľák a Martin Plaskúr.
Čestné občianstvo dostali Mons.
ThDr. Pavol Janáč a Doc. Mgr. art.
František Výrostko. Pre oboch to

bolo veľké prekvapenie, no určite
zaslúžená pocta.
Po slávnostnom oceňovaní nasledovalo literárno – dramatické
pásmo „Anjelom svojim prikážem o Tebe“, dramatické spracovanie života nášho rodáka biskupa
Jána Vojtaššáka. Scenár k pásmu
napísal Anton Lauček (slovenský
spisovateľ, prozaik a vysokoškolský pedagóg), réžiu mala učiteľka
na našej základnej škole, Zuzana
Demková. Hru naštudovali ochotníci z našej obce a s úspechom ju
hrávajú v obciach na Orave, Spiši a verím, že chýr o hodnote tohto
predstavenia im prinesie ponuky
aj z ďalších miest. Veď standing
ovation a neutíchajúci potlesk divákov hovorí za všetko.
Sobota, tak ako sme mnohí zvyknutí, bola opäť ústredným dňom
tohtoročných osláv. A keďže sme
vďační a hrdí na to, že folklórne
tradície sú u nás stále živé a v sú-

časnosti zažívajú aj veľký boom
u mladšej generácie, folklórny
ráz malo aj zahájenie sobotňajšieho programu. „Zvolávaním“ – teda krojovanými sprievodmi, ktoré
išli z Vyšného konca a Poriečia boli všetci občania pozývaní na veľkú slávnosť. Tá začala hubertovskou svätou omšou o 10 30 na Kalvárii. Jej súčasťou bolo slávnostné posvätenie zástavy Poľovníckeho združenia Zákamenné, ktoré
si mohlo vôbec po prvýkrát vo svojej histórii niesť vlastnú zástavu. V prítomnosti našich sokoliarov a za zvuku lesných rohov trubačov zo Zvolena, priniesli poľovníci ako obetný dar uloveného srnca
a lesné plody. Hrdosť, vďaka a láska
k práci, ktorú vykonávajú a ktorou
po celý rok žijú, bola priam hmatateľná a dojemná. A nová zástava
je úžasné umelecké dielo, ktoré má
pre členov poľovníckeho združenia
nevyčísliteľnú hodnotu.
Po svätej omši sa mnoho našich občanov všetkých vekových
kategórií zapojilo do originálneho alegorického sprievodu, aby
takto spoločne prišli z námestia až k športového areálu na ďalší program. V rytme bubnov
a za sprievodu neutíchajúcej hudby sa v ňom ukázala rôznorodá
zmes všetkého krásneho, čo v obci máme. Odhodlaným rodákom,
ktorí sa neváhali zapojiť ďakujeme aj za to, že ich od toho byť súčasťou celej tejto parády neodradili ani horúčavy, ktoré vládli ce-
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lému dňu. V amfiteátri už pochodujúci dav očakával samotný pán
Oravského hradu Juraj Thurzo,
aby nášmu starostovi v kostýme
prvého osadníka obce, odovzdal
zakladajúce listiny. Poľovníkom
zas odovzdal poľovné právo v revíri Zákamenné a spolu so všetkými hosťami bol svedkom ocenenia
tých členov Poľovníckeho združenia, ktorí sa pričinili o jeho rozvoji.
Ďalší kultúrny a športový pro
gram bol skutočne rozmanitý. Tí,
ktorí to nestihli v piatok v dome kultúry, si vypočuli zvonivý hlas opernej speváčky Ašky Vrábľovej v sobotňajšom programe. Vystriedali ju
nielen deti zo ZŠ s materskou školou Jána Vojtaššáka, a zo základnej
školy umeleckej, ale aj ich starí rodičia z Jednoty dôchodcov. Deti sa
aktívne zapájali do programu „Crazy chichi show“ s veselými zvieratkami, ktoré ich rozospievali a roztancovali v tónoch známych hitov.
Ľudové zvyky našich predkov predviedli členovia ĽH a FS Kamenčan
v pásme Goralská svadba. Pôsobivé pásmo plné svadobných piesní, tancov a tradícií zaujalo nielen
tých skôr narodených. Po goralskej
svadbe sme sa opäť ocitli v súčasnosti s úspešnými zákamenskými
gymnastkami a ich akčným programom. Komu bolo tradičnej muziky
málo, toho potešili svojim vystúpením spievajúce dievčatá s gajdami
Gurňanky a po nich známa ľudo-

samospráva obce

vá hudba Kysucký prameň z Oščadnice. Hudobný program potom pokračoval v znamení skupiny Walter Schnitzelsson. Po nich
nastúpil dych berúci program Rockom krokom alebo folklór natvrdo
v podaní umelecko-tanečnej skupiny Čarovné ostrohy, ktorí svoju
nekonečnú energiu nedávno predviedli aj na svetovej výstave EXPO
2015 v Miláne. Čarovné ostrohy už
takmer 10 rokov reprezentujú Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach. Slovenský folklór
s prvkami moderny predstavili už
na veľkom turné v USA, v Libanone, Írsku či v Anglicku, keď vystupovali Londýne v Slovenskom dome na olympiáde v roku 2012.
Celý program vygradoval koncertom hudobnej skupiny Des
mod, ktorý k nám prilákal nespočítateľný dav ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Úžasnými vystúpeniami nabudení Zákamenčania a ďalší návštevníci, pokračovali v zábave na diskotéke priamo
v športovom areáli.
Sobota okrem hlavného kultúrneho programu ponúkla návštevníkom zákamenských osláv
a aj celú plejádu sprievodných akcií. Deti sa s nadšením zapájali
do hier a súťaží v rámci Dňa radosti, ktoré zorganizovali združenia Erko a KaM. Za splnené úlohy dostávali súťažiaci body a tie si
potom v stánku vymenili za skve-
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Venovanie rodinám
Poľovnícke združenie Zákamenné pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zákamenné vydražilo srnca.
lé hmotné odmeny. O hladné detské brušká sa postarali dobrovoľníci, ktorí pomáhali prichystať
občerstvenie a pripravení ošetriť rôzne poranenia boli členovia miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Okrem toho
predvádzali aj ukážky prvej pomoci. Ak vás často prepadnú čierne myšlienky, mohli ste si v Zákamennom i Hodiť flintu do žita a ak je vašou prednosťou skvelá
muška, zastrieľať si z gumipušky
či vyskúšať lukostreľbu.
Dni obce Zákamenné 2015 neboli „len“ zábavné, športové a plné dobrej hudby ale aj neskutočne chutné a voňavé. Postarali sa
o to úžasné bryndzové halušky
našich skvelých „haluškárov“ pod
vedením Vladimíra Polťáka, ktorí
ich navarili niekoľko kotlov, ale aj
tradičná súťaž vo varení gulášu.
Tento rok sa prihlásilo 13 družstiev a každé malo za úlohu uvariť minimálne 50 litrov tejto obľúbenej pochúťky, ktorá má množstvo obmien a každý kuchár ešte vlastnú tajnú prísadu. Športo-

Sumu 150 €, ktorú získalo PZ
Zákamenné v dražbe venovalo
dvom rodinám zo Zákamenného, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii.
vým areálom sa ešte šírila aj vôňa
chleba a rôznych sladkých či slaných kysnutých koláčov, ktoré napiekli šikovné členky Jednoty dôchodcov. Deti zaujal aj program
hasičov, ktorí predvádzali hasičský útok a potom pre ne pripravili
tradičné osvieženie vo forme peny.
Aj poľovníci si pripravili vlastnú
aktivitu, ktorou ozvláštnili zákamenské oslavy – poľovnícku výstavku a deťom sa venovali v oddelení lesnej pedagogiky. Pozrieť
sme si mohli aj výstavu dobových
predmetov, ktoré v minulosti slúžili na bežné použitie v domácnostiach či pri poľnohospodárskych
prácach a dnes už najmä na tvárach tých najmladších vyvolávali
úsmev. Dopĺňala ich výstava starých fotografií, ktoré boli zozbierané od našich občanov. Ak ste si
chceli len tak posedieť, poklebetiť
či zhodnotiť tohtoročné slávnosti, FS Kamenčan pre vás pripravil
prístrešok pod názvom „Pľotkarsky rôg“. Nadšení amatérski fotografi zo Zákamenného tu na spríPokračovanie na s. 8
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členovia farskej rady, miestne duchovenstvo, žiaci a pedagógovia
základnej školy a umeleckej školy,
ĽH Kamenčan, FS Kamenčan, OZ
Kapce, amatérski fotografi z obce,
miestni podnikatelia, členovia TJ
Tatran Zákamenné, divadelný súbor z obce.

Dokončenie zo s. 5
jemnenie atmosféry inštalovali výstavu svojich fotografií z rôznych
kútov našej krásnej obce. Veľkú návštevnosť sme zaznamenali v týchto dňoch aj pri hrobe nášho rodáka biskupa Jána Vojtaššáka a v jeho pamätnej izbe.
Nedeľa, posledný deň osláv, sa
začala tradičnou svätou omšou
v kostole sv. Jozefa za tých našich
rodákov, ktorí už žijú mimo svojej rodnej obce. Ďalší program sa
niesol v športovom duchu. Veľkej
účasti sa tešil ďalší ročník obľúbenej Zákamenskej penalty, ktorý lákal na hlavnú cenu v podobe
horského bicykla. Domov na ňom
veselo odfrčal mladý víťaz Patrik Beňuš. Nasledoval futbalový
turnaj, ktorého sa zúčastnili naše
mužstvá a mužstvá z družobných
obcí, konkrétne z poľského Suszca a českého Staříča. Na umelej tráve prebiehal florbalový turnaj, potom zápasy v basketbale a na svoje si prišli aj volejbaloví
nadšenci. Oslavy sme zavŕšili ľudovou veselicou v rytmoch ĽH Kamenčan a neskoršou diskotékou.
Do organizácie a realizácie 400.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Zákamenné sa zapojilo
veľké množstvo občanov: poslanci OZ pod vedením starostu obce, zamestnanci obce, deti a mládež z Erka a KaM, členovia Jednoty dôchodcov, členovia miestnych
spolkov – Slovenský Červený kríž,
hasiči, holubári, poľovníci, lesníci,

V mene občanov a návštevníkov, ktorí si tento rok Dni obce
Zákamenné naozaj užili, zo srdca ďakujeme za úžasne pripravené podujatie!
Zaspomínajme si spoločne
na obdobie pred 11 rokmi, kedy
organizátori s malou dušičkou no
i s veľkým očakávaním a nadšením pripravili prvé Zákamenské
dni a tá dnešná 400-vka sa nám
všetkým vtedy zdala taká vzdialená. Ale svojou prítomnosťou, svojou stále vyššou a vyššou účasťou sme všetci tým pravým dôkazom, že tieto Dni obce a všetka tá
práca za tým, má zmysel. Požičiam si slová nášho každoročného hosťa Mariána Pawlasa z Poľska, ktorý pred niekoľkými rokmi
v rámci našich osláv povedal – že
v týchto chvíľach bijú srdcia Slovákov a Poliakov v jednom rytme.
A ja len doplním, že i všetkých ostatných ľudí akejkoľvek národnosti, ktorí tu s nami kedy boli a oslavovali. Každý rok takto oslavujeme našu obec, náš rodný kraj...
náš kúsok zeme, kde je nám mnohým najlepšie na svete. Tu sa nám
v detstve otváral svet a tu sa dnes
otvára aj našim deťom. A určite sa
nemáme za čo hanbiť. Z našej obce vzišli mnohé zvučné mená, ktoré rezonujú i v ďalekom svete. Radi sa vraciame do histórie a pripomíname si ľudí, ktorí toho pre našu obec urobili veľa a možno si ani
neuvedomujeme, že históriu píšeme i my a práve teraz. Svojou každodennou prácou či koníčkom,
ktorých plody tú ostanú aj po nás.
Každý z nás je súčasťou Zákamenného tým svojim spôsobom. A tak
ako sme hrdí na ľudí, buďme hr-

dí i na obec, s ktorou sme spojení,
a ktorej osud je aj tým našim. Keď
sa tu v rámci našich osláv stretávajú celé rodiny, priatelia, známi, buďme vďační a vážme si dobré vzťahy, ktoré medzi nami v obci
vládnu. Veď nám všetkým ide o to
spoločné dobro, o dobré fungovanie, o krásny a spokojný život.
Dovoľte mi pri príležitosti tohto jubilejného podujatia ako Zákamenčanke, ale aj tak osobne ako
dcére, poďakovať sa starostovi obce
Ing. Milanovi Vrábľovi, že napriek
ťažkostiam a rôznym problémom,
ktoré sa každoročne môžu vyskytnúť, nedovolil, aby Dni obce zanikli. Vážim si jeho prácu a i prácu všetkých, ktorých svojim zanietením
pre tieto oslavy nadchol. Ďakujem.
Mgr. Zuzana Florková
Sponzori 400. výročia 1. písomnej zmienky o obce Zákamenné:
NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE , ALLIANZ – Slovenská poisťovňa a.s., Žilinský samosprávny
kraj, STAVOPRAC – Štefan Padušňák, LUKO – Ľuboš Koleň, LKW
– Sivčák s.r.o, K.L.I.B.O.S s.r.o Zákamenné, LESOR s.r.o, Roľnícke
družstvo Zákamenné, COOP JEDNOTA Námestovo, Ján Godiš s.r.o,
BORA – Anton Brisuda, Flores

– Florián Subjak, Lekáreň pod Kalváriou Zákamenné, Firma Ján Subjak, Mäso údeniny M. Kubica, Dávid Pikla a Buggy, František Srogoň – predajňa mäsa, Benfish – Milan Beňuš, Kvetinárstvo Mangólia, Marta Katreníková, Lesná správa Zákamenné, Lesná správa Parač,
Tomáš Dibdiak – Facka Pub, Rudolf Sivčák – Guitars, Prvý príznak
– hud. skupina, Eva Sivčáková – autodiely, Eva Sivčáková – Kvetinárstvo, Ján Vonšák, Priaznivci zimného športu, Ing. Eduard Kakus, Ferdinand Belicaj, Kovovýroba Fafejta,
Peter Klimčík, PS – Parkety, Autodoprava Peter Mlich, Autodoprava
Majchrák, František Murín, Stavrepo – Jozef Mlich, KVN Novoť, Colorspol Novoť, Martin Oleš – Farby laky, EcoTrans s.r.o, Milan Janeta, Jantol s.r.o, Igor Kľuska, Autoservis Ondrisek, Glekalena – Karol
Glejtek, Vinotéka – Michal Boškaj,
Autodoprava – Jozef Kyrcz, Kamenárstvo – Poleč, Milan Grofčík, Miroslav Koleň, Obchodný dom eSko, Agrovex Novoť, Mizutrans s.r.o.
– Michal Boškaj, MBM Námestovo.
Program Dni obce Zákamenné
bol finančne podporený Nadáciou
Slovenskej sporiteľne .
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DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE...
Dňa 17. júla 2015 obec Zákamenné slávila 400. výročie svojho založenia. Počas týchto štyroch storočí mnoho generácií
ťažkou prácou rozvíjalo našu
rodnú obec. Boli časy priaznivé,
ale aj veľmi ťažké na prežitie. Naši predkovia zažili roky neúrody, obdobie vojen i živelných pohrôm. Ich životy ohrozovali mnohé choroby, ktorým niekedy podľahli celé rodiny. Naši predkovia hoci nemali také vymoženosti aké sú dnes, predsa obec podľa
možnosti a schopnosti v pote tváre budovali. Boli veľmi manuálne
zruční. Ručne si vyrábali pracovné náradia. Vedeli liečiť bylinkami ľudí a zvieratá. Sledovali nočnú oblohu, ročné obdobia a podľa toho sa v mnohom riadili. Kalendár starých rodičov bol hospodárskou kronikou. Bolo v ňom zapísané kedy sa krava otelí, koľko
zniesli sliepky vajec, kedy sa išlo
na jar orať, kedy prišiel prvý sneh
a podobne. Ľudia si vedeli svojpomocne postaviť skromné obydlia.
Nalámali skaly na základy, z blata vypálili tehly, z dreva vystrúhali na strechu šindle. V malých
okienkach kvitli červené muškáty. Kde tu pri plote alebo na kapustisku kvitol nejaký kvietok,
napríklad nechtík, srdiečka, pivónie. Ženy si neskôr do okien
háčkovali záclonky. Chlapi ruč-

ne obrábali pôdu, orali, siali, kosili, mlátili. Jednoducho používali zdravý gazdovský rozum a svoje mozoľnaté ruky.
Florián Polťák – šuster
Koľko výnimočných, pracovitých a dobrosrdečných ľudí žilo
pred nami si môžeme pripomenúť aj po prečítaní nasledujúcich
riadkov. Chcela by som oživiť spomienku na nášho zosnulého spoluobčana Floriána Polťáka – šustra. Obyčajný človek strednej postavy. Mal menší hendikep, kríval
na jednu nohu, ale ortopedická topánka to vyrovnávala. Bol večne
usmiaty, dobrosrdečný. Jeho láskavo iskriace oči pôsobili dojmom
kľuďasa. Hoci bol nižšej postavy
mal veľkú silu v rukách. Vraj keď
sedel pri pive v krčme u p. Kondelovej „Pod kostolom“ a prišiel nejaký vystatovačný nespratník, Florián sa kľudne postavil a chlapíka
jednou rukou vyniesol von. Vlastnil prvú motorku v Zákamennom. Čo všetko prežila jeho motorka a on s ňou, to nechám na oživenie tým, ktorí sa na to pamätajú. Od rána do večera slúžil spoluobčanom a to tak, že im opravoval obuv. Na nižný koniec, do tzv.
„spravkárne“, chodili za ním ľudia z okolitých obcí. Vo svojej pracovni sedával na otáčavej stoličke,
pri ktorej mal šijací stroj a ostatné

potreby – lepidlo, cvoky, remene,
kožu. Vedľa takmer vždy vyhrávalo rádio. Vpredu mal položený
klobúk, do ktorého mu ľudia platili za opravu. Často to nebolo ani
za použitý materiál. Dobre poznal
ľudí a preto so skromnosťou povedal: „Hoď tam korunku.“ Viac tam
bolo halierov ako korún. Keď prišla nejaká dievčina so šibalským
úsmevom, jej povedal: „Bude to
za jednu mucku.“ Našli sa aj takí,
ktorí keď mali hodiť nejaký ten halier do klobúka tak mu ešte z neho
zobrali. Keď prišiel domov a vysypal zárobok na stôl povedal neteri
Marte Šimjakovej, aby mu to zrátala. Obyčajne to bolo tak málo, že
jej nakoniec povedal aby si to nechala. Ľudia ho mali radi, a pretože jeho opravovňa sa nachádzala blízko autobusovej zastávky, hocikto sa zastavil na pohovorku alebo sa v zime trochu zohriať pri piecke. Občas mu chlapi
priniesli od „kamoša“ pivo alebo
ho pozvali na poldeci, vtedy oprava trvala dlhšie. Nedajbože ak bola opravovňa zatvorená dva dni.
Všetci v dedine mali obavu o šustra. Šuster Florián Polťák bol ozaj
výnimočný a nikým nenahraditeľný človek. Ak mohol vždy pomohol. Oživme si ho v spomienkach!
Mudr. Ladislav Kuchárik – lekár
Nemali by sme zabudnúť ani
na nášho dobre známeho lekára
Mudr. Ladislava Kuchárika. Prišiel
do našej obce v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Bol mladý, plný elánu. Okrem toho, že pôsobil v obci ako lekár venoval sa aj
mnohým iným činnostiam. Bol pri

založení „Červeného kríža“ v obci.
Školil dobrovoľné zdravotné sestry,
aby vedeli poskytnúť prvú pomoc.
Bol športovo založený. Dlhé roky
hral futbal za Tatran Zákamenné.
Jeho srdcovou záležitosťou bolo vybudovanie lyžiarskeho vleku na Kýčere. Cez zimné obdobie, keď vyšetroval pacientov v ambulancii, často
vybehol do čakárne odkiaľ bolo počuť či funguje lyžiarsky vlek. Bol
zanieteným hudobníkom. Rád hrával na svojich husličkách. Využíval
každú príležitosť, aby si mohol len
tak pre potešenie zahrať. A tak hrával pri ochotníckom divadle, zahral
si aj na dedinskej zábave v prírode.
Prišiel, rozbalil husličky, postavil
sa ku kapele, chvíľku si zafidlikal
a odišiel. Vždy sa vedel prispôsobiť.
Ľudia ho mali veľmi radi. Poznal
v obci každú rodinu, vedel o ich starostiach a ťažkostiach. Chorých, ak
to bolo potrebné, neodoprel ošetriť
ani po pracovnej dobe. Ťažko chorých navštívil aj vo večerných hodinách. Koľkých liečil a vyliečil z ťažkých nemocí, ktorí ešte dnes žijú.
Bohužiaľ pán doktor Kuchárik už
nie medzi nami. Staral sa o zdravie
iných a na svoje akoby pozabudol.
Odišiel do večnosti ale v spomienkach tých, ktorí ho poznali stále
žije. Nech je osobnosť Mudr. Ladislava Kuchárika navždy zapísaná
do histórie našej obce.
Dúfam, že okrem týchto dvoch
výnimočných spoluobčanov si
ešte spomenieme na mnohých
a mnohých iných, ktorí nám boli
blízki alebo sa zaslúžili akýmkoľvek spôsobom o dobré spolunažívanie občanov alebo rozvoj obce.
V. Sekerášová
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ZAKLADACIA LISTINA ZÁKAMENNÉHO
Nie všetky obce majú to šťastie, že poznajú presný dátum svojho „právneho“ založenia. Ich najstaršie dokumenty sa im z rôznych príčin nezachovali, a tak možno ich vznik len približne stanoviť a predpokladať. Iné obce síce poznajú svoj najstarší dokument, no ten sa im však fyzicky
nezachoval. Jeho obsah poznajú len z novších odpisov. No a potom sú tu obce, a vôbec ich nie je tak veľa, ktoré sa môžu pýšiť zachovaným originálom zakladacej listiny. No a málo kto vie, že k nim patrí aj naše Zákamenné.
Nedávno sme v našej obci oslávili štyristé výročie jej právnej
existencie. Naskytla sa nám tak
príležitosť, okrem veľkolepých
osláv, na chvíľu sa pozastaviť a zamyslieť sa nad jej históriou. Ja ako
vyštudovaný historik som si predsavzal, že darujem nejaký svoj voľný čas tomuto sviatku a prispejem k výročným oslavám článkom
o našej histórii. Ešte počas štúdia na vysokej škole som prišiel
do kontaktu so zakladacou listinou Zákamenného. Presnejšie povedané poznal som len jej prepis,
čiže zoznámil som sa s jej obsahom. No priznám sa, že sám som
nevedel, či sa nám tento dokument
reálne zachoval, resp. ako vyzerá
a kde je uložený. Preto som sa rozhodol, že si dám tú námahu a zakladaciu listinu Zákamenného vyhľadám a preložím. Lepšiu príležitosť k tomu už asi mať nebudem.
Ešte v roku 1932 sa o nej písalo,
že sa nachádza v Archíve Slovenského národného múzea v Martine v osobnom fonde historika Jozefa Kohúta. Dnes už štyristoročná zakladacia listina Zákamenného je uložená v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. Je napísaná na pergamene s rozmermi
33, 5 x 31, 1 cm. Písmo je pomerne vyblednuté, najmä na ohyboch
je miestami nečitateľné. Po pritlačenej pečati z červeného vosku ostala len machuľa. Jej vzhľad sa dá
však ľahko predpokladať. Listina
je napísaná po latinsky, avšak jej
metačná časť (opis chotára) je zaznamenaná v reči tunajšieho obyvateľstva – po slovensky. Tu uvádzam jej slovenský preklad:
My, gróf Juraj Turzo de Betthlemfalva,palatín kráľovstva uhorského a sudca Kumánov, tejto Oravskej
stolice najvyšší a večný župan – najsvätejšieho kniežaťa a pána Mateja, z Božej milosti zvoleného rímskeho cisára, vždy vznešeného kráľa Germánie, Uhorska, Čiech, arcivojvodu Rakúska, kniežaťa Burgundska – tajný radca, miestodržiteľ Uhorska, dávame na známosť
touto listinou všetkým, ktorým je to
osožné, že my berúc náležitý a milostivý ohľad na vernosť a iné oddanosti, ktoré rozvážny Pavol Breznický (Breznitsky) starší, nateraz šoltýs, po mnohé uplynulé roky riadne
a starostlivo sa nám snažil a usiloval
preukázať a poskytnúť a tiež sa ponúkol, že nám ich naďalej bude preukazovať a berúc do úvahy tiež vynaložené mnohé práce a ťažkosti,

ktoré sú šoltýs Pavol so svojím spoločníkom Jurajom Regulim (Regula) a šiestimi valachmi nútení znášať a trpieť pri zakladaní a osídľovaní dediny našej Nouo Kamenska
rečenej, k hradu nášmu Orava v tejže Oravskej stolici celkom prislúchajúcej, kvôli rúbaniu a klčovaniu najhustejších lesov a ich silných koreňov a zušľachťovaniu zeme, oslobodzujeme tohto šoltýsa a šiestich va-

nie však zo sedliaka. Od tohto šoltýstva, po uplynutí horeuvedenej lehoty, ty a tvoji dediči a všetci potomkovia so spomínaným spoločníkom Jurajom Regulom budete musieť pol
fúry vína a soli, od múčneho mlyna,
ak bude vystavaný, jedného vykŕmeného brava odovzdávať, robotníka
držať, od píly sto lát každoročne platiť, kobylu prezimovať, v čase potreby
ozbrojení vstúpiť do vojska, náš spo-

lachov od všetkých poplatkov, kontribúcií, robôt a daní, ktoré ku spomínanému nášmu hradu Orava pravidelne aj mimoriadne každý rok dávať im prináleží, počas šestnástich
rokov, ktoré od najbližšieho sviatku
sv. Jakuba apoštola (25. júl) majú
sa počítať, len s výnimkou dvadsiatku od oviec alebo jahniat, ktorý podľa ustáleného zvyku takisto ako i iní
slobodní šotýsi a poddaní naši i v časoch (daňovej) úľavy, nám každoročne platiť budú musieť a budú povinní. Toto dovoľujeme s podmienkou, že nech len čo táto šestnásťročná lehota uplynie, týchto šesť valachov musí rovnako ako aj iní valasi všetky poplatky, kontribúcie, dávky a dane platiť a dávať do spomínaného nášho hradu Orava, podľa urbára, alebo potom podľa nariadenia nášho alebo našich dedičov
a nástupcov. Veru tebe Pavlovi Breznickému staršiemu, šoltýsovi a tvojim všetkým potomkom v tejto dedine Kamenska nové šoltýstvo dávame
právo založiť a k nemu si zadovážiť,
mať a držať jedného sedliaka, mimo
tých šiestich s tým, že aj tvoj spoločník Juraj Regula a jeho dedičia môžu mať polovičný podiel zo šoltýstva,

mínaný hrad opravovať, jarabice ku
svadbám....
Hranice tejto obce sú presne
označené týmto spôsobom: „Začínajúc od východnej strany od velíkeho plavu hore Veľkým potokom na vrch Kamenného a vrchom
Kamenným k Bielej Orave, odtiaľ
na jeden grúň Oselný a hore tým
grúňom na vrch nazývaný najvyšší
Kičerka-Klin, odtiaľ zas na najvyššiu Kičeku nazývanú Pol Komarnikova Kurčinka, potom dolu Komarnikovým chodníkom na najvyššiu Kičerku, od tej Kičerky dolu Hirovskym hrebeňom do rieky Krušetnica nazývanej na veľký plav a tu sa
hranica končí.“
Pre väčšiu toho všetkého istotu,
listinu túto sme im vydali potvrdenú naším podpisom a našou pečaťou. Dané na našom hrade Bytča,
sedemnásteho dňa mesiaca júla roku pána tisícšesťstopätnásť.
Gróg Juraj Turzo, vlastnou rukou
Alžbeta Coborová, vlastnou rukou
Gróf Imrich Turzo, vlastnou rukou
Pre našich predkov ide o veľmi dôležitý dokument. Dával im
právo usadiť sa a obhospodaro-

vať zverenú časť zeme, ktorá bola
inak majetkom zemepána. Taktiež
im boli vymedzené presné práva a povinnosti voči zemepánovi.
V našom prípade ide o tzv. valaské
právo. Na ňom Turzovci v priebehu šesťdesiatych rokov na prelome
16. a 17. storočia založili na Orave
vyše 40 nových obcí. Pre námahy,
ktoré naši predkovia vynakladali
pri zakladaní novej dediny, im bola stanovená šestnásťročná lehota. V podstate išlo o akési „daňové prázdniny“, počas ktorých nemuseli na Oravský hrad odvádzať
žiadne poplatky, okrem každoročného desiatku zo svojich ovčích
stád. V tomto období to bol bežný,
pre novoosadníkov nesmierne dôležitý jav, ktorým sa mala zabezpečiť hospodárska efektívnosť novozaloženej, resp. už existujúcej
dediny v blízkej budúcnosti. V urbári Oravského panstva z roku
1625 sa o Zákamennom píše: „Tato nova dedina ma slobodu od neboštika pana platinuša nadanu za 16
rokuv ab anno 1615 computando
in festo divi Jacobi“. Ďalej na margu je poznačené, že táto sloboda im uplynula v roku 1631 a odvtedy musia dávať okrem už spomínaného desiatku od oviec ešte:
„Od každej role štyroch baranov,
čo je spolu 24, od košarísk tzv.
krpcové na stálych valachov každý
po 33 denárov. Každá jedna usadlosť (roľa) musela vyhotoviť ročne
po tri plte, ktoré mali priviesť tam,
kam sa im rozkáže. Ďalej museli spoločne platiť desiatok od šindľov, ročne panstvu odovzdávať
šesť koží z kún alebo šesť dukátov,
jedno teľa, 18 sliepok, 6 husí, 60
vajec, 6 jariabkov, 5 lukien a jeden
korec ovsa alebo jeden zlatý a štyri dukáty prispievali každoročne
na zámockých drábov.“ V prípade,
že si vystavali pílu a mlyn, ich poplatky sa ešte zvýšili.
Veľmi dôležité bolo aj vymedzenie hraníc novej obce. Ako sme už
uviedli, celá metačná časť je napísaná po slovensky. Spomínajú sa
tu geografické body, ktoré som
sa pokúsil identifikovať s dnešnými chotárnymi názvami. Z týchto
geografických pomenovaní vyplýva, že ľudia sa pohybovali v týchto priestoroch už pred založením
obce a dobre poznali tieto miesta, ktorým dali rôzne názvy. Zrejme tieto lokality využívali obyvatelia okolitých obcí pre pastvu svojich stád. Podľa priezvisk prvých
usadlíkov išlo najmä o pastierov
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Prvé desaťročie spolupráce a dobrých vzťahov
Pred desiatimi rokmi sa
začala spolupráca dvoch obcí
v dvoch rôznych štátoch,
Zákamenné na Slovensku
a gmina Suszec v Poľsku.
Delí nás viac ako stokilometrová vzdialenosť. Počet kilometrov ale neuberá na blízkosti a pocite spolupatričnosti, ktoré sa
za tie roky vytvorili medzi týmito obcami. Spoločne sme sa za-

pájali do cezhraničných projektov a vytvárali akýsi pomyslený most, ktorý nás prepojil v rôznych oblastiach. Každý rok sa obidve strany stretávajú napríklad
na dni obce Zákamenné, dni gminy Suszca, rôzne detské olympiády, stretnutia seniorov, hasičov, poľovníkov, ale aj predstaviteľov samosprávy alebo podnikateľov, či rôznych kultúrnych zložiek, alebo detí zo škôl. Spoločne

si vymieňajú skúsenosti, obohacujú sa nielen po jazykovej ale aj
po ľudskej stránke. Tieto stretnutia sú veľmi inšpiratívne pre obe
strany, lebo pri nich čerpáme nové nápady a námety. Obrovskú
pomoc a podporu sme cítili pri
tvorbe a realizácii rôznych projektov z Európskej únie. Zisťujeme, že v Poľsku úplne inak funguje samospráva, Poľsko je v tvorbe
a čerpaní projektov ďaleko pred

Slovenskom. Obyvatelia Suszca
sú veľmi milí, snažia sa vždy ukázať všetko to krásne čo majú v obci. Gmina Suszec je obec baníctva
a poľnohospodárstva. Najväčšia baňa „Krupinská“ dáva prácu
približne 2500 zamestnancom.
V obci existuje viac než 500 registrovaných podnikateľských firiem. Gmina Suszec sa skladá zo
6 menších dedín, na čele gminy
stojí wójt Marian Pawlas.

Rok na dedine – prachom zapadnuté spomienky
„Prchavý moment zachytený fotoaparátom. Tak radi sa k nemu vraciame. V pamäti sa nám vynoria vyblednuté spomienky, srdce poskočí radosťou
a v kútiku pier sa objaví úsmev.“
Pri 400. výročí prvej písomnej zmienky o obci Zákamenné sa Vám do rúk dostala brožúrka pod názvom „Rok na dedine
– prachom zapadnuté spomienz Vasiľova, Krušetnice a Brezy.
Tento predpoklad potvrdzuje aj
hraničný spor, ktorý malo Zákamenné s Krušetnicou a Brezou
už v roku 1619. Riešiť sa ho podujala vdova po Jurajovi Turzovi
Alžbeta Coborová spolu so svojím synom Imrichom. Zaujímavé je konštatovanie, že protesty
zo strany krušetnianskeho šotýsa Ondreja, že sa mu založením
Zákamenného spôsobila škoda,
boli zbytočné, pretože boli znesené veľmi neskoro.
Veru ťažké boli osudy našich
predkov a nemalá bola ich námaha vynaložená pri vytváraní
nových obydlí v hustých lesoch
a na pomerne neúrodnej a kamenistej pôde. Buďme im preto
vďační a s úctou na nich spomínajme, veď to boli práve oni, ktorí si vybrali tento i keď drsný, no
o to malebnejší a našim srdciam
taký blízky kút a začali vytvárať
z neho náš domov.
Mgr. Michal Mrekaj,
PhD., Štátny archív Bratislava

ky“. Tento projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Len s jeho pomocou sme mohli
vydať aspoň malú „ochutnávku“
z vašich fotografií.
S pomocou občanov sa nám podarilo zozbierať viac ako 1200 dobových fotografií, ktoré budú slúžiť k obohateniu archívu obce ale
aj regiónu. Práve tieto historické
fotografie zanechajú nezmazateľnú stopu pre budúce generácie.
Most medzi viacerými generáciami sa úspešne preklenul práve chvíľami strávenými hľadaním
a vyberaním fotografií. Brožúrka je zostavená z historických ale
aj súčasných fotografií na ktorých
vidieť premeny v obci.
Podarilo sa zhromaždiť obrázky z rôznych častí a etáp života. Bolo veľmi ťažké z toľkých fotografií vybrať tie, ktoré sa dostali do brožúry. Fotografie sú doplnené textami, ktoré približujú život v obci, prácu našich predkov,
významné miesta a budovy v obci,
ale je venovaná aj ľudovému kroju
a nášmu rodákovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi.
Projekt „Rok na dedine – prachom zapadnuté spomienky“ finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
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ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

TJ TATRAN Zákamenné žiada navýšiť rozpočet, poslanci
OZ chcú zasadať častejšie
2. 10. 2015
Na zasadnutí bolo prítomných 10
poslancov, Ing. Peter Durčák a Peter Grofčík sa ospravedlnili. Starosta skonštatoval, že zasadnutie
OZ je uznášania schopné a začalo sa s prerokovávaním jednotlivých bodov.
Pri prehľade o plnení rozpočtu za II. štvrťrok 2015 sa poslanec
Marek Beňuš pozastavil nad položkou náklady na kultúrny dom
a prečo položka „kultúra“ vykazuje stratu. Starosta uviedol, že kultúra u nás nemôže vytvárať zisk,
pretože aj nájom kultúrnych domov na konanie jednotlivých rodinných akcií je prispôsobený tak,
aby bol občanom dostupný. Našim
cieľom nie je vytvárať zisk, ale poskytovať služby občanom.
Starosta s ekonómkou a účtovníčkou OcÚ informovali poslancov o zmenách v rozpočte k 30. 9.
2015 z dôvodu poskytnutých dotácií a zinkasovaných príjmov,
v rámci rozpočtových kapitol a výdavkov rozpočtovej organizácie.
Vzhľadom na pretrvávajúcu
mimoriadnu situáciu v zásobovaní obce vodou bolo potrebné zakúpiť nerezovú cisternu na pitnú vodu, postupne sa navyšujú náklady
na rekonštrukciu ihriska. Získali sme dotáciu na merač rýchlosti,
ktorý bude umiestnený pri hlavnej ceste, na začiatku obce, smerom od Oravskej Lesnej. Časť prostriedkov sme doplatili z vlastných
zdrojov. Uskutočnili sa presuny
prostriedkov po položkách.
V budúcom roku by sme mali dokončiť kanalizáciu a úpravy ciest, dokončiť rekonštrukciu

ihriska. Tieto dve úlohy starosta
označil za jedny z hlavných v roku 2016. Vzhľadom na novovznikajúce ulice k IBV je potrebné doplňovať verejné osvetlenie a nevyhnutný je aj nákup pozemkov pod
miestne komunikácie. Pretrvávajú požiadavky na výstavbu telocvične resp. športovej haly a nepodarilo sa nám urobiť ani dopravné
značenie v obci.
Poslanci začali predkladať svoje
návrhy a požiadavky občanov:
• Mgr. Strýčková – chodníky Poriečie, vybudovanie oddychovej
zóny cez Babinec;
• Ing. Vladimír Florek – chodníky
Podkamenné – Oravice;
• Marek Beňuš – obnovenie starých hrobov Kalvária.
Peter Grofčík poslal písomný
návrh – dokončiť dopravné značenie, cesty, chodníky, pokračovať v príprave ulíc na základe podnetov vypracovať štúdiu športového areálu v Oraviciach, umiestniť
plastové boxy s posypovým materiálom a lopatkou v strmých úsekoch ciest, v prípade nových výziev z eurofondov požiadať o dotáciu na výstavbu vyhliadkovej veže
na Kamennom a cyklo-chodník,
projektová dokumentácia na novú
telocvičňu.
Schválené boli tieto hlavné
úlohy na rok 2016:
• dokončenie rekonštrukcie futbalového ihriska
• dokončenie kanalizácie a úpravy ciest
• doplnenie verejného osvetlenia
do nových ulíc
• nákup pozemkov
• projektová dokumentácia novej
telocvične
• dopravné značenie v obci
• chodníky – Poriečie, Podkamenné – Oravice

Pri Zbernom dvore v Oraviciach sa nám začali množiť divoké skládky, momentálne je priestor a okolie zberného dvora monitorované.

Práce na ihrisku pokračujú
• dokumentácia na využitie športového areálu
Mgr. Pavol Demko, riaditeľ školy poskytol základné informácie o ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom v školskom roku 2015/2016: počet žiakov školy 695, počet tried 32 + 1 špeciálna, počet žiakov so ŠVVP 60, počet krúžkov 32, počet členov krúžkov 787 – 124 externých, 32 detí
poukaz neodovzdalo, alebo odovzdalo inde.
MŠ: počet detí 157, počet tried
9, s celodennou starostlivosťou
5, s poldennou starostlivosťou 4,
predškoláci 74.
Školský klub detí: počet zapísaných 28, oddelenie 1.
Školská jedáleň: počet stravníkov
300, z toho cudzích 20.
V letnom období sme mali viac akcií, ktoré obohatili spoločenský život v obci skonštatoval starosta.
• Dni obce – 400. výročie prvej písomnej zmienky – akcia bola hodnotená aj od cudzích účastníkov
veľmi dobre, samozrejme, že niektoré technické nedostatky sa vyskytli. Niektorí občania v čase nedostatku vody vytýkali veľké finančné náklady na dni obce, že sa
mali peniaze využiť na to, aby obec
mala vodu. Voda sa rieši z iných
zdrojov. Na dni obce sme získali
5 450 € z grantov, ktoré poskytovali financie na tieto účely.
• Rezbárske sympózium na Vyšnom konci sa stretlo tiež s veľkým
ohlasom, starosta poďakoval organizátorom.
• Letný prechod – Úšust sme
zvládli organizačne dobre, starosta poďakoval všetkým, ktorí sa
pričinili k dobrému priebehu.
• 50. výročie úmrtia biskupa Jána
Vojtaššáka – akcia bola organizovaná Farským úradom Zákamenné, ale aj obec prispela finančne aj
organizačne.
Tohoročné sucho nás postavilo do situácie, že sme boli núte-

ní vyhlásiť mimoriadnu situáciu
v zásobovaní vodou a do dnešného dňa, aj keď sa situácia podstatne zlepšila sme ju neodvolali, uviedol starosta. Vzbudili sme záujem médií, ktoré si u nás podávali
kľučky. Voda sa navážala do vodojemov 30 dní, 13 krát za deň. Ani
to však nestačilo pokryť spotrebu a na niektorých vyššie položených miestach sa voda objavila len
na chvíľu. Problémy s vodou mali aj občania, ktorí majú súkromné vodovody a teraz žiadajú o napojenie sa na obecný vodovod.
Po vyhlásení mimoriadnej situácie sme nedovolili ani jedno pripojenie na obecný vodovod, kým
sa situácia nevyrieši s pripojením
sa na vodovod z Oravíc. Je jasné,
že po napojení sa na tento zdroj
cena vody vzrastie. Oravská vodárenská spoločnosť nám pomohla
riešiť situáciu aj zapožičaním cisterien na pitnú vodu, úžitková sa
vozila v hasičskej cisterne.
Starosta konštatoval, že mimoriadnu situáciu ešte neodvolá, deficit vlahy v pôde stále trvá a príchod skorých mrazov môže situáciu opäť skomplikovať. S VODOU
TREBA NAĎALEJ ŠETRIŤ.
Po tohtoročnom odpísaní stavu vodomerov obec prehodnotí jednotlivé odbery a zablombuje vodomery.
Poslanci trvali na tom, aby všetci odberatelia vody z obecného vodovou mali vodomery.
27. 11 2015
Zasadnutie bolo zvolané na základe žiadosti skupiny poslancov,
ktorí okrem iného chceli riešiť
hlavne finančnú situáciu TJ Tatran Zákamenné. Táto skupina poslancov už na minulom zasadnutí
navrhovala, aby sa OZ schádzalo
častejšie ako 4 x ročne.
Na zasadnutí sa prerokovávalo navýšenie rozpočtu TJ na rok
2015 a výška rozpočtu TJ na rok
2016.
TJ Tatran Zákamenné žiada navýšiť rozpočet na rok 2015
o 5 500 €. Komisia športu a vzde-
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lávania zohľadnila všetky dôvody,
prečo k takému navýšeniu v tomto roku došlo: • prenájom ihriska v Krušetnici z dôvodu rekonštrukcie ihriska v Zákamennom,
momentálne je domovským ihriskom zákamenských futbalistov; • vznik nákladov na dopravu do Krušetnice; • počas rekonštrukcie ihriska TJ nemá svoj bufet; • vznik nových oddielov TJ
– šach a stolný tenis; • kúpa bicykla na dni obce; • doprava dorastového mužstva futbalistov,
hrá 3. ligu, všetky zápasy sa hrajú mimo obce a to v Kysuckom
Novom Meste, Bytči; • náklady
na predĺženie trénerských licencií.
Komisia športu a vzdelávania
odporučila rozpočet TJ Tatran
na rok 2015 navýšiť.
Starosta Ing. Milan Vrábeľ konštatoval, že náklady na TJ podľa počtu obyvateľov sú vysoké
a vytýkal to aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý momentálne v obci vykonáva kontrolu. Vytkol aj
výšku ceny bicykla, ktorý bol zakúpený ako 1. cena na Zákamenskú penaltu. Predložil poslancom
prehľad dotácií TJ od roku 2007
– 2015 kde zo sumy 4 799, 11 €
vzrástla na 15 778 €. Najskôr bola dohoda, že obec poskytne prostriedky na diéty, rozhodcov a dopravu. Dnes sa tam objavujú aj iné
položky, napr. licencie trénerov
a požiadavka na rok 2016 sa zdvoj-

samospráva obce

násobila oproti roku 2015. Starosta ešte vytkol skutočnosť, že keď
bolo treba zahlasovať elektronicky
za získanie dotácie od štátu pre TJ,
nehlasovali ani všetci jej členovia.
Poslanci nakoniec navýšenie
rozpočtu v roku 2015 schválili
zvýšenie o 5 500 €.
Prítomný predseda telovýchovnej jednoty PaedDr. Ján Kocúr
predniesol požiadavky jednotlivých oddielov TJ na rok 2016:

Uvedená cesta bola financovaná z príspevku Lesov SR a obce.

Predseda žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár odovzdáva
hasičský vozík dobrovoľným hasičom zo Zákamenného
• Bedmintonový klub Zákamenské levy 5 085,28 €;
•  Futbalový oddiel 19 170, 80 €;
• Šachový oddiel 2 471, 40 €;
• Stolno-tenisový oddiel 1 132 €;
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• Florbalový oddiel 4 884 €;
• Gymnastický oddiel 2 271 €.
Celkom pre TJ TATRAN Zákamenné 35 014, 88 €.
OZ sa dohodlo, že požiadavky
TJ po jednotlivých oddieloch im
budú zaslané v eletronickej forme a o schválení rozpočtu pre TJ
na rok 2016 budú hlasovať na budúcom zasadnutí.
Starosta informoval o postupe prác na rekonštrukcii futbalového ihriska. Práce nepostupovali tak, ako sme si predstavovali, nastali problémy so zabezpečovaním ornice, ktorá sa nakoniec
miešala na základe rozborov z rašeliny a ornice. V súčasnom období je hotový aj závlahový systém.
V budúcnosti budeme musieť rátať s oplotením a výstavbou bariér.
Ihrisko sa bude používať len na zá-

pasy. Zatiaľ je preinvestovaných
cca 70 tis. €. Certifikované práce vykonáva firma a ostatné práce robí obec.
Ing. Peter Durčák ako predseda
komisie výstavby bol s komisiou
poverený prípravou plánu rozdelenia obce na určenie ulíc. Uviedol, že komisia sa už aj niekoľkokrát zišla, ale potom sa čakalo
na výsledky komunálnych volieb
a ktorí poslanci budú ďalej na vízii
pracovať. Sľúbil, že pripraví materiál a od budúceho roka sa bude
na ňom pracovať, žiadal ostatných
poslancov o spoluprácu a záujem.
Starosta skonštatoval, že
momentálne končí mandát
školskej rady a obec ako zriaďovateľ základnej školy má delegovať troch členov. Starosta preto
navrhol odvolať k dnešnému dňu
členov školskej rady ktorí boli
delegovaní obcou resp. zriaďovateľom a to Jozefa Peňáka, Viktora Florka a Antona Sumihoru
a požiadal poslancov, ktorí majú záujem pracovať v školskej rade, nech sa prihlásia. OZ po prejednaní delegovalo nových členov školskej rady Viktora Florka, Miroslava Koleňa a Milana
Gročíka.
Starosta ešte informoval, že
prameň pitnej vody z Oravíc,
z pod Roháčov je už v Zákamennom, problémy z nedostatkom
vody by mali byť zažehnané.
Zápisy zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva nájdete na www.zakamenne.sk.
Mariana Florková
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HÁDAME SA hádame
a nevieme sa dohodnúť

Každú nepárnu stredu
v čase od 14 30 do 1530
v zasadačke obecného
úradu môžu občania
využiť bezplatné
mediačné poradenstvo.
Čo je mediácia?
Mediácia je spôsob riešenia konflitkov prostredníctvom komunikácie. Zrejme každý človek už
v živote riešil nejaký spor. Niekedy sa vyriešia rýchlo a nenásilne
a inokedy je potrebný k pomoci
súd. Mediácia je vlastne alternatíva, ktorá pomáha vyriešiť spory
tak, aby boli spokojné obe strany. To je základný rozdiel oproti
súdu. V mediácií neexistuje víťaz
ani porazený. Jej cieľom je dohoda, ktorá je výhodná pre obe zúčastnené strany sporu.
Ako prebieha?
Mediácia je v prvom rade
o dobrovoľnosti. Obe strany sporu sa stretnú s mediátorom, ktorého úlohou je dať obom dostatočný priestor, aby mohli predostrieť svoj pohľad na vec. Potom
nasleduje diskusia, kde je úlohou
mediátora udržať pokojnú atmosféru, ktorá diskusiu podporuje. Keď si konflikt vzájomne vysvetlia, pristupuje sa k ďalšej fáze a tou je návrh riešení. Návrhov
môže byť niekoľko, každý účastník môže predložiť svoje návrhy. Tu opäť zasahuje mediátor,
ktorý pomáha stranám nájsť taký návrh, s ktorým by boli obaja spokojní. Mediátor vystupuje
ako nestranná osoba. Potom sa
pristupuje k formálnym záležitostiam, ako je spísanie dohody,
návšteva notára a pod.
Čo je predmetom?
Predmetom mediácie môže byť
akýkoľvek konflikt, ktorý ľudia majú, okrem konfliktov zaAllianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
ZDRAVOTNÉ STREDISKO 40
ZÁKAMENNÉ
MOBIL: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk

sahujúcich do trestného práva. Takže mediátor môže byť
nápomocný pri sporoch susedských, rodinných (dedičstvo,
pozemky, rozdelenie majetku
pri rozvode, starostlivosti o deti po rozvode, BSM…), pracovných, obchodných, spotrebiteľských. Možnosti riešiť spory
mediáciou je veľmi veľa.
Prečo práve mediácia?
Mediáciu je vhodné využiť
preto, lebo je veľmi efektívna.
V prvom rade šetrí čas. Spory,
ktoré sa na súdoch vlečú niekoľko mesiacov a niekedy aj rokov, sa prostredníctvom mediácie môžu urovnať v priebehu niekoľkých stretnutí. Ďalšou výhodou je to, že šetrí peniaze. Platí sa iba za čas skutočne strávený s mediátorom, úkony potrebné k výkonu mediácie
a notárske poplatky. Odpadajú náklady na advokátov, súdne
trovy a iné poplatky. Ako už bolo spomínané, základom mediácie je dobrovoľnosť. Tak sa nemôže stať, že niekto je donútený spor riešiť, keď o to nemá záujem. Z toho hneď vyplýva, že
keď niečo človek robí dobrovoľne, nie len že sa vzťahy s druhou stranou nezhoršujú, ale
v prípade dohody sa aj zlepšia.
No a nemôžeme zabudnúť aj
na ďalšiu dôležitú výhodu, ktorou je to, že spory riešené prostredníctvom mediácie sú neverejné. Mediátor je viazaný mlčanlivosťou a spor je riešený
iba medzi stranami, ktorých sa
týka, nemá tam prístup verejnosť, čo ocenia všetci, ktorí neradi súkromné veci rozoberajú
na verejnosti.
Kde nájdeme mediátorov?
V okrese Námestovo sa Kancelária mediátorov nachádza
na Hviezdoslavovom námestí
č. 1. Je to v budove Maríny na 1.
poschodí. Viac informácií získate na webovej stránke:
www.dohodamediaciou.sk
alebo na tel. čísle 0903 220 992
Mgr. Ladislav Šnapko, prípadne 0907 098 713 Mgr. Henrieta Šnapková.

V častiach obce Oravice
a na Poriečí pri Filipčíkoch si
mohli občania všimnúť zvýšenú
aktivitu policajných hliadok hlavne ráno v čase keď deti idú do ško-

„Zásobovanie vodou
a kanalizácia oravského
regiónu, etapa 2“
V katastrálnom území obce je
35 kilometrov ciest,
Zákamenné s 5300 obyvateľmi a 1500 domami je najväčšou obcou Oravy. Už štvrté
volebné obdobie je tu starostom Ing. Milan Vrábeľ.
Ako si zaspomínal, bol jedným
z tých, ktorí chceli, aby sa stavba kanalizácie realizovala. Po dlhých rokoch sa projekt napokon
podarilo presadiť, lebo ako hovorí, dobiehame niečo, čo tu už dávno malo byť. Už len pripomíname,
že druhá etapa projektu je zo 72 %
hradená z prostriedkov Európskej únie, 15 % zo zdrojov investora a zvyšok z celoslovenských
zdrojov. Starosta predpokladá, že
na kanalizáciu, ktorá prinesie aj
čistejšie životné prostredie, sa napoja všetci občania. Začiatky výstavby boli rozpačité, subdodávatelia začali s ľuďmi, ktorí neboli odborníkmi na mieste. Aj po kritických hlasoch starostu i občanov sa situácia zmenila k lepšiemu: dnes v obci pracuje šesť pracovných skupín s približne 30 ľuďmi na ceste tretej triedy, na miestnych komunikáciách a v zelenom
páse. Stavbárom začiatkom júna
ostávalo urobiť ešte viac ako polovicu. Do konca roka sa to musí
stihnúť. Voláme občanov na úrad,

Tibor Murín
Tel., fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414

snažíme sa dohodnúť s investorom i stavbármi vytýčiť určitú trasu, hovorí starosta. Projekt od prvých myšlienok po schválenie má
už 12 rokov, z čoho vyplýva aj potreba posunúť trasy tak, aby všetci boli spokojní, prízvukuje. Nie je
to maličkosť, pretože v samotnom
katastrálnom území obce je 35 km
štátnych a miestnych ciest. Ak si
uvedomíme, že zväčša po oboch
stranách ciest stoja rodinné domy,
stavbárov čaká ešte poriadny diel
roboty. Popri realizácii druhej etapy projektu sa už z vlastných zdrojov Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a obce uskutočňuje aj
inštalácia vodovodu, keďže práve z Zákamennom je akútny nedostatok pitnej vody, najmä v suchých mesiacoch. V rozprávaní
sme prešli aj na príjemnejšie témy.
Neobišli sme ani tunajších rodákov: prof. Milana Čiča, ktorý z pozície riaditeľa prezidentskej kancelárie pomáhal miestnym otvárať dvere, biskupa Jána Vojataššáka, ktorého sochu z bronzu zhotovil sochár a miestny rodák, 41-ročný Juraj Brišák. Z obce pochádza
aj viacnásobný olympionik, lyžiar
Martin Bajčičák i operná speváčka Agneša Vrábľová, ktorá študovala u Luciana Pavarottiho a pôsobí v Opave a Prahe.
Marián Šimkulič

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

029 56 Zákamenné 62

ly. OO PZ Zákamenné v spolupráci s obcou Zákamenné sa rozhodli posilniť hliadky a monitorovať
uvedené lokality, aby sa predišlo
zbytočným nehodám a kolíziám.

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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„Tešíme sa z nového auta“
Prijímatelia sociálnych
služieb z Domova sociálnych
služieb a zariadenia pre
seniorov Zákamenné sa
tešia z nového 9 – miestneho
auta. Na výlety, rôzne súťaže
a akcie, družobné návštevy
iných sociálnych zariadení
budú cestovať pohodlnejšie
v aute prispôsobenom
Vďaka finančnej dotácii Žilinského samosprávneho kraja sa

nám podarilo zakúpiť špeciálne 9
– miestne motorové vozidlo s mechanickou zdvíhacou plošinou.
Auto budú využívať všetci prijímatelia sociálnych služieb, taktiež aj
handicapovaní prijímatelia sociálnych služieb – odkázaní na invalidný vozík, ktorí sa vďaka spomenutej mechanickej plošine budú
môcť bezpečne prepraviť aj na výlety mimo zariadenia, komfortnejšie plniť svoje potreby a záujmové aktivity, čím podporíme ich in-

Žilinský samosprávny kraj venoval DSS Zákamenné auto na prepravu osôb.
tegráciu do spoločenského života
a miestnej komunity.
Automobil bol dňa 19. 11. 2015
úspešne „uvedený do života“ pani
riaditeľkou DSS a ZPS Zákamenné – Adrianou Adamicovou, a poslancami Žilinského samosprávneho kraja za Oravu – Jozefom
Strakom, Albínom Maslaňákom,
Milanom Vrábľom, ktorý je zároveň starostom obce Zákamenné.
Pán farár Cyril Hamrák auto posvätil a vo svojich modlitbách vyjadril prosbu, aby jazdilo bezpečne a spoľahlivo. Pani riaditeľka

Každý nápad sa počíta
Zákamenné je jednou z 23
členských obcí Miestnej akčnej skupiny Biela Orava, ktorá
združuje obce, mesto Námestovo, podnikateľov, občianske
združenia ako aj fyzické osoby
z okresu Námestovo.
Hlavným cieľom vytvorenia
tohto združenia je posilnenie spolupráce regiónu vo všetkých oblastiach spoločenského života. Združenie, alebo tiež Miestna akčná
skupiny (MAS) v súčasnosti pripravuje projekt, prostredníctvom
ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ
v celkovej sume 4 mil. EUR, ktoré môže následne použiť na financovanie menších projektov na celom svojom území, teda na území
22 obcí a mesta Námestovo. Spoločne teraz hľadáme oblasti / témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu.
Chceme nájsť a podporiť projekty, ktoré prinesú skvalitne-

nie života obyvateľov nášho regiónu, posilnia sociálne služby,
prispejú k vytvoreniu pracovných miest, zvýšia našu konkurencieschopnosť v oblasti cestovného ruchu, ale aj poľnohospodárstva, lesníctva, či výroby
regionálnych potravín. To všetko s dôrazom na ochranu životného prostredia a zavádzanie
inovácií, či moderných výrobných postupov.
Aj vy sa môžete zapojiť do tvorby projektu a pomôcť nám zodpovedať na otázky, čo je pre náš región dôležité a naopak, čo do nášho regiónu nepatrí. Taktiež nám
môžete zaslať Váš nápad v podobe projektového zámeru, ktorý
nám pomôže nájsť tie najdôležitejšie oblasti, ktoré budeme podporovať.
Viac informácií o Miestnej akčnej skupine môže nájsť
na www.masbielaorava.sk .

vo svojom príhovore zaželala prijímateľom sociálnych služieb veľa šťastne absolvovaných kilometrov. Prijímatelia sociálnych služieb absolvovali prvú skúšobnú
cestu – na stolnotenisový turnaj
do Liptovského Hrádku a skonštatovali, že auto je pohodlné
a priestranné. „Našim zámerom
je, aby toto nové auto pomohlo
tým, ktorí to potrebujú“, uviedla
riaditeľka Adriana Adamicová
Domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov Zákamenné

ODBORNÉ PORADENSTVO
v životnom prostredí
Možno si myslíte, že triedenie
odpadov (papier, plasty, sklo
a kovy) a kompostovanie
biologických odpadov
(napr. tráva, zelený odpad
z kuchyne…) nemá pre Vás
žiadne výhody, ale to sa veľmi
mýlite.
Triedenie a kompostovanie má
environmentálne,
ekonomické
a aj sociálne výhody. Výhody separovania odpadu a kompostovanie: triedením druhotných surovín ich vraciame späť do výrobného procesu a preto sa následne ťaží a získava menej prvotných
surovín – tým menej ničíme nové
územia kvôli ťažbe surovín.
Triedenie prináša významné
úspory prírodných zdrojov a znižuje znečisťovanie životného prostredia. Spracovaním vytriedených
druhotných surovín sa spotrebúva menšie množstvo energie. Domácim kompostovaním získavame kvalitné a ekologické hnojivo,

čím neznečisťujeme pôdu chemickými hnojivami. Keď budete triediť a kompostovať odpad, tak sa
bude ukladať na skládkach menšie množstvo odpadov – to znamená ušetrenie finančných prostriedkov, pretože za odpad ktorý
skončí na skládke sa platia nemalé finančné prostriedky.
Čím viac budeme triediť a kompostovať, tým viac obec ušetrí. Separovaný zber zvyšuje zamestnanosť (napr. ľudia pracujúci
na zbernom dvore, na dotrieďovacích linkách odpadov, v kompostárňach…).
Spracovala: Ing. Ďurišová
PEDIKÚRA A KOZMETIKA
(starostlivosť o pleť)

aj na objednávku

Bc. Zlatica Gruchalová
Zákamenné č. 128
Telefón: 0915 872 835
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Mikuláš nosí sladkosti, darcovia darujú krv
Každý rok sa snaží Miestny
spolok Slovenského červeného
kríža v spolupráci s obcou
Zákamenné zorganizovať štyri
pravidelné odbery krvi v obci.
Ten posledný v roku 2015 sa
konal pár dní pred sviatkom
sv. Mikuláša.
Do nového kultúrneho domu
prišlo viac ako 70 dobrovoľných
darcov krvi. Naplnených bolo 68
krvných vakov, ktoré budú ďalej
zachraňovať životy iným. „Mikulášskej kvapky krvi“ sa zúčastnilo
41 žien a 27 mužov. Z tohto počtu
boli traja prvodarcovia. Veľmi zaujímavým faktom je, že v Zákamennom býva pravidelne najvyšší počet darcov s krvnou skupinou O+.
Medzi najmladších darcov patrili Lucia Kytašová, Júlia Prokopová, Monika Tisoňová ml., Ondrej Kostolňák ml., Jakub Durčák
a Martin Buckulčík. Do Zákamenného pravidelne chodievajú aj darcovia z Novote, Oravskej Lesnej,
Krušetnice, Lomnej. Je veľmi dobré, že si aj napriek dnešnej uponáhľanej dobe dokážu nájsť čas, aby
mohli venovať to najvzácnejšie čo
človek má – kus seba – svoju krv,
ktorá dokáže zachrániť život.
Na Slovensku sa ročne spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek krvi, ktorú potrebujú ľudia pri operáciách, obete
úrazov a nehôd, onkologickí pacienti. Určite každý z vás má v rodine skúsenosť s nejakým život
ohrozujúcim stavom, kde bola potrebná krv. Možno preto v Zákamennom a jeho okolí je ešte toľko ľudí ochotných venovať svoj čas
a sadnúť si do darcovského kresla.
MUDr. Viliam Dobiáš – prezident
Slovenského červeného kríža odhadol, že ak by darcovia nechodili darovať krv v priebehu týždňa by
sa v nemocniciach zastavila viac
ako polovica operačných výkonov.
Pri náročnejších operáciách alebo
úrazoch sa priemerne spotrebuje
5-7 litrov krvi.
Pravidelní darcovia krvi majú
oveľa nižšie riziko vzniku infarktu, sú vyrovnanejší. Dokonca sa
stretávame aj s istou formou „závislosti“, ktorú pociťujú niektorí
pravidelní darcovia krvi. Väčšinou
sú to darcovia, ktorí si „nechávajú
pustiť žilou“ pravidelne každé 3 –
4 mesiace. Pri odbere sa im do tela
vyplavuje endorfín – hormón šťastia. Telo si na to zvykne. Akonáhle
sa blíži termín ďalšieho pravidelného odberu, telo si pýta omladenie krvi a tiež svoju dávku endorfínu. Po darovaní krvi má darca
dobrý pocit, aj to zvyšuje hladinu
endorfínu – hormónu šťastia. Ako

hovorí MUDr. Dobiáš: „Darca krvi je nastavený na svoj interval
a keď nejde darovať krv, má „abstinenčné príznaky“. Je to pekná závislosť. Páchať dobro sa môže stať
závislosťou.“
Štatisticky je dokázané, že pravidelní darcovia krvi sú zdravší ľudia, nielenže majú nižšie riziko
infarktu, ale trpia v menšej miere na ochorenia chrbtice, väčšinou sa im vyhýbajú prechladnutia a ochorenia horných dýchacích
ciest. Darovaním krvi nútime naše telo, aby sa rýchlejšie regenerovalo, prispôsobovalo a tiež bolo
oveľa odolnejšie. Darcom sa robia
kompletné laboratórne vyšetrenia a kompletný krvný obraz. Vyšetrenie je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej
prehliadke, takže darca má dobrý
obraz o svojom zdravotnom stave.
Darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie
spojené s veľkou stratou krvi. Je
dokázané, že väčšie straty krvi napr. pri úrazoch znášajú pravidelní darcovia krvi oveľa lepšie. Darovanie krvi prispieva aj k celkovej regenerácii organizmu. Náhly
úbytok krvi pri darovaní „nakopne“ telo k tvorbe nových neopotrebovaných krviniek. Darovanie
krvi má teda povzbudzujúci účinok na náš organizmus. Pravidelní darcovia krvi sa cítia oveľa lepšie a zdravšie ako nedarcovia a tiež
po každom odbere majú pocit akoby „omladli“ a cítia sa sviežejší.
Stálych darcov krvi povzbudzujem, aby vytrvali a chodili pravidelne a s láskou darovať kus samého seba. Tých ktorí by chceli skúsiť úžasný pocit, že niekomu
pomáhajú a zároveň urobiť niečo
aj pre svoje zdravie tiež povzbudzujem: „Nebojte sa, je to len malé pichnutie, ale obrovská radosť
v srdci.“

Darovanie krvi v Zákamennom rok 2015
Krvná skupina
0+
0A+
AB+
BAB+
ABPrvodarcovia
Spolu
Muži
Ženy

Február
12
6
20
0
10
4
2
2
6
62
28
34

Máj
14
6
9
2
10
2
4
5
3
55
21
34

August
20
2
17
3
14
4
1
6
10
77
29
48

November
22
6
13
0
14
2
4
4
3
68
27
41

Spolu
68
20
59
5
48
12
11
17
22
262
105
157

V roku 2015 sa v obci Zákamenné vykonalo celkovo 262 bezpríspevkových odberov krvi, čo je
takmer 131 litrov „červeného zlata“. Z celkového počtu darcov bolo
105 mužov a 157 žien. V roku 2015
si do darcovského kresla prvýkrát
sadlo 22 nováčikov.
Kto môže byť darcom krvi?
• každý zdravý človek vo veku
od 18 do 60 rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov)
Kto nemôže darovať krv?
• kto prekonal infekčnú žltačku
typu B a C a bol v styku s chorými
na toto ochorenie za posledný rok
(V prípade infekčnej žltačky typu
A (napríklad v detskom veku, mô-

že byť darcom krvi človek až po určitom časovom odstupe)
• kto prekonal iné vážne infekčné choroby (informovať sa treba
na ne u lekára transfuziologického oddelenia)

• kto bol posledný mesiac chorý
• kto dlhodobo užíva lieky (s výnimkou hormonálnej antikoncepcie)
• kto bol posledný rok operovaný,
tetovaný, liečený akupunktúrou,
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Všetko má svoj čas
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má
zomrieť,
Svoj čas má plakať, svoj čas má
smiať sa,
Svoj čas má zarmucovať sa, svoj
čas má tancovať,
Svoj čas má hľadať niečo, svoj čas
má niečo stratiť,
Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas
má prehovoriť,
Svoj čas má stretnúť sa a spomínať!
Áno, všetci sme vo veku, v kto-

rom si uvedomujeme aj svoj čas,
čas odchodu. Možno práve preto intenzívnejšie prežívame to, čo
nám život ešte ponúka.
Niektorí z nás si ani nevedeli predstaviť, ako to je, keď absolvujú kúpeľnú liečbu. Mať celé dni
len pre seba, nechať sa obsluhovať
v jedálni, zúčastňovať sa rôznych
liečebných procedúr, kávičkovať,
zabávať sa, tancovať. Mnohí z nás
práve počas kúpeľnej liečby si uvedomili práve hodnoty života, čo je
dôležitejšie a čo nám zbytočne zaberá čas. Aj na duchovné obohatenie je tu priestor, ktorý nám nemôže nik vziať. Máme čas. Čas pre seba. Sme radi, že nám členovia pribúdajú a veľmi aktívne sa zapájajú
do rôznych činností.
Aj my sme prispeli ku zdarnému priebehu 400. výročia založenia obce. Alegorické vozy a tancujúci pár upútali svojou originalitou.
Naše spevácke vystúpenie tiež
zožalo úspech, práve piesňou,
ktorú zložila Kamilka Belicajová.
Spievame srdcom a preto sa nám

darí. O dobrú zábavu sa vždy postará Kamil Lučivňák.
Guláš navarený Godišovcami
a Čičovcami sa umiestnil v súťaži
na vynikajúcom II. mieste.
Kysnuté koláče napečené našimi gazdinkami nemali chybu,
aby boli čerstvé, boli pečené v noci. Ponúkali sme ich zadarmo, asi
35 druhov. Len sa tak po nich „zaprášilo“.
Sme pyšní na svojho člena
MUDr. Klementa Gajdoša, ktorý
je v našej obci už 30 rokov stomatológom.
Jednota dôchodcov

Nový merač rýchlosti
Obec Zákamenné získala
grant z Nadácie Allianz na zakúpenie merača rýchlosti. Zámerom Nadácie Allianz je aktívne
podporovať bezpečnosť cestnej
premávky pre všetkých jej účastníkov a prispievať k znižovaniu
nehodovosti na cestách.

• kto si dal urobiť „piercing“ –
t.j. prepichnúť uši, nos, peru,
obočie alebo kožu na iných častiach tela
• kto dostal transfúziu krvi alebo plazmy
• kto je nosičom víru HIV spôsobujúceho AIDS
• kto mal v poslednom roku
HIV-pozitívneho
sexuálneho
partnera a patrí k skupinám rizikovým na prenos HIV (ako napríklad vnútrožiloví narkomani, prostitúti a prostitútky, homosexuálne sa správajúci muži, jednotlivci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky, sexuálni partneri pacientov dostávajúcich transfúziu krvi a plazmy
• kto podstúpil operáciu mozgových obalov, transplantáciu rohovky

• kto sa liečil pomocou hormónov hypofýzy a u koho sa
v rodine vyskytla familiárna
forma tohto ochorenia
• v súvislosti s Creutzfeldt –
Jacobovou chorobou (CJCH)
sa Nariadením Ministerstva
zdravotníctva SR z júla 2005
z darcovstva krvi vylučujú
osoby, ktoré žili v rokoch 1980
– 1996 viac ako 6 mesiacov vo
Veľkej Británii a v Írsku. Toto
opatrenie je preventívne, pretože prenos CJCH transfúziou
krvi nebol dokázaný
• z darcovstva krvi sa vylučujú ženy počas menštruácie
a počas ťarchavosti (žena môže darovať krv až 1 rok po pôrode, ak nedojčí).
Zdroj:
www.mojakrvnaskupina.sk

Informáciu o pripravovanom
grante získala obec z web stránky Nadácie Pontis, kde je možnosť podať rôzne žiadosti o granty.
V septembri bol zakúpený a nainštalovaný merač rýchlostí na ceste II. triedy č. 520 v časti obce Oravice – smer na Nižný koniec. V minulosti, ani dopravné značky ani
vjazd do obce nespomalili vodičov, aby jemne dvihli nohu z plynového pedálu. Dodatočne ich
k tomu motivuje nový merač rýchlosti, ktorý blikaním upozorňuje
na dodržovanie povolenej rýchlosti. Nápis SPOMAĽ a číselná hodnota rýchlosti pôsobia, ako silný
psychologický efekt na vodičov,
ktorí prekročia povolenú rýchlosť.
Merač rýchlosti dôrazne upozorňuje vodičov na spomalenie a dodržiavanie povolenej rýchlosti
v obci Zákamenné. Nainštalovaním merača rýchlosti by sa mala
zvýšiť bezpečnosť obyvateľov ob-

ce Zákamenné a všetkých účastníkov cestnej premávky pohybujúcich sa po uvedenej komunikácii. Merač rýchlosti bol zakúpený z grantu Nadácie Allianz, ktorá prispela sumou 1500 €, zvyšné
financie našla vo svojom rozpočte obec. Súčasťou celého projektu
bola aj spolupráca s OO PZ Zákamenné, ZŠ J. Vojtaššáka a Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža. Partneri projektu sa
podieľali na seminároch Bezpečne
na ceste a Podaj prvú pomoc, ktoré zvýšili zručnosti pri správaní sa
na ceste a podaní prvej pomoci.
Tento projekt bol realizovaný
s podporou Nadácie Allianz.
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Projekt so srdcom
Pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníkov usporiadala Rada mládeže Žilinského
kraja a občianske združenie
V.I.A.C.– Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže už po tretí krát oceňovanie „Srdce v rukách 2015“. Toto ocenenie
môžu získať dobrovoľníci zo
Žilinského kraja za svoju výnimočnú a prospešnú činnosť,
ktorú robia v prospech iných
a bez nároku na odmenu.

ne poslednú nedeľu v roku venujú
veľkej akcii pod názvom benefičný
koncert „Deti deťom“.
Nejedná sa len o túto jednu nedeľu, je za tým obrovské množstvo
času stráveného mladými dobrovoľníkmi v teréne obce – vyhľadávanie rodín, ktorým treba pomôcť, komunikácia s obcou, farským úradom, charitou, rôznymi inštitúciami, behanie za sponzormi, príprava programu, týždne
driny, aby celý program prebehol
na úrovni a bez zbytočného stresu.

V troch kategóriách bolo nominovaných viac ako 40 projektov,
z nich porota vybrala tie najlepšie. Dňa 7. decembra 2015 sa v Aule Gymnázia Sv. Františka z Assisi v Žiline konal slávnostný galavečer, na ktorom sa zúčastnili aj naši
Zákamenčania. V kategórii „Projekt so srdcom“ si prvé miesto odniesli dobrovoľníci pod vedením
Vladimíra Šimjaka za projekt Benefičný koncert Deti deťom.
Pod projektom z názvom „Deti deťom“ sa skrýva skupinka mladých ľudí a detí, ktorú vedie mladý dobrovoľník Vladimír Šimjak.
Skupine mladých a detí nie je ľahostajný život okolo nich a vedia sa
pozrieť aj na sociálnu situáciu okolo seba. Už od roku 2009 pravidel-

Tento rok 2015 sa chystá už 6.
ročník benefičného koncertu „Deti deťom“, ktorý si našiel obrovskú
popularitu medzi Zákamenčanmi.
Prevratné na tejto ich myšlienke
je to, že mladí priamo v obci vyhľadávajú rodiny v ťažkej sociálnej situácii, zaujímajú sa o ich potreby,
snažia sa im pomôcť. Pre tie najvypuklejšie prípady každý rok zorganizujú benefičný koncert, na ktorý príde obrovské množstvo ľudí,
ktorí chcú práve prostredníctvom
koncertu „Deti deťom“ pomôcť.
Do celej organizácie je zapojených veľa detí a mladých ľudí, ktorých vedie Vladimír Šimjak. Zapájajú aj veľké množstvo dospelých
ľudí, ktorí im pomáhajú s realizáciou celého projektu, sponzorov –

podnikateľov, samosprávu, farský
úrad, rôzne združenia na území
celej obce. Majú vynikajúco prepracovanú celú realizáciu benefičného koncertu. Celoročné úsilie vyvrcholí vždy v poslednú nedeľu v roku, kedy títo mladí dobrovoľníci zorganizujú koncert „Deti deťom“, v ktorom sa spieva, tancuje, hrá ale aj recituje pre konkrétne
deti, pre konkrétnu rodinu. Výťažok z koncertu putuje priamo pred
zrakmi preplnenej sály rodinám,
ktoré to veľmi potrebujú (takto sa
už podarilo podporiť niekoľko rodín, ktoré ostali bez živiteľa rodiny – mladé vdovy s viacerými deťmi, ťažko choré deti, deti ktoré ostali v starostlivosti starých rodičov
– lebo sa o nich ich rodičia nezaujímali, rodiny postihnuté požia-

rom alebo inou katastrofou). Každý rok sa v obci vyskytnú prípady,
ktoré si vyžadujú zvýšenú pomoc.
Okrem toho vždy nájdu aj sponzorov, ktorí podporia dané rodiny konkrétnym hodnotným darom (potraviny, teliatko na vlastný chov, niečo o čom deti snívajú
a nemôžu si to v konkrétnej rodine
dovoliť – knihu o vesmíre, zaplatenie kurzu v autoškole...).
Pomáhajú hľadať cesty a spôsoby, ktoré sa nám zdravým, primerane zabezpečeným zdajú normálne, ale ktoré tak veľmi chýbajú v niektorých rodinách. Ľudia
v obci začínajú cielene pomáhať,
vyhľadávať rodiny ktorým treba
pomôcť. Takouto formou pomoci sa inšpirovali aj iné obce (napr.
Oravské Veselé).

SING A SONG – spev z plných pľúc a sŕdc
3. ROČNÍK V SPIEVANÍ CUDZOJAZYČNÝCH PIESNÍ S NÁZVOM SING A SONG (ZASPIEVAJ SI PIESEŇ)
Budova starého kultúrneho
doma otriasala v základoch.
Nie…nevŕtali nové závesy
ani nebrúsili podlahu.
To naši žiaci testovali maximálny výkon hlasiviek a kapacitu svojich pľúc. V tento deň sa uskutočnil 3. ročník súťaže v spievaní nielen anglických piesní s názvom
SING a SONG. Tento ročník sa líšil oproti predchádzajúcim ročníkom v rekordnom počte súťažiacich vystúpení (až 15!), a taktiež sme okrem anglických pesničiek počuli aj jednu ruskú a jednu
nemeckú pieseň. Novinkou tohto ročníka bolo aj zapojenie sa žiakov z prvého stupňa. Najviac nám
v mysli utkvelo vystúpenie žiačok
z 3.C – Adriány Boškajovej a Karin
Sivčákovej. Tieto dievčatá skutočne bravúrne odspievali pieseň Love in your soul (Láska v tvojej duši), ktorá je náročná nielen jazykovo, ale aj hudobne. Všetci vystupujúci sa na svoje vystúpenia pripravili skutočne zodpovedne. Uvedomili si, že divák nevníma vystú-

Víťazná trieda 9. B s piesňou Twist again
penie len sluchom ale aj zrakom.
Pekné kostýmy, dramatický make – up, zosúladené choreografie,
dokonca akrobatická dvíhačka –
toto všetko potešilo očí roztlieska-

ných divákov. Predstavenia sa zúčastnili aj bývalý pán riaditeľ Emil
Revaj so svojou manželkou, tiež
bývalou učiteľkou. Zo sedadiel ich
dvihla ruská pieseň Kaťuša, kto-

rú predviedli žiaci deviateho ročníka. Nechýbal odzemok v podaní Andreja Buknu z 9.B, ktorému
hip-hopovo konkuroval Vlado Janeta z 9.D. Z vystúpenia jednot-
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Prvosienky v Ostrove
Začiatkom mája odcestovali
členovia detského
divadelného súboru
Prvosienka pri ZŠ s MŠ J.
Vojtaššáka v Zákamennom
do Česka.
Nie, nešli na majstrovstvá sveta
v hokeji – aj keď by aj to prijali s radosťou. Cestovali do mesta Ostrov
pri Karlových Varoch, kde sa konal
jubilejný X. ročník medzinárodného detského divadelného festivalu
Ostrovské soukání. S organizátorkou festivalu a riaditeľkou miestnej ZUŠ –ky p. Irenou Konývkovou
sme sa prvýkrát stretli ešte v Lingene (Nemecko) na Svetovom festivale detského divadla a už vtedy
nás pozvala na ostrovský festival.
Tento rok malo Soukání podtitul „Ohlédnutí“. Spomienkovú
časť naplnila účasť mládežníkov
z Tanečno-pedagogického centra
z Brixenu (Taliansko), ktoré stálo spolu s domácim súborom pri
zrode festivalu, dlhoroční účastníci z Turgi (Švajčiarsko) a Wolverhamptonu (Veľká Británia).
Z mesta Plunge (Litva) opäť pricestoval súbor Saula. My a francúzsky súbor z predmestia Paríža sme boli nováčikmi. Paletu súborov dopĺňali dva domáce súbory
z Ostrova a súbor z Prahy.

ný detský súbor – aj to dokazuje vysokú
úroveň nášho
súboru a detského divadla
na Slovensku.
Ale aj ostatné súbory boli veľmi dobré.
Tradične vysokú úroveň mal
domáci súbor
HOP-HOP
s hrou o tučnom chlapcovi, ktorý hľadá
vlastnú
identitu. Starší Hopáci hrali
príbeh o autistickom chlapsyry sa rozchytali hneď a chutili aj
Francúzom – tradičným jedákom
syrov. Posledné štyri údené uzlíky
som vymenil za francúzsku palacinku priamo predo mnou upečenú. Mimochodom – cesto na ne robili Francúzi asi 4 hodiny pred trhom.
Festival vyvrcholil záverečnou párty so švédskymi stolami
a hrami. Na záver sme všetci potichu vyšli na námestie, urobili veľký kruh a povedali jeden druhému jedno prianie. A potom sme už
len spoločne sledovali záverečný
ohňostroj.

Soukání malo výbornú umeleckú aj organizačnú úroveň. Rozbory predstavení viedla Joke Elbers z Holandska – členka výboru AITA/IATA – celosvetovej organizácie amatérskeho divadla, prišli pozorovatelia z Rakúska a Izraela a svoje podnety na seminároch
mohli predniesť aj vedúci a režiséri z ostatných súborov. My sme hrali hru režisérky Zuzany Demkovej na motívy Swiftových Gulliverových ciest pod názvom Do Krajiny koní. Príbeh Stelly a Jonathana zaujal medzinárodné publikum, ktoré výkon našich dievčat
na konci odmenil standing ovation.
Po predstavení na druhý deň nás
hneď oslovil rakúsky producent
festivalu v Hornom Rakúsku a ponúkol nám zúčastniť sa na jeho festivale v lete budúceho roka. Medzi
mládežníkmi by sme mali byť jedi-

covi, Litovci si udržali svoju poetiku v rozprávke o namyslenej mačke, Briti prišli s hrou o starnúcich
manželoch, ku ktorým sa nasťahuje mladé dievča. Švajčiari na jednoduchom príbehu o kempovaní zahrali príbeh o vzťahoch v rodine,
Francúzi nám piesňami priblížili
Paríž od konca 19. až po polovicu
20. storočia Miernu polemiku vyvolal súbor z Prahy hrou o fiktívnej Hitlerovej dcére a veľa sa hovorilo o šikane v podaní mladých Talianov. Všetky súbory hrali v rodnom jazyku, ale vďaka spoločnému
divadelnému jazyku sme si všetci
rozumeli.

Dobre si rozumeli aj naše deti na workshopoch. Viedli ich skúsení zahraniční pedagógovia z Rakúska a Česka, ale aj vysokoškoláci
z JAMU v Brne. Tí boli skvelí. Bolo
ich vidno všade – na workshopoch,
ako obsluhu v bufete, organizátorov večerných diskoték, moderátorov. Deti sa mohli naučiť a zdokonaliť nielen v hereckej technike, ale
aj bubnovať, žonglovať, akrobacii,
spievať… Čo sa naučili predviedli na záver festivalu počas sprievodu mestom a na zámku v meste,
kde sa konal aj medzinárodný trh
s darčekmi a špecialitami tej – ktorej krajiny. Naše korbáčiky a údené

livcov by sme radi spomenuli vystúpenie žiačky Natálie Laššákovej zo 7.C, ktorá oblečená v bielych
svadobných šatách skutočne „zimomriavkovo“ zobrazovala ľadovú kráľovnú. Darmo, jej skúseností z divadelného súboru Prvosienka sa nezaprú. Počas súťaže sme
boli svedkom aj jedného roman-

tického dueta z filmu Titanic v podaní Aniky Kyrczovej a Jána Huráka z 9.B. Anika – ako budúca študentka konzervatória dokázala,
že v speve je ako doma. Jano – srdcom matematik, predpokladal, že
sa na konci filmu utopí, takže jeho
spev sa niesol v duchu hesla – priškrtený, ale úprimný. Odmenou

pre víťazné vystúpenia bol nielen
dobrý pocit a mohutný potlesk,
ale aj diplom a sladkosť. Chcela by
som sa poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí prekonali strach
a trému a ukázali nám svoj talent,
tvorivosť a svoju mladosť, taktiež
vyučujúcim, ktorí ich vhodnými
radami usmerňovali, pánom údrž-

Bol to výborný festival. Deti si výborne rozumeli s domácimi a nám sa organizátori snažili vytvoriť optimálne podmienky
počas celého pobytu. Možno sme
mali bližšie k sebe, lebo časť vedúcich sme už poznali a poznali sa
aj naše deti. K úplnej spokojnosti
chýbal už len postup našich hokejistov zo skupiny… Nevadí, možno nabudúce. A nabudúce možno
aj v Ostrove.
Veľká vďaka za možnosť zviditeľniť Oravu a Slovensko patrí fondu Pro Slovakia a ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, ktorí prispeli na financovanie cestovných nákladov.
Mgr. Pavol Demko
bárom za ozvučenie a obci Zákamenné za poskytnutie priestorov. Dúfam, že sa z tohto podujatia stane každoročná tradícia, lebo
ako sa hovorí, ten, kto vie spievať
a smiať sa, ten sa neľaká žiadneho
životného nešťastia.
PaedDr. Blažena Madleňáková
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LÁSKA BEZ HRANÍC: ZÁKAMENSKO–
BENGÁLSKE VIANOCE

„Každý má dve možnosti. Sme
buď naplnení láskou…, alebo strachom, “ povedal raz Albert Einstein a vyslovil veľkú pravdu, ktorá platí aj pre ľudí dnešnej doby. Najmä teraz, keď sa svet ešte viac prepája, sa
z nás často pod vplyvom strachu stávajú ľudia predpojatí a bez tolerancie k iným národom či kultúram.
Existujú však i výnimky, ktorým
ich otvorená myseľ i srdce priniesla do života ten najväčší dar. Lásku.
Aj mnohí mladí ľudia zo Zákamenného si svojho životného partnera našli v úplne inej kultúre, ako je
tá naša. Nielen o tom, ako teraz vyzerajú ich Vianoce, či ako sa prejavili predsudky ich rodín a známych,
sme sa rozprávali s jednou z nich,
Jankou Sarkar, ktorú mnohí poznáte ešte pod jej dievčenským menom
– Janka Ferenčíková.
JANKA SARKAR (Janka
Ferenčíková)
Janka ešte počas vysokoškolského
štúdia v Nitre netušila, ako jej bežná letná brigáda v Anglicku zmení život. Pred posledným rokom
v škole si našla prácu v londýnskom
McDonalde a tu spoznala Sumona, ktorý v Londýne študoval účtovníctvo. Jeho rodným krajom je
ale Bangladéš, moslimská krajina v južnej Ázii, susediaca s Indiou,
kde žije hinduistická menšina,
do ktorej patrí aj Sumon. To, že nešlo o nejaké náhle pobláznenie, potvrdzuje aj Janka, keď hovorí: „Láska na prvý pohľad neexistuje.“ Spoznávali sa teda postupne i pri práci a až na konci leta sa oficiálne dali dokopy. Po 2 týždňoch sa Janka
vrátila do školy v Nitre, no každodenná komunikácia cez skype, ju
utvrdzovala v tom, že Sumon nebude len nejaká letná láska. V tom
období sa rozhodla pre zahraničnú
tému diplomovej práce, ktorá si vyžadovala materiály z londýnskych
knižníc a tak sa vo februári vrátila do Londýna a popri práci v McDonalde písala spomínanú diplo-

movku. Po 2 mesiacoch si ešte odskočila na Slovensko kvôli štátniciam a obhajobe práce, no cez leto
sa do Londýna vrátila s úmyslom
nájsť si inú prácu a so Sumonom
sa tu usadiť. O rok neskôr, v máji
2011 sa vzali a dnes sú už aj šťastnými rodičmi ročného chlapčeka
menom Ronin.
Svadbu si užili na dvakrát.
Prvú veľmi skromnú a jednoduchú
v Londýne v roku 2011, s civilným
obradom a hostinou v reštaurácii
s približne 40 najbližšími ľuďmi.
Druhú v roku 2013 počas svojho
trojtýždňového pobytu v Bangladéši. Bolo to na želanie Sumonovej
mamy, ktorá veľmi túžila po tom,
aby mal jej syn tradičnú svadbu.
„Tá ale zvyčajne trvá celý týždeň, “
hovorí s úsmevom Janka, „no podarilo sa im to vtesnať do troch dní.
Svadba mala niekoľko obradov, ktorých význam je komplikované vysvetliť, ale boli založené na výmene sľubov rôznymi spôsobmi. Potom sme
ešte navštevovali všetku možnú rodinu po krajine a aj v Indii.“
Pred niekoľkými rokmi sa
Sumonova rodina rozhodla odísť
a presťahovať do Ameriky, kde
sa vydala jedna z ich dcér. Janke a Sumonovi však momentálne oveľa viac vyhovuje Londýn.
Prečo? „Londýn je nám obom oveľa bližší slobodou myslenia i spleťou rôznych kultúr, “ a dodáva,
„a ponúka dostatok možností štúdia i ďalších pracovných príležitos-

tí pre naše deti. V Amerike som žila
a je to krásna krajina, no ľudia tam
majú obrovské predsudky, v podstate voči každému, kto nie je biely a katolík.“
S predsudkami sa pri plánovaní spoločnej budúcnosti stretli aj Janka a Sumon. No každý z nich s inými. Jankina rodina sa obávala možného fyzického násilia, neúcty voči ženám, či
toho, že jej manžel bude mať časom aj ďalšie štyri manželky, teda
toho, čo nám o mužoch z podobných krajín predkladajú médiá.
Sumonova rodina bola spočiatku
tiež sklamaná, že si ich syn našiel
Európanku. Mali obavy z rozvodu. Bieli ľudia sa podľa nich rozvádzajú rýchlo a pre maličkosti
a v manželstve nevydržia. Pre ich
kultúru je však manželstvo jednorazová záležitosť na celý život.

Stredobodom ich spoločného
života je teraz synček Ronin, ktorému by obaja s radosťou čo najskôr dopriali i súrodenca. Malý chlapec už teraz vníma rôznorodosť sveta cez svojich rodičov.
Keď sú všetci spolu, rozprávajú
sa univerzálnou angličtinou, keď
je s ním len Janka, čo je často, keďže Sumon sa momentálne stará
o finančné zabezpečenie mladej
rodinky, rozpráva na neho po slovensky a keď sa mu Sumon venuje sám, započúva sa aj do zvukov
bengálskeho jazyka.
A ako vyzerajú najkrajšie sviatky
roka v takejto multikultúrnej rodine?
„Vianoce sú pre nás plné radosti. Keďže však žijeme v Anglicku, kde
sa 24. decembra ešte normálne pracuje, slávime ich tak, ako celá krajina, teda až 25. decembra. Na sviatočnom stole u nás nájdete tradičné
slovenské vianočné jedlá, ale samozrejme aj tradičné bengálske. A aby
toho nebolo málo, “ smeje sa Janka, „známi z Portugalska, ktorí sa
k nám každoročne pridávajú, prinesú aj svoje tradičné dobroty, takže
naozaj z každého rožku trošku. Čo
sa týka iných bengálskych sviatkov,
chodíme cez rok na dva festivaly a to
je bengálsky nový rok a festival svetla. Sú to však skôr kultúrne záležitosti ako náboženské. Celkovo je podľa mňa hinduizmus viac životná filozofia ako nejaké príkazy a zákazy.“
To, čo sa ale Janke na manželovej
kultúre veľmi páči, je tradičný odev
– saree, ktoré si s radosťou oblieka
na rôzne slávnostné chvíle. „Je to
krásne oblečenie, navyše veľmi pohodlné a zakryje všetky nedokonalosti postavy, “ smeje sa Janka, ktorá
má takýchto kúskov vo svojom šatníku naozaj dosť. „Boli to svadobné
dary od Sumona i jeho rodiny.“
Zo srdca týmto mladým ľuďom
prajem, aby svojim vlastným životom dokazovali, že rozhodnutie
spojiť dokopy také rozdielne kultúry, bolo správne.
Mgr. Zuzana Florková
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DEŇ RODINY
„ŠŤASTNÁ RODINA NIE
JE NIČÍM INÝM, NEŽ
PREDČASNÝM NEBOM.“
Šťastie a rodina, dve slová,
ktoré majú k sebe veľmi
blízko a predsa sú často
ďaleko od seba. Nie každý totiž
dostal tú možnosť
žiť a vyrastať v šťastnej
rodine a zažívať tak to
predčasné nebo. Často
počúvame o rozvodoch,
neverách, či iným
problémoch, ktoré rodinu
ničia a ubíjajú ju na samé dno.
Niektorí vravia, že si za to
môžeme sami, iní, že je
to dobou, ale skúsme si
dať ruku na srdce: Nie je
to tým, že si rodinu a jej
členov už tak nevážime?
Že často ani nevieme, ako
sa má naša stará mama,
alebo kde je môj brat?
V médiách je rodina teraz terčom pozornosti, mnohí majú
snahu zmeniť jej „tvar“ či „výzor“. Určite sa preto aj my teraz častejšie nad tým zamyslíme. Ešteže naše deti viac cítia
ako rozmýšľajú, ich skutky a činy sú úprimnejšie a od srdca.
A práve naše deti nám to opäť
raz ukázali. Ukázali nám ako
krásne sa vedia spojiť škôlkári z MŠ Oravice a škôlkári z MŠ
Ústredie a pripraviť si slávnostný program, ktorým oslávili pre
nich niečo tak prirodzené ako je
rodina. Vyše hodinový program

popretkávaný krátkymi video
šotmi, ktoré deti so svojimi pani učiteľkami priebežne cez rok
nakrúcali, sa niesol v duchu ročných období – Od jesene do leta – kde deti ukázali, čo všetko cez školský rok v materskej
škole zažívajú. Často tam strávia takmer celý deň a škôlka sa
tak pre nich tiež stáva akýmsi
druhom rodiny. Tančeky, pesničky, básničky, to všetko si pripravili pre vás, milé rodiny, niekoľko týždňov poctivého nacvičovania bolo pre nich nič, v porovnaní s tým, ako sa tešili, že
si budú môcť pozvať celú rodinu a že všetci, mama, ocko, babka, dedko, ujo, teta, uvidia, čo si
pre nich pripravili. Pre nich totiž rodina nie je slovo, ale ešte
stále je to pre nich istota, sú to
pre nich ľudia, s ktorými sa cítia
bezpečne a ktorých majú rady.
Tento milý program by sa však
nemohol uskutočniť bez pomoci
viacerých ľudí, a to pána starostu, riaditeľa školy, Vierky Polťákovej, Dávida Piklu, Vlada Šimjaka a mnohých ďalších ochotných ľudí, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať túto akciu a ktorým patrí
obrovské ďakujem.
Aj pre nás učiteľky je obrovským potešením stretávať sa
s vami na takýchto kolektívnych akciách na počesť niečoho tak milého ako je Deň rodiny. Ten kúsok neba totiž môže
zažívať každý z nás, záleží to
len na nás.
MŠ Oravice a MŠ Ústredie
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VYŠNOKONČANIA TO DOKÁZALI
Rezbárske sympózium
a rozprávkový svet pre deti
(2. 7. 2015 – 5. 7. 2015)
Krásne slnečné počasie prilákalo dňa 5. 7. 2015 do Zákamenného
na Vyšný koniec mnoho zvedavcov.
V rámci rezbárskeho sympózia,
ktoré sa začalo 2. 7. 2015 rezbári
Pavol Vaják, Milan Kuchťák a Juraj
Brišák vytvorili rozprávkové bytosti. Z rúk týchto majstrov vyšli originálne diela. Dlhý široký a bystrozraký, deduško večerníček so svojím psom a slimák na dúhe. „Po desiatich rokoch sa mi splnil sen a terajší poslanci Marek Beňuš, Miro
Koleň a Milan Grofčík mi pomohli

naplniť túto moju túžbu, “ povedal
rezbár P. Vaják.
Slová nadšenia, zhodnotenie,
vízie
„Je to tu super a teším sa, že tu niečo
také vzniklo, “ hovorí zástupca starostu Peter Durčák. „Pamätám si
ako tu bola veľká zelená plocha, ktorá sa postupne zrovnávala upravovala, dali sa bránky, dlažba, postavil
sa altánok, krb, ohnisko, prístrešok
pre DJ a hudobnú techniku, taneč-

Každý priložil ruku k dielu
Dobrovoľníci sa nebáli chytiť lopaty a priložiť ruku k dielu. Hrabali, zametali, pílili, pribíjali, tvorili, improvizovali, premýšľali a zhotovovali preliezky a detské ihrisko, na ktoré pripevnili šmykľavku a hojdačky. Dookola postavili oplotenie kvôli strmému svahu,
pod ktorým tečie rieka a zhotovili
lavičky. Nezabudlo sa ani na veľmi
potrebnú a praktickú vec – drevenú latrínu, ktorú zhotovil poslanec
Milan Grofčík. Počas troch dní rezbári tvorili, ženičky vyvárali, čašníčky čapovali, chlapi stavali, pílili, bagrovali, zrovnávali a každý kto
mohol priložil ruku k dielu. Večer sa
premietali rozprávky (Máša a med-

Erkári v akcii
V nedeľu ráno sa šírila vôňa 3 gulášov a poobede pod taktovkou animátorov eRka sa začali súťaže nielen pre deti, ale zapojili sa aj rodičia, dospelí a j starí aj mladí. Dieťa, ktoré vyhralo v súťaži si vytiahlo
cenu. Pomedzi súťaže deti sa mohli
dať namaľovať – zmaľovať na tvár,
a taktiež mohli kriedami vyzdobiť

veď, Pat a Mat, Jurošík) a po nich
filmy pre dospelých (Pacho – hybský zbojník, Mišo). V sobotu bola
zábava v modernom štýle – skupina FREED pod vedením Vladimíra
Šimjaka a v nedeľu bola tancovačka
na ľudovú nôtu – Ľudová hudba Kamenčan. Chceme poďakovať rezbárom, aktívnym poslancom, zanieteným a húževnatým dobrovoľníkom, DJ Tomášovi Šimjakovi, gazdinkám, čašníčkam, aj tým, ktorí to
potom všetko poupratovali. Spon-

chodník k altánku. Erko tance, súťaže a dobrá nálada nechýbala počas celého popoludnia. Skákanie vo
vreci je súťaž, v ktorej si všetci otestujú kĺby bez ohľadu na vek. Najstaršou „skákajúcou súťažiacou“
bola šesťdesiattri ročná p. Mária
Smolková.
V otázke – prečo milujete svojho manžela – ženy odpovedali: že
sa stará o rodinu, perie si ponožky,
umýva riad. Muži pochválili ženy,
že ich púšťajú do krčmy, že majú

zorom – K.L.I.B.O.S – Zákamenné, Glejtek, Lesný závod – Zákamenné, S:V. TEAM, Ľudová hudba
– Kamenčan, Stavor – stavebniny
Konkoľ, Luko, Srogoň František,
Domov sociálnych služieb – Zákamenné, Supermarket – Zákamenné, Obecný úrad – Zákamenné.

ný parket. Toho roku pribudlo ihrisko a postavičky. Srdiečko ku srdiečku, kamienok ku kamienku, tehlička na tehličku, na spoločný dom
– spieva sa v jednej piesni a nám
sa to podarilo!“ s úžasom rozpráva poslanec Marek Beňuš. „Plánujeme ďalej rozšíriť ihrisko, a taktiež
aj rozprávkový svet. Chceme pozvať
aj rezbárov zo zahraničia a ak sa to
všetko podarí, tak o rok bude tento
areál znova o niečo pestrejší, “ vraví
poslanec Miroslav Koleň.
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s nimi trpezlivosť, že dobre varia.
Deti na otázku – prečo máte radi
svojich rodičov – odpovedali: dali mi život, starajú sa o mňa, dovolia mi pomáhať im, odpustia mi
každú vylomeninu. Chlapi vyhrali bravčové koleno, ženy malinové pivo a deti balíček. Nosenie detí
na chrbte dá každému zabrať, ale
Jano Beňuš prišiel so skvelým nápadom – utekať naboso a vyplatilo sa. Ženy ukázali svoju silu v preťahovaní lanom a chlapi v pití piva spolu s deťmi, ktoré pili kofolu – vyhrali Sivčákovci . V poslednej súťaži si svoje sily vyskúšali aj
poslanci. Na konský voz si posadali deti a pán zástupca voz ťahal.
Po bokoch a vzadu mu pomáhali
páni poslanci ukázali ako to funguje v obecnom zastupiteľstve, že
ak chcú niečo dosiahnuť musia držať spolu a o svojich voličov sa starať. Tri šteble sa im zlomili čo potvrdzuje, že nič nie je dokonalé
a stále je čo vylepšovať. Taktiež boli vyhlásení erkári roka 2014/2015
(Erik Bukna, Laura Straková, Sofia Tisoňová, Andrea Dibdiaková)
a odmenení verní a stáli pomocníci erkárov – Marek Beňuš a Martin Beňuš. Všetci menovaní získali erko tričká.
Všetkým spomenutým aj nespomenutým chcem povedať veľké ĎAKUJEM. Otvorili sme svoje srdcia pre veľkú vec, ktorá sa
vďaka nám všetkým stala skutočnosťou. Našou povinnosťou je nadobudnutú vec zveľaďovať a chrániť., aby to čo sme zasiali, prinieslo mnohonásobnú úrodu.
Bc. Martina Beňušová

DEŇ RADOSTI
Dňa 18. júla 2015 sa v obci
Zákamenné uskutočnil
projekt podporený
Žilinským samosprávnym
krajom vo výške 400 €,
na spolufinancovaní
projektu sa podieľala aj obec
Zákamenné.
Účelom projektu bolo zorganizovanie kultúrno – záujmovej
aktivity v športovom areáli v časti obce Oravice. Táto aktivita bola zameraná na zorganizovanie
preventívneho programu na pomoc rodinám v kríze s primárnym ohľadom na potreby dieťaťa – pomoc pri výchove, edukácií detí podpora vhodného využívania voľného času detí, prehĺbenie vzájomných väzieb medzi deťmi a rodičmi. Ďalším cieľom bolo
celkové zlepšenie komunikačných
zručností, ukázať deťom, že trávenie voľného času má zmysel aj bez

počítača alebo televízie. Rodičov
motivovať, aby viac trávili svoj voľný čas s deťmi. Rôznymi súťažami
a hrami sa deti motivovali k spolupráci s rovesníkmi a dospelými,
učiť sa zmysluplne tráviť a využívať voľný čas. Pre zúčastnené deti
si animátori Erka a Kam pripravili súťaže pri ktorých si deti overili svoju šikovnosť, zručnosť, rýchlosť, ale aj zmysel pre fair play.
Do súťaží sa okrem detí zapájali aj
rodičia. Deti pri súťažiach zbierali body, tie si mohli v stánku vymeniť za pekné odmeny podľa vlastného výberu. Pre deti bolo pripravené množstvo drobných darčekov a občerstvenie. Dobrovoľníci z radov združenia Erko, KAM,
miestneho spolku SČK, ZŠ J. Vojtaššáka ale aj ostatní dobrovoľníci z radov občanov obce sa aktívne
podieľali na príprave a realizácii
celého projektu Dňa radosti. Pripravili súťažné stanoviská, roz-

ložili stan, príprava stolov, poľnej kuchyne v ktorej sa varili párky, príprava súťažných disciplín,
príprava občerstvenia – párky,
chlieb, horčica, kečup, voda. Deti súťažili v rôznych disciplínach,
za plnenie úloh dostávali body, ktoré si v stánku s odmenami mohli vymeniť za darčeky. Pri-

pravený bol aj zdravotnícky dozor
z radov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža. Vyškolení zdravotníci ošetrili zopár odrenín, rozbitých kolien, inak celé súťažné poobedie prebehlo bez vážnych zranení. Projekt Deň radosti podporil ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ.
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Aj škôlkari
vedia
ďakovať
Koniec školského roka
sa takmer u všetkých
žiakov spája s uzatváraním
známok, gumovaním
učebníc, upratovaním
a čistením lavíc, jedným
slovom zhon a bilancovanie
celoročnej práce.
Aj škôlkári vnímajú koniec školského roka, ale samozrejme, tak
po svojom. Im je cudzie naháňanie
sa za lepšími známkami, oni vnímajú len to, že sa niečo mení, že
nebudú chodiť do „svojej“ škôlky,
ku „svojej“ pani učiteľke. Avšak aj
ich čakalo akési záverečné ukončenie, a to ďakovná svätá omša.
Bol to pre nich významný deň, kedy boli stredobodom všetkého, bol

to deň o nich, ale hlavne bol to deň
od nich pre Neho. Dostali tak možnosť vyjadriť svoje ďakujem, ďakujem za hračky, za čas, strávený

Jesenná tvorivá dielňa
Jeseň svojimi farbami prináša
veľa radostí, vyčarí úsmev a obdiv na nejednej tvári.
Radosť nechýbala ani na jesennej tvorivej dielni 18.10., ktorú zorganizovali animátori eRka
a KAM. Každý mal dostatok príležitostí na uplatnenie svojej tvorivosti pri tvorbe detských hračiek.

Starší, ale aj tí najmenší s pomocou dospelých vytvárali vláčiky,
lietajúce taniere, vejáre a poháre
na hranie. Na dotvorenie atmosféry nechýbali pekné kresťanské detské piesne. Strávili sme
spoločne príjemné popoludnie.
Tak už sa môžeme tešiť na ďalšiu
spoločnú akciu.
Aneta Janíková

v škôlke, za kamarátov, za pani učiteľky, za chutné obedy, jednoducho
za všetko. Bola to zároveň aj príležitosť, kde mohli ukázať a zaspievať,
aké krásne pesničky sa učia v materskej škole aj v rámci vyučovania náboženskej výchovy, ktorú už
niekoľko rokov zabezpečuje bývala riaditeľka MŠ Hanka Grofčíková,
za čo jej patrí veľké ďakujem. Veľmi
si ceníme aj zapojenie mamičky Lívie Grofčíkovej, ktorá nás ochotne

hudobne doprevádzala. Spoločnými silami sa nám tak podarilo pripraviť dve krásne sväté omše, naplnené detskou radosťou – deti z MŠ
Oravice v kostole sv. Jozefa 23. júna
2015 a nasledujúci deň vo farskom
kostole deti z MŠ Ústredie. Škôlkári tak ukončili svoj škôlkársky rok
so slovami vďaky na perách a určite
nie je odvážne tvrdiť, že svojou detskou úprimnosťou dojali viacerých
prítomných.

ŠARKANIÁDA
Krásne jesenné, slnečné popoludnie prilákalo dňa 25. 11.
2015 nás všetkých na našu zákamenskú Kalváriu.
Tento krát sme sa tam nezišli
kvôli sláveniu odpustu, ale za účelom púšťania šarkanov.
Všetkých dohromady sa nás
tam zišlo viac ako 90 a z toho viac
ako 40 šarkanov súťažilo o post
najlepšie lietajúceho a najkrajšie
vyzerajúceho šarkana. Vybrať tie
tri bolo ozaj náročné, pretože sa
na nás všetky z hora usmievali, aj
tie doma vyrobené, aj kúpené. Aj
keď niekomu nevzlietol až tak vysoko, ako výhercovi, no vôbec to
nevadilo. Dôležité bolo zúčastniť

sa a námaha každého doma vyrobeného šarkana sa veľmi cení.
Počasie nám veľmi prialo, pretože pomedzi slnečné lúče zafúkal
aj príjemný vetrík, ktorý pomohol
šarkanom vzlietnuť čo najvyššie.
Na šarkaniáde sa vyšantili nie len
deti, ale aj rodičia, ktorí svojim deťom pomáhali, aby šarkany lietali
čo najlepšie.
Vyštípané detské líca sa mohli
ohriať teplým čajíkom a každý si
zo šarkaniády mohol odniesť dobrú náladu a taktiež sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že aj o rok nám počasie umožní znovu sa stretnúť
na šarkaniáde.
KaM

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
December 2015

vojna

Zákamenčan č. 2 25

Mikuláš pre škôlkárov
Pani učiteľky z materskej
škôlky sa rozhodli dopriať
svojim malým zverencom veľmi
pekný mikulášsky zážitok.

Každý rok pre nich vymýšľajú
mikulášske rozdávanie darčekov,
raz je to v triede, inokedy na železničke. Tento rok sa rozhod-

V nedeľu 6. decembra zavítal aj do našej obce sv. Mikuláš so svojim sprievodom v ktorom nechýbajú dobrí anjeli a nezbední čertíci. Mikuláš sa stretol
so všetkými deťmi v našej obci. Putoval z jedného konca na druhý, zastavil
sa pri deťoch aby im vyčaril úsmev na tvári. Na námestí spolu s deťmi rozsvietil veľký vianočný stromček.
li, že si zabezpečia pekné počasie a urobia mikulášske rozdávanie sladkostí na námestí. Počasie
mali naozaj vymodlené, slniečko
sa usmievalo na malých škôlka-

rov, ktorí netrpezlivo čakali príchod Mikuláša. Deti recitovali
a spievali. Dobrý sv. Mikuláš porozdával sladké balíčky všetkým
malým škôlkarom.

Tajomná noc pre škôlkárov
Každý mesiac sa nám
takmer vždy
s niečím spája.
August a júl s prázdninami,
december s Vianocami,
apríl s Veľkou nocou,
a tak by sme mohli
postupne vymenovať
všetky mesiace v roku.
U nás v MŠ Oravice sa už tradične niekoľko rokov mesiac jún
spája s milou akciou, ktorú pripravujeme pre našich predškolákoch – Noc na zámku. Je to

udalosť, ktorou sa škôlka lúči
s našimi predškolákmi a zároveň
im dáva niekoľko nezabudnuteľných zážitkov, na ktoré môžu ešte potom dlho spomínať a často
sa stáva, že si zo škôlky deti
po rokoch nepamätajú nič, len
to, že spali v škôlke. Tento rok sa
preto 12. jún zmenil na rozprávkový deň a noc. Prialo nám ešte
aj počasie, nádherný deň si deti
mohli teda naplno užiť.
Hneď pri bránach zámku ich
privítali rozprávkové postavičky, ktoré mali pre nich nachystané divadielko a kde museli splniť
niekoľko podmienok, aby mohli
stráviť noc na zámku, a to priniesť si baterku, pyžamo a vlastnoručne vyrobenú a vyzdobenú
korunu.
Naši odvážni predškoláci
ochotne a so zápalom pomohli
hľadať princeznej poklad, ktorý
schovala zlá čarodejnica. Samozrejme, odmena ich neminula –
čakala ich veľká hostina na zámku a ozajstná baterková diskotéka v pyžamkách.
Na druhý deň navyše všetci
odchádzali s diplomami za odvahu a malým darčekom, ale
predovšetkým si odnášali plno zážitkov a množstvo milých
a pekných spomienok na svoju
škôlku.
Materská škola Oravice
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BUCHTOHRAB
Jesenné prázdniny sa
u detí začali v znamení
lietajúcich farebných listov.
Vo štvrtok 29. 10. 2015 sa
zišlo v okolí farského kostola
množstvo detí, mladých
i rodičov, ktorí prišli stráviť
pekný jesenný deň pod
slnečnými lúčmi za účelom
pohrabať napadnuté lístie,
a tak zveľadiť okolie.
Každý si doniesol potrebné
náradie na hrabanie

a samozrejme dobrú náladu,
bez ktorej by to asi ani nešlo.
Deťom hrabanie išlo výborne,
pretože každý priložill ruku k dielu. Chlapci boli šikovní pri práci
s odvážaním na fúriku, dievčatá
zas pri dôkladnom hrabaní.
Všetci sa mohli ponúknuť výborným čajom, ktorý bol pre nich
pripravený. Na záver bolo pre deti
prichystané aj malé občerstvenie.
Každé slovo „buchtohrab“ nesie
v názve dve slová, z ktorých prvé

Vypni telku zapni seba
„Miernosť v používaní vody“
Voda je pre život veľmi
dôležitá, no jej hodnotu si
často uvedomuje až vtedy,
keď jej máme nedostatok.
Byť mierny vo využívaní
vody znamená vážiť si
každú jej kvapku.
Animátori eRka a KaM sa rozhodli, v rámci akcie „Vypni telku
zapni seba“ pripraviť zábavné popoludnie pre deti a ich rodiny, ktoré
sa uskutočnilo v nedeľu 14. 6. 2015
o 14:00. Hlavnú úlohu tu zohrávala
voda. Nešlo len o dodržiavanie pitného režimu. Deti, rozdelené do tímov, plnili rôzne úlohy v ktorých
mohli získať nové poznatky o vode
a uvedomiť si potrebu jej ochrany.
Svoje vedomosti si deti mohli
overiť v kvíze o vode. K znečisťovaniu vody dochádza z rôznych príčin, no väčšinou v dôsledku činnosti človeka. V riekach často nachádzame predmety, ktoré tam nepatria. Rozlíšiť čo v rieke môže byť a čo
nie, bolo úlohou detí v ďalšej súťaži.
Len prostredníctvom hmatu museli
rozlíšiť aký predmet sa vo vedre nachádza a či do rieky patrí alebo ne-

patrí. Niektoré živočíchy v takýchto
vodách hynú, preto v nasledujúcej
súťaži mali deti vyloviť zo znečistenej rieky čo najviac rýb v určenom
časovom limite.
Sú chvíle, kedy nemeriame vodu v litroch, ale v kvapkách. Kaž-

dá kvapka vody je cenná a to si deti mohli uvedomiť v súťaži, v ktorej za určitý časový limit museli preniesť vodu do nádoby pomocou slamky.
V časoch sucha človek dokáže
vymyslieť čokoľvek, len aby získal
čo i len pár kvapiek vody.
A čo tak si ich nastrihať špeciálne upravenými nožnicami. Aj to

je práve buchta. Teda každý okrem
usilovného hrabania, sa mohol
posilniť buchtami, ktoré nám nachystali usilovné mamky, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
Počas hrabania všade panovala
dobrá nálada, a tak všade bolo počuť smiech a detskú radosť, ktoré
nám rozdávali naše šikovné zákamenské deti.
Ďakujeme každému, kto prišiel
a prispel k úprave farského dvora.
KaM
bola jedna z úloh, ktorú mali deti
splniť.
Za splnenie všetkých úloh jednotlivé tímy získali odmenu nie len
v podobe cien a sladkých jabĺk, ale
aj spoločnej zábavy s rodičmi a kamarátmi. Zároveň odchádzali bohatší o skúsenosť, že každá kvapka
vody je cenná.
Mgr. Michaela
Janoťáková, animátorka eRka
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CESTA OKOLO SVETA ZA 5 DNÍ
(LETNÝ KRESŤANSKÝ TÁBOR) nicu, cez ktorú vyšle deti do rôznych kontinentov. Keďže sú deti
ešte malé, každá skupinka dostaNaskytla sa lákavá ponuka
la starších animátorov, aby sa učipre všetky netrpezlivé deti
li aj od nich.
zo Zákamenného. Obehnúť
Pred prvým putovaním sa desvet za 5 dní je veľmi
ti posilnili dobrým obedom a už aj
náročné, no predsa sa našlo
leteli na prvý kontinent EURÓPA.
42 dobrovoľníkov, ktorí sa
Tam ich čakali dve dievčiny v Gorozhodli 5. augusta 2015
raľských krojoch, ktoré budú skunastúpiť v raných hodinách
do autobusu – smer Teleport. pinu celý deň sprevádzať po tomto
kontinente. Deti sa naučili, že TaCesta prebehla pokojne, ospa- liani milujú cestoviny, alebo Ruslé deti ešte dospávali a v hlavách sa ko je veľmi chladné a radi si zaim vynárali myšlienky o nasledu- tancujú Kalinku. Švajčiarsko je
júcich dňoch. Po dorazení na Te- zas rýchle, pretože je významne
leportnú stanicu (Spišská Belá) sa hodinkami. V Ríme býva Pápež
deti vybalili a tým to všetko začalo. a na Slovensku je krásna príroda.
Po vkročení cez dvere, kde bol Počas toho sa deti učili byť trpezveľký nápis TELEPORT sa deti liví a vytrvalí pri práci. Večer nás
ocitli vo veľkej miestnosti. Vzác- čakala sv. omša a noc odvahy.
Ďalšie ráno sa deti ocitli v AFnu návštevu prišla privítať samotná Matka Tereza, ktorá sa de- RIKE. Jedna z najteplejších kraťom predstavila. Deti boli šikov- jín, kde je aj veľa hladu a chudoné a vyrozprávali celý životopis by. Pri skromných raňajkách si deMatky Terezy, a tá ich za ich od- ti spomínali na ľudí, ktorí nemavahu poprosila, aby jej pomohli jú čo jesť. Celý kontinent im predkráčať po svete. Ďalej im rozprá- stavovali dve africké domorodkyvala: „Na svete je malo ľudí, ktorí ne. Prvá časť dňa sa venovala tvochcú pomáhať tým najchudobnej- rivým dielňam a poobedie bolo diším, chorým a slabým. Ja sama už vokejšie. Deti za pomoci oboznevládzem. Do sveta som posla- retnosti a šikovnosti museli hľala pár dobrovoľníkov, ale chorých dať po ceste indície a prekonávať
a núdznych je veľa. Preto prosím, rôzne prekážky počas horúceho
Vás, deti z Oravy, aby ste mi po- dňa. Takmer ako púšť bez vody sa
mohli. Ja vás naučím odvahe, po- deti učili bojovať v ťažkej situácií.
moci, priateľstvu, láskavému slo- Po únavnom dni sa boli deti poďakovať tomu najvyššiemu Pánovu a milosti.“
Deti jednohlasne súhlasili s ná- vi do kostola.
Na tretie ráno sa deti zobudili
vrhom a už sa pustili do podrobného plánu. Matka Tereza je už v luxusnej vile s bohatými raňajkamodernejšia, a tak na cestovanie mi, tak ako to k AMERIKE patrí.
po svete používa teleportnú sta- Dvaja „kovboji“ pripravili deťom

výlet do nádherného a prepychového kaštieľa v susednej časti mesta. K tomu občerstvenie a sladkosti, krásny veľký park, kde sa deti mohli vyblázniť. Poobedie bolo
viac westernové, kedy sa deti učili hádzať klobúkom, lasom či prakom. Taktiež trafiť sa lukom, či
zrútiť všetky prekážky. Súťaživosť
deti rástla každou novou úlohou.
Deti sa snažili učiť spravodlivosti a férovosti. V podvečer nechýbala sv. omša a karnevalový večer, ktorý nechýba v Brazílii. Deti si vymysleli náročné, ale aj vtipné a úsmevné masky, ktoré boli aj
ocenené.
Nasledujúce ráno sa Teleportná
stanica zastavila na veľkom kontinente ÁZIA. Dve Gejše sa rozhodli, že deťom ukážu krásu hôr
a najvyšší vrch v tomto kontinente (Mount Everest). V tom sa pred
deťmi objavili vysoké vrchy a začala náročná túra do Vysokých Tatier. Po pár dlhých a únavných hodinách sme našli prvé Biele pleso
vo výške 1610 m.n.m. Krásna príroda a ešte krajší výhľad. O pár minút neskôr sme objavili Zelené pleso, ktoré bolo už nižšie, ale za to
nádherne zelené. Okolo plesa sa
rozprestierali mohutné skaly, ktoré chránili svoje poklady (vodu)
uprostred. Po oddychu a osviežení nás čakala kamenistá cesta nadol. Deti sa naučili veľkej vytrvalosti a taktiež nevzdávať sa. Po 8
hodinovej túre si deti zaslúžili poriadne jedlo a unavení sa zúčastnili sv. omše, pri ktorej sa poďakovali za krásny deň. Po večernej modlitbe nasledovala rozprávka, pri

ktorej sa deti príjemne unavili.
Posledné ráno patrilo AUSTRÁLIÍ, kde Papagáj, Kengura
a Panda predstavili svoj kontinent
kvízom. V nedeľné ráno nesmela chýbať ani sv. omša a po nej hor
sa do súťaží. Po nedeľnom obede nastal čas vyhodnotenia celého tábora. Deti počas celej doby
zbierali kúsky mapy, čím vytvorili
nádhernú skladačku nášho sveta.
Všetky aktivity sa bodovali a najlepšia skupina si odniesla aj výhru. So skupinami sa prišla rozlúčiť aj Matka Tereza, ktorá sa tešila z ich pomoci a prosila deti, aby
svoju službu konali stále a pokračovali hneď doma. Aby nezabudli na priateľstvo, modlitbu, lásku,
pomoc blížnemu a ochotu. Každý
na pamiatku dostal spoločnú fotku a šálku z logom „Cesta okolo
sveta za 5 dní. Spišská Belá.“
Poobedie bolo smutnejšie, pretože deti sa balili a po opekačke
opäť vyrazil autobus domov, kde
deti čakali nedočkaví rodičia. Nik
neprišiel domov naprázdno, každé dieťa si nieslo vrece zážitkov,
kopu priateľov a veľa lásky k najbližším.
Touto cestou sa chceme, my
animátori, poďakovať Obecnému
úradu za finančnú podporu, Farskému úradu za duchovnú podporu. Rodičom ďakujeme za dôveru,
že nám zverili svoje deti, no a tým
našim dobrovoľníkom/deťom ďakujeme za krásny čas plný smiechu, radosti a zážitkov. Nezabudnime každý deň meniť svet k lepšiemu. Tak opäť o rok... OK.
Animátori
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BEH
na Štibeľ
Bežecký klub Lewklin už
po štvrtý krát zorganizoval
podujatie pre fanúšikov
behu a milovníkov rýchlych
tenisiek – Beh na Štibeľ.
Štartovalo sa z futbalového ihriska v časti Oravice, trasa mala
celkovú dĺžku 5,4 km a prevýšenie
462 metrov.
Pohodové septembrové počasie prialo nielen bežcom ale aj organizátorom. Súťažilo sa v 5 kategóriách.

Najrýchlejšie nohy v kategórii
muži do 40 rokov patrili Poliakovi Piotrovi Biemavskimu ktorý
bezkonkurenčne vyhral s časom
26:58 min. Druhú priečku si vybojoval Peter Pastorek z Púchova a tretí skončil náš zakamenčan Marek Florek.
Medzi mužmi nad 40 rokov
žiaril bežecký nadšenec Štefan Verníček, ako druhý skončil ďalší zákamenčan Pavol Florek. V kategóriách ženy do 35 rokov, juniori a deti do 15 rokov sa
umiestnili domáci.

Muži do 40 rokov
1. Piotr Biemaski (POL), 26:58
min; 2. Peter Pastorek (Púchov
SR), 29:11 min; 3. Marek Florek
(Zákamenné), 30:33min.
Muži nad 40 rokov
1. Štefan Verníček (Zákamenné), 36:15 min; 2. Pavol Florek
(Zákamenné), 43:06 min.
Ženy do 35 rokov
1. Jana Florková (Zákamenné),
39:45 min; 2. Martina Padušňáková (Zákamenné), 41:19 min;

3. Kristína Káčeriková (Zákamenné), 44:32 min.
Juniori
1. Michal Laššák (Zákamenné),
33:45 min; 2. Lukáš Buckulčík (Zákamenné), 34:51 min; 3. Kamil Balog (Zákamenné), 40:14 min.
Deti do 15 rokov
1. Barbora Večerková (Zákamenné), 49:24 min; 2. Alena Srogoňová (Zákamenné), 1:04:17 min;
3. Lea Večerková (Zákamenné),
1:09:39 min.

ČO BOLO SKÔR
ping – pong
alebo stolný tenis?
„Však to je to isté!“,
povedala moja dcéra,
keď som si s ňou
„pinkal“ doma v chodbe.
PING –PONG.
Presne taký zvuk to vydávalo. Jeden starý, ale stále aktívny hráč mi raz povedal: „Chlapče, keď to hráš len tak a prehadzuješ loptičku na druhú stravu,
to je ping – pong. Ale ak chceš
byť dobrý, zapoj aj telo, nielen
ruky. Rozmýšľaj čo robíš a čo
budeš robiť. Používaj hlavu. Ak
to zvládneš budeš hrať stolný tenis.“
Stolný tenis – trochu vám
priblížim ten náš: Jeden z mála športov, v ktorom sa dá zlepšovať do dôchodkového veku

(aj to nás inšpiruje). Taký typický „zimný šport“. Sezóna trvá od októbra do marca. To nám
vyhovuje, kedže v letných mesiacoch je času na tento šport
akosi málo. Pravda, sú aj dôležitejšie veci. Súťažne hráme tri roky. Začali sme v najnižšej súťaži, naša hra sa zlepšuje, tvrdia to
aj iné mužstvá a tento rok to potvrdil aj výsledok – postup z 9.
do 8. ligy.
Ale poďme poporiadku: Ako
partia mladých chlapcov sme
hrávali v starom dome. Stôl
z bukasu, deravá sieťka, ale hrali sme. A čo je dôležité, zlepšovali sme sa. Ale aj iní sa zlepšovali, keď TJ Tatran Zákamenné
zorganizoval vianočný turnaj,
mali sme možnosť zahrať si sku-

točne súťažne. Ako hráči sme
sa spoznali, zistili svoje kvality a vznikla myšlienka vytvoriť
mužstvo a prihlásiť sa do súťaže. Niekoľko vybavovačiek a podarilo sa.
Veľké poďakovanie patrí obci Zákamenné za poskytnuté
priestory starého kultúrneho
domu, kde môžeme hrávať. TJ
Tatran Zákamenné, ktorý nás

prijal ako svojho člena, našim
manželkám a priateľkám, ktoré majú pochopenie pre tento náš „životný štýl“. A aj samotným hráčom za organizovanie zápasov a súťaží. S veľkou hrdosťou nosím dres s nápisom T.J. Tatran Zákamenné
a logo obce. A najviac ďakujem
tomu, čo vymyslel túto nádhernú hru.
Ľubo Šimjak
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POSTÚPILI NA MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA
Naši chlapci sa ukázali
v celkom inom svetle, ako
ich poznáme zo školských
lavíc.
Zrazu neskákali do reči, ale
do diaľky, na slabších spolužiakov sa nepozerali z výšky, ale
predviedli skoky do výšky, po rozume im nebehali hlúposti, ale
dokázali zabehnúť 60 m a 300 m,
dnes neodVRHovali dobre mienené rady, ale obdivuhodne VRHali guľou, dnes sa nepýtali: KO-

LIK ešte minút do zvonenia, ale
zohrato si odovzdávali štafetový kolík. Suma sumárum…naši starší žiaci 8. a 9. ročníka dňa
4. 6. 2015 získali 1. miesto na
krajskom kole ATETIKY a postupujú na celoslovenské majstrovstvá do Nových Zámkov. Chalanom blahoželáme a želáme im,
nech ich športové nadšenie, tímový duch a zmysel pre zodpovednosť neopúštajú nielen na ihrisku, ale aj v školských laviciach.
ŠPORTU ZDAR!

Veselá cesta na MSR v športovej gymnastike
dievčat v gymnastickom štvorboji ZŠ
V máji 14. – 15. 5. 2015 sa
konali MSR v gymnastickom
štvorboji ZŠ., ktoré sa konali
v Svätom Petri.
Našu školu reprezentovali
žiačky
,,B,,kategórie, ktorá zahŕňa 4
– 6 ročník. Dve tretiačky nakoľko im zle roky vychádzajú.
Mali sme najmladšie zastúpenie zo všetkých krajov. Kedže naše družstvo tvorili len štvrtáčky.
Timea Hujčáková, Valéria
Kľusková, Sarah Svobodová, Sofia Kormaňáková a Júlia Večerková. Pomocnú silu sme si zobrali našu gymnastku Klaudiu
Belicajovú.
Dievčatá spomedzi 8 krajov sa
umiestnili na peknom 7 mieste.
Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľovi Mgr. Pavlovi Demkovi, ktorý svoj voľný
čas obetoval… a v tých horúčavách nás vzorne povzbudzoval.

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
30 /Zákamenčan č. 2

December 2015

šport

V Zákamennom sa predstavili
s piesňami z CD Môj život je muzika, ktorými privádzali do varu svojich fanúšikov. V repertoári
majú goralské piesne, ľudové piesne ale aj piesne z vlastnej tvorby.
To, že sú mimoriadne obľúbení a majú veľkú fanúšikovskú základňu aj v Zákamennom sa mohli
Kollárovci presvedčiť priamo
na koncerte, kde spolu s nimi spievalo 500 divákov. Obrovskej obľube sa teší ich pieseň Mariša, ale aj
pieseň Sokoly, alebo krásna pieseň Viera, nádej láska. Kollárovci
skvele zapojili do spevu aj divákov
ale aj priamo na javisku tých najmenších.

Koncert Kollárovcov
Kollárovci si svojimi piesňami,
goralským temperamentom
a skromným vystupovaním
získali srdcia fanúšikov
po celom Slovensku.

poriadnou udalosťou. Po vstupenkách sa len tak zaprášilo v priebe-

hu štyroch dní bolo predaných 500
lístkov na koncert.

Živá hudba Kollárovcov, ich
temperamentný spev a humorné
slovo počas koncertu vytvára nezabudnuteľnú atmosféru, na ktorú sa ešte dlho a s radosťou spomína.

Kapela Kollárovcov oficiálne funguje od roku 1997. Bratia
Tomáš a Štefan Kollárovci spolu
s bratrancom Štefanom Repkom
tvoria pevné jadro skupiny, neskôr sa k nim pridal najmladší brat
Marek a cimbalista Michal Július
Hudi. V tejto zostave hrajú nielen
po celom Slovensku ale úspechy
žnú aj v zahraničí. Na ich konte
je už osem vydaných CD nosičov,
ktoré znejú v každej domácnosti.
Aj v Zákamennom bol ich koncert

Okresné kolo v kráľovskej hre šachu
V utorok 10. 11. 2015 sa
v našom kultúrnom dome
konalo okresné kolo v šachu
základných a stredných škôl.
Turnaja sa zúčastnilo 41 hráčov,
ktorý hrali švajčiarským systémom
na sedem kôl s časovou dotáciou 2
x 10 + 5 sek. pridania po ťahu. Turnaj rozhodoval slovenský rozhodca,
ktorý má medzinárodné skúsenosti. Pred mesiacom rozhodoval majstrovstvá Európskej únie. Prvé štyri šachovnice boli elektronické, takže ostatní hráči si mohli pozrieť zápasy na stene, kde ich premietal dataprojektor.
Na turnaji sa zúčastnili hráči základných a stredných škôl, takže
hrali spolu jeden turnaj. Nakoniec
sa vyhodnotili kategórie a víťazí boli
odmenení. Ocenil by som najmladších šachistov, pretože im nenahnali strach ani partie proti stredoškolákom.
Výsledky:
Do 8 rokov chlapci:

1. Anton Dibdiak (ZŠ Zákamenné),
2. Patrik Václav (ZŠ Zákamenné),
3. Samuel Skočik (ZŠ Rabča)
Do 8 rokov diečatá:
1. Nina Klimčíkova(ZŠ Zákamenné), 2. Ema Václavová(ZŠ Zákamenné)
Žiačky ZŠ:

1. Zuzana Godišová(ZŠ Zákamenné), 2. Kristína Ľubová (ZŠ Zákamenné), 3. Ivana Vojtaššákova(Zákamenné).
Žiaci ZŠ:
1. Matej Sivčák(ZŠ Zákamenné), 2.
Adam Šustek(ZŠ Novot), 3. Miloš
Večerek(ZŠ Zákamenné).

Študentky SŠ: 1. Beáta Paľová(SŠ
Slanická Osada), 2. Veronika Jurigová(SŠ Slanická Osada)
Študenti SŠ: 1. Tomáš Kocúr(GAB
NO), 2. Samuel Kojda(GAB NO), 3.
Mikuláš Šustek(GAB NO).
Víťazom gratulujeme a držíme
palce na krajskom kole.
kcj
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TÚRA Veľký Choč
Veľký Choč je s výškou
1 611 m.n.m. dominantým
vrchom Chočských vrchov.
Spoločne sme sa vybrali
obdivovať jeho krásy
v sobotu, 27. júna 2015.
Výstupu sa zúčastnilo takmer
40 mladších i starších turistických
nadšencov. Autobusom sme sa odviezli do Valaskej Dubovej a odtiaľ
sme sa vybrali na 5 hodinovú túru.
Bolo to vyčerpávajúce a náročné,
ale napokon sme to všetci úspešne
zvládli a stálo to za to! Len z mála
vrcholov na Slovensku je taký nádherný a fantastický výhľad, ktorý

obsiahne obrovskú plochu a vysoký počet rôznych pohorí.
Za dobrej viditeľnosti sa do kruhového rozhľadu z Veľkého Choča
vmestia všetky okolité vyššie pohoria Západných Karpát. Na severe vidieť Babiu horu a Pilsko, na východe Tatry s Roháčmi, na juhovýchode Nízke Tatry, na juhozápade Veľkú Fatru a na západe Malú.
Spoločne sme sa zhodli na tom, že
Veľký Choč patrí naozaj k najkrajším vrchom Slovenska. Po krátkom oddychu sme sa vybrali dole.
Unavení, ale plní zážitkov sme sa
autobusom odviezli naspäť do Zákamenného.
Animátor KaM

BASKETBAL
Aj tento rok, tak ako
minulý rok sa v našej obci
uskutočnil basketbalový
turnaj na počesť jej výročia.
Zúčastnili sa ho „mančafty“
z Námestova, Lokce, Novoti, Oravskej Lesnej a tiež aj naši Zákamenčania. Už rokmi zohratá partia ukázala svoje vlohy v uvoľnenej priateľskej atmosfére. Prvenstvo si
uchmatli Námestovci. Ako druhý
v poradí sa umiestnil tím z Novoti a hráčom Zákamenného sa uš-

VOLEJBALOVÉ TURNAJE OVLÁDLI OBEC
Volejbalový duch v našej
obci pomaly ale isto ožíva.
Svedčia o tom aj dva
turnaje, ktoré sa odohrali
v krátkom časovom období.
Prvý volejbalový turnaj sa odohral na Dni obce Zákamenné
19. 7. . Bol to zároveň prvý ročník.
Dúfame, že sa stane popri penalte či pílení dreva pevnou súčasťou týchto slávností. Napriek tomu, že to boli slávnosti Zákamen-

ného, víťazstvo si (o chlp) odniesol tím z Novote. Ale prvenstvo
si museli pekne „odmakať“, keďže tím usporiadateľa súťaže, Mareka Madleňáka, v spolupráci
s dlhoročným (už aj profesionálnym) hráčom volejbalu Dušanom
Plaskúrom, im prvé miesto len tak
ľahko nedaroval. Finálový zápas
sa hral za asistencie dažďa a vďaka pokročilej hodine takmer potme, ale napätie bolo viditeľné a diváci domácich povzbudzovali tak

zanietene, že zabudli aj na pivo,
z ktorého postupne opadala pena.
Nakoniec opadli aj všetky emócie
a ostala jediná: pocit pekne stráveného dňa v spoločnosti ľudí,
pre ktorých je šport dôležitou súčasťou života. Poďakovanie patrí
aj hlavnému rozhodcovi turnaja
Ing. Jozefovi Florkovi, ktorý nekompromisne a objektívne dozeraj na fair-play priebeh turnaja.
Výsledky: 1. DreamTeam (Novoť)
2. NadrZAKAmenci (MadleňákOFFCE) 3. Staré chreny (Marek
Klimčík team) 4. Žebráci (Káčerik
family a spol.) 5. Power (Zdenka
Grofčíková band) 6. TrajOFFCE
(šeci 3ja s.r.o).
Druhý volejbalový turnaj sa
odohral 15. 8. a niesol prívlastok
odpustový. Už po tretí krát ho
usporiadala ZŠ Zákamenné, ktorá poskytla aj ceny aj priestory.
Keďže pán riaditeľ sa ho pre pracovné povinnosti nemohol zúčastniť, prebral vedenie a organizáciu turnaja volejbalový nadšenec Marek Madleňák, ktorý so
svojím tímom NadrZAKAmenci
vrátil Novoťanom prehru z prvého turnaja, takže zlato ostalo domácim. Favoriti a aj rivali boli jas-

lo pekné tretie miesto. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, organizátorovi Michalovi Dendysovi, Lukášovi Urbaníkovi, ktorý ešte v roku 2013 zabezpečil projekt
na vybudovanie basketbalových košov, Maťovi Florkovi za poskytnutie
hudobnej aparatúry. Lucii Kovaľovej, ktorá dohliadala na hladký priebeh turnaja a samozrejme aj vedeniu TJ Tatran Zákamenné. Veríme,
že aj budúce roky sa podarí usporiadať obdobné stretnutia a zároveň
ukázať, že aj basketbal je šport, ktorý si zaslúži pozornosť a rozvoj.
Michal Dendys
ní, ale napriek tomu sa do turnaja nebáli zapojiť aj úplní nováčikovia (napr. Dávid Sivčák), ktorí svojou bojovnosťou a snahou
sem-tam zaskočili skúsenejšie tímy, ale hlavne si získali sympatie
divákov. Po náročnom fyzickom
výkone sa hráči mohli osviežiť
v bufete u Juraja Klimčíka a sily
im pomohol obnoviť aj chutný guláš, ktorý s láskou a za asistencie
kvapiek dažďa navarili nie práve
športové typy – Vladimír Revaj
a Michal Plaskúr, ale ako kuchári
sa vyznamenali a o „duple“ nebola núdza. Najlepším hráčom turnaja sa stal Marek Kličko Klimčík
a za najlepšieho nahrávača bol
vyhlásený Tomáš Močko Kuhejda z Novote.
Výsledky: 1. NadrZAKAmenci
(MadleňákOFFCE) 2. DreamTeam (Novoť) 3. Námestovo Tiborov (NO meststká liga) 4. Kapitány (Rišo Sivčák WIFI team) 5. Čuvače 1846 (Mišo Dendys team).
Ďakujeme všetkým, ktorí
akokoľvek pomohli pri organizácii turnajov. A samozrejme,
aj divákom, lebo bez ich podpory by to nemalo tú správnu energiu, ktorá poháňa k vyšším výkonom.
(PaedDr.
Blažena Madleňáková)

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
32 /Zákamenčan č. 2

December 2015

šport

BEC Summer Shool 2015
Zo Slovenska na BEC Summer Shool 2015 bola vybraná vedením SZBe trojica
hráčov v zložení Peter Janckulík (BKZL Zakamenné)
Sára Pavlíková a Sára Stašková (obe PBA Prešov).
Medzinárodné sústredenie sa
konalo v slovinskom meste Podčetrtek. Bol to už 34. ročník, ktorý má v bedmintonovom svete svoj

cveng. Na sústredení bolo 45 hráčov z 24 krajín (Anglicko, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Moldava, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Škótsko, Španielsko, Taliansko, Wales).
Zúčastňujú sa ho len vybraní hráči, ktorí spĺňajú výkonnostné predpoklady na jeho zvládnu-

tie. Trénovali nás skúsení tréneri z celého ako sú: Robert Wetherell (ENG), Vlada Cherniavskaya
(BLR), Jakob Toft (DEN), Helen Ward (ENG), Indra Setiawan
(INA), Mike Woodward (ENG)
a Tom Causer (ENG). Bola to pre
mňa prvá skúsenosť v tejto oblasti, keďže sme na kurtoch boli šesť
hodín denne, bolo to veľmi náročne, ale zároveň povzbudzujúce ísť
dopredu naučiť sa čo najviac.

Toto sústredenie malo vynikajúcu úroveň bol to výborný a kvalitný začiatok prípravy, ktorý ma naštartoval do novej sezóny a dodal mi novú energiu. Chcem poďakovať Telovýchovná jednota Tatran Zákamenné, Bedmintonový klub Zákamenské levy Zákamenné ale
aj Obecnému úradu Zákamenné
za podporu.
Peter Janckulík Jr.

Zahraničná premiéra a hneď úspech

drij Doder. V prvom sete sa hralo o každý bod, rozhodovalo sa
až v nadstavení. V ňom bol však
úspešnejší Srb. Tesná výhra mu
zrejme dodala sily i sebavedomie,
a tak ako bol prvý set tesný, tak
bodový rozdiel v druhom sete bol
priepastný. Peter tak svoj štvrťfinálový zápas i turnaj ukončil s výsledkom 21:23, 6:21.
Prehrou skončil aj zápas vo
štvorhrách, kde duo Janckulík
a Sabovčík nestačilo na domácich
Srbov Milič/Miloševič. Tí ich poslali do šatní s výsledkom 12:21,
13:21.
Slováci napokon na bedni stáli
osemkrát a aj keď Peter medzi nimi nefiguroval, môže byť so svojím
pôsobením na turnaji spokojný.
Napokon, šlo o jeho zahraničný debut a dostať sa v dvoch z dvoch hraných disciplín do štvrťfinále je naozaj príjemný výsledok.
Martin Vonšák

Peter Janckulík ml. dostal
možnosť zahrať si na prvom
veľkom zahraničnom turnaji.
Spolu s ďalšími hráčmi si
mohol koncom júna zmerať
sily s hráčmi, ktorí sa
zúčastnili turnaja Serbian
Youth International 2015.
Turnaja sa zúčastnilo celkovo
167 hráčov zo 16 krajín. Nechýbalo
zastúpenie Alžírska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Gruzínska, Chorvátska, Macedónska,
Maďarska, Pakistanu, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, domáceho Srbska a samozrejme zo
Slovenska. Peter zastupoval práve
náš oddiel a spolu s ním vycestovali aj hráči z KBC Košice, EFFORT
Zvolen, BKK Sliač, HK Filozof Bratislava a SPOJE Bratislava.

Hneď v prvý deň Peter nastúpil
do štvorhry v kategórii BD U 17.
Jeho partnerom na kurte bol Sabovčík z KBC Košice. Svoju zahraničnú premiéru zvládli na výbornú, keď svojich súperov v zostave
Bubalo/Žuvralov porazili hladko
vo dvoch setoch 21:11, 21:5, čím
si zabezpečili účasť vo štvrťfinále.
Zapísali tak jednu z 19 výhier,
ktoré Slovensko v prvý deň turnaja dosiahlo. Treba podotknúť,
že pri celkovom počte 32 našich
zápasov vôbec nejde o zlú bilanciu.
Postup do štvťfinále vo dvojhrách
Počas soboty sa Slováci predviedli v 49 stretnutiach, pričom Peter
vo svojej kategórii porazil Macedónskeho hráča Petara Živkovskeho. A to jednoznačným výsledkom
21:5, 21:11.

Napínavejšie
stretnutie si Peter
musel odbehať so
Srbsk ým
reprezentantom
Matejom
Maničom, kde sa o výhre rozhodovalo až treťom sete. Ten skončil lepšie pre zákamenského hráča, ktorý z kurtu zišiel s výsledkom 21:16,
15:21, 21:15. Mohol byť o to spokojnejší, pretože tento zápas ho posunul do štvrťfinále a veľkej šance vybojovať medailu.
Napínavé sklamanie
Na ceste do semifinále sa mu
postavil ďalší srbský hráč, An-

Malí Zákamenčania na Malom maratóne
38. ročníka Malého štrbského
maratónu sa zúčastnili aj bratia
Sebastian a Benjamín Belicaj.
XXXVIII. ročník Malého štrbského maratónu sa do histórie zapíše veľkými písmenami vďaka vysokej účasti bežcov. Najlepší čas
v historických tabuľkách na 31 km
prepísaný nebol, ale na 10 km trati
padol nový rekord. Bežci na 10 km
a 31 km trati získali účastnícku
medailu zo zbierky Tatry Prestige Tour 2015 v rámci športového
programu Tatry v pohybe.
V nedeľu 12. 7. 2015 za pekného slnečného počasia prebehol cez

štrbský chotár rekordný počet bežcov. Spolu so žiakmi sa pretekov
zúčastnilo 527 pretekárov, o ktorých sa po celej trati starala stovka
dobrovoľníkov a rozhodcov. Niekoľko mesačná práca organizátorov z obce Štrba, obce Liptovská
Teplička a Športového klubu Štrba
vyvrcholila vydareným športovým
sviatkom pre pretekárov všetkých
vekových kategórií.
Najväčší nárast bežcov zaznamenala 10 kilometrová trať. 220
bežcov vyštartovalo spolu s pretekármi Malého štrbského maratónu a následne sa oddelili a prebehli obcou Šuňava späť do Štrby.

K Malému štrbskému maratónu patria aj preteky žiakov v uliciach obce Štrba. Tento rok sa ich
na štart postavilo 150 a každý získal pamätný odznak a drobnú sladkosť. Organizátori pripravili aj
sprievodný program. V sobotu pretekári prišli na spoločnú rozcvičku do priestorov štartu a cieľa, večer si pozreli historické filmy z Malého štrbského maratónu a pozrieť
sa mohli aj na rockový koncert skupiny Amiral zo Štrby. Počas pretekov pretekárom hrala živá folklórna hudba a všetci mohli vyhrať zaujímavé ceny v tombole. Umiestnenie v kategórii 2004 – 2007

na 500 m: 7. Sebastian Belicaj
(2006) – čas 02:03:10 za sebou zanechal zvyšných 23 pretekárov.
V kategórii 2002 – 2003:
7. Benjamín Belicaj (2003) – čas
01:52:40 spomedzi 16 pretekárov.
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MDD OSL ÁVILI DETI BEDMINTONOM
Deti zo základných
škôl oslávili už druhý
krát MDD poriadne
– „BEDMINTONOVO“.
Dňa 30. 5. 2015 zorganizovala
ZŠ Jánka Matúšku v Dolnom Kubíne za pomoci Mesta Dolný Kubín bedmintonový turnaj žiakov
základných škôl. Kubínska palubovka hosťovala spolu 54 hráčov
z Dolného Kubína, Nižnej, Revúcej a samozrejme Zákamenného.
Domáci hráči pripravili tradične
občerstvenie, pre víťazov hodnotné odmeny a na záver nechýbala
ani tombola pre všetkých zúčastnených hráčov.
Po krátkom príhovore o deviatej hodine odštartoval organizátor
turnaj. Hralo sa na dva sety do pätnásť bez nastavenia. Žiaci boli rozdelení do skupín a to: najmladší žiaci (3. a 4. ročník ZŠ), mladší
žiaci (5. a 6. ročník ZŠ), starší žiaci
(7.– 9. ročník) a registrovaní žiaci.
Zákamenné reprezentovali žiaci z BK Zákamenské levy, ktorých
bolo spolu pätnásť. O tom, že zabojovali hovorí aj fakt, že z pätnástich žiakov si šesť odnieslo medaily. Najmladším žiakom, ktorý reprezentoval ZŠ Zákamenné bol
Andrej Hrčkuľák 1.C. V boji o medailu si zmeral sily so žiakmi 3.–
4. ročníka. Napriek snahe sa napokon musel uspokojiť so štvrtým miestom. Najviac dominovali žiaci v kategórii 3. – 4. ročník,

kde si Sandra Holubčíková odniesla striebro, Laura Holubčíková brondz. Azda najväčšia dráma
bolo v kategórii chlapcov, kde Roderik Srogoň a Daniel Sebastián
Kurňavka mali rovnaký počet bodov a o víťazstve napokon rozhodovali košíky. Lepšie „skóre“ mal
nakoniec Roderik Srogoň, ktorý
si po prvý krát v tejto kategórii odniesol zlato. V kategórii 5. 6. ročník nám vybojovala striebro Barbora Večerková a brondz si odniesol Samuel Sochuliak.
Rekapitulácia:
Kategória najmladších žiakov
Dievčatá 3. – 4. ročník
1. miesto: Nikola Laššáková, BO
Nižná;
2. miesto: Sandra Boškajová, Zákamenské levy;
3. miesto: Laura Holubčíková, Zákamenské levy.
Chlapci 3.– 4. ročník
1. miesto: Roderik Srogoň, Zákamenské levy;
2. miesto: Daniel Sebastián Kurňavka, Zákamenské levy;
3. miesto: Viktor Poláček, ZŠ M.
Kukučína, D.Kubín;
Kategória mladších žiakov
Dievčatá 5. – 6. ročník – neregistrované
1. miesto: Šárka Zrnčíková, ZŠ
Janka Matúšku, Dolný Kubín;
2. miesto: Barbora Večerková, Zákamenské levy;
3. miesto: Kristína Skálová, ZŠ

Janka Matúšku, Dolný Kubín.
Dievčatá 5. – 6. ročník – registrované
1. miesto: Simona Prílepková,
KBŠ Dolný Kubín;
2. miesto: Sára Fajberová, KBŠ
Dolný Kubín;
3. miesto: Klára Anna Mária Mičaňová, KBŠ Dolný Kubín;
Chlapci 5. – 6. ročník
– neregistrovaní
1. miesto: Samuel Poláček, ZŠ M.
Kukučína, Dolný Kubín;
2. miesto: Dávid Chalupka, ZŠ
Revúca;
3. miesto: Samuel Sochuliak, Zákamenské levy.
Chlapci 5. – 6. ročník – registrovaní
1. miesto: Adam Laššák, BO Nižná;

2. miesto: Alex Veselý, BO Nižná;
3. miesto: Marek Argaláš,
BO Nižná.
Kategória starších žiakov
Dievčatá 7. – 9. ročník
1. miesto: Michaela Plutinská,
KBŠ Dolný Kubín;
2. miesto: Ivana Stieranková, ZŠ
Janka Matúšku, Dolný Kubín;
3. miesto: Tímea Tabačáková, BO
Nižná.
Chlapci 7. – 9. ročník
1. miesto: Róbert Grísa, ZŠ Janka
Matúšku, Dolný Kubín;
2. miesto: Tibor Grísa, ZŠ Janka
Matúšku, Dolný Kubín;
3. miesto: Kristián Kajan, ZŠ Janka Matúšku, Dolný Kubín.

Už tretie vysvedčenie z bedmintonu
Koniec školského roka sa
nezadržateľne blíži a preto sa
BK Zákamenské levy rozhodli
zorganizovať 13. júna 2015
rozlúčku s bedmintonovou
sezónu 2014/2015
a to už po tretíkrát.
Turnaj preveril jednotlivých
hráčov, ako trénovali počas roka
a vystavil im záverečné vysvedčenie. Či boli spokojní? No, na to si
musia odpovedať sami.
Turnaja sa zúčastnili žiaci základných škôl zo Zákamenného,
Novote, Dolného Kubína a Krušetnice. Nechýbalo ani pohostenie, o ktoré sa postarali rodičia a tiež krásne ceny a medaily, za ktoré ďakujeme Obci Zákamenné, ZŠ Jána Vojtaššáka a samozrejme sponzorom.
Uvítací „ceremoniál“ koncoročného bedmintonového turnaja
v dvojhrách odštartoval o 9:00
hod. riaditeľ ZŠ Zákamenné –
Mgr. Pavol Demko a trval do 15:30

hod. Žiaci boli rozdelení do troch
skupín: 1. – 3. ročník, 4. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Najväčšiu skupinu tvorili žiaci 4. – 6. ročníka.
V skupine chlapcov 1. – 3. ročník sa na prvom mieste umiestnil suverénne bez straty setu Andrej Hrčkuľák. V skupine dievčat
obsadila 1. miesto Laura Holubčíková, 2. miesto si vybojovala Simona Revajová a s konečným 3.
miestom sa musela uspokojiť Andrea Revajová.
V skupine 4. – 6. ročník – kategória dievčat: 1. miesto Barbora Večerková, 2. miesto Alena Srogoňová a 3. miesto Sandra Boškajová.
V skupine 4. – 6. ročník – kategória chlapcov: 1. miesto Samuel
Sochuliak, ktorý neprehral jediný
set, 2. miesto Tomáš Holubčík a 3.
miesto Dárius Godiš.
V skupine 7 – 9 ročník obsadil
1 miesto Matej Durčák z Novote, ktorý bol na naše prekvapenie
jediný v tejto kategórii a preto si

zmeral sily so žiakmi 4. – 6. ročníka, hoci vedel, že má víťazstvo takpovediac „vo vrecku“. Pravdepodobne sa starší žiaci a žiačky báli prehry, hoci dobre vieme, že aj
na našej škole je ich viac a chodia
hrať bedminton.
V skupine registrovaných dievčat obsadila 1. miesto Nikola Cilečková ZŠ Krušetnica a 2. miesto

si odniesla Sára Fajberová – ZŠ J.
Matúšku Dolný Kubín.
Prežili sme spolu príjemnú
bedmintonovú atmosféru v kruhu
žiakov, rodičov a verejnosti. Záver
sme spečatili tombolou a odmenení neboli len žiaci na stupňoch víťazov, ale aj všetci, ktorí sa turnaja
zúčastnili.
Autor: M. Hrčkuľáková
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
5/ 2015 – 12/ 2015
90 rokov života
 Helena Glejtková
 Jozefína Večerková
85 rokov života
 Helena Škuligová
 Viktória Makúchová
 Margita Michalicová
 Mária Mrekajová

DOBRO NA KOLESÁCH
Začiatkom júna sa na Slovensku uskutočnila najväčšia športovo-charitatívna
akcia pod názvom „Cez Slovensko na bicykli za 5 dní“.
Podujatie
organizuje
už
po ôsmy krát občianske združenie Parasport24. OZ Parasport24
bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznych projektov na podporu hendikepovaných
ľudí, ktorí majú obmedzené podmienky na získavanie finančných
a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Práve prostredníctvom
športu majú občania so zdravotným postihnutím lepšiu možnosť
zaradiť sa do bežného života. Cyklistický pelotón, ktorí prechádza
cez Slovensko tvoria hendikepovaní športovci a sprevádzajú ich
známe osobnosti. Za päť dní prejdú 420 kilometrov a zastavia sa
v 24 mestách a obciach, kde prinesú poriadnu dávku sily, vytrvalosti, odvahy a elánu. Miroslav Buľovský zakladateľ občianskeho združenia Parasport24 organizuje túto akciu už osem rokov. „Som veľmi rád, že sa nám už 8 rokov darí organizovať akciu, ktorá rastie nielen
počtom účastníkov, ale najmä v oblasti pomoci druhým. Moje poďakovanie patrí skvelým ľuďom, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou tohto projektu a bicyklujú spoločne pre
radosť a pohodu iných.“ Ako dodáva, vďaka rokom praxe s realizáciou kolektívnych charitatívnych
podujatí, si uvedomil, že skutoč-

ne efektívne sa dá hendikepovaným ľuďom u nás pomáhať len, keď
sa spojí množstvo osobností a ak
sa o potrebe pomáhať bude hovoriť nahlas. Jedine tak sa na Slovensku podarí vytvoriť silu, ktorá prekoná ťažkosti, ktorým musia dennodenne čeliť hendikepovaní ľudia ako jednotlivci. O to unikátnejšie je práve podujatie „Cez Slovensko na bicykli“, ktorého sa zúčastnia a tvoria ho ľudia, napriek svojmu hendikepu schopní pomáhať
iným.
Účastníci tejto krásnej akcie sa
zastavili aj v Zákamennom, kde
dvom rodinám rozjasnili život
a vyčarili úsmev na tvári. Finančný
dar venovali rodine s piatimi deťmi, z ktorých dve sú hendikepované a relaxačný pobyt venovali mladej vdove so štyrmi deťmi. Do Zákamenného doniesli nielen dary,
ktoré potešili tieto dve rodiny ale aj
obrovský kus chuti do života a odvahu prekonávať ťažkosti.
Medzi účastníkmi cyklopelotónu sú aj známe osobnosti z rôznych
oblastí verejného života. stretnúť
sme sa mohli so Zuzanou Vačkovou, Přemyslom Boublíkom, Martinom Harichom, Jánom Mečiarom, Jakubom Petraníkom, Martinom Šmahelom a ďalšími. Obľúbený moderátor Ján Mečiar sa k cykloakcii pridáva už po šiesty krát.
„Je to skvelý týždeň strávený medzi
úžasnými ľuďmi, človek existuje medzi vozičkármi od rána do večera, je
to naozaj výnimočné podujatie.“
Zdroj: parasport24

80 rokov života
 Helena Durčáková
 Serafín Vaják
 Viktória Florková
 Kristína Glejtková
 Viktor Klimčík
 Emil Lučivňák
 Martin Majchrák
 Justína Paláriková
 Pavlína Uradníková
75 rokov života
 Serafín Beňuš
 Jozefa Kovaľová
 Vlasta Vojtaššáková
 Emília Florková
 Štefan Gruchala
 Kristína Kocúrová
 Jozefa Kovaľová
 Angela Póčiková
 Margita Šimjaková
70 rokov
 Marta Rončáková
 Marta Večerková
 Emília Botková
 Milan Kuchťák
 Kristína Šimjaková
 Emil Boškaj
 Viktor Boškaj
 Božena Brňáková
 Martin Buckulčík
 Emília Gonšorová
 Marta Grofčíková
 Miroslav Hrozienčík
 Anton Kurňavka
 Terézia Salajová
 Vendelín Sekeráš
 Otília Šimjaková
 Margita Žatkuľáková
65 rokov
 Mária Kovaľová
 Anton Mrekaj
 Alojz Večerek
 Otília Gonšorová
 Anna Chocholáčková
 Mária Karatníková
 Vendelín Kondela
 Emília Kresťanová
 Terézia Sekerášová
 Helena Stroková
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Mgr. Albín Bernaťák
* 1944, † 2. 4. 2015
Janka Kondelová
* 1975, † 5. 4. 2015
Štefan Boškaj
* 1951, † 3. 5. 2015
Mária Marková
* 1945, † 12. 5. 2015

†

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
5/ 2015 – 12/ 2015
60 rokov
 Viktória Beňušová
 Anton Franek
 Ján Palárik
 Milan Sochuľák
 Emília Florková
 Marta Janoťáková
 Jozef Kuchťák
 Ján Sochuľák
 Margita Balúnová
 Kamil Beňuš
 Ľudovít Briš
 Štefan Bukna
 Alojz Bystričan
 Emília Bystričanová
 Ľubomír Faglic
 Ján Ferenčík
 Karol Florek
 Štefánia Floreková
 Milada Florková
 Vlasta Florková
 Anton Formánek
 Johana Gonšorová
 Albín Jakubjak
 Emil Koleň
 Vendelín Konkoľ
 Justína Kozáková
 Anton Lučivňák
 Jozefína Michaligová
 Helena Mrekajová
 Ján Neomi
 Ing. Stanislav Oleš
 Štefan Ovšák
 Emília Paláriková
 Mária Podstavková
 Vladimír Rončák
 Anna Sekerášová
 Viktor Sivčák
 Helena Sivčáková
 Margita Sivčáková
 Mária Sivčáková
 Margita Sochuliaková
 Terézia Šimjaková
 Emil Teluch
 Serafín Vrábeľ
 Marta Zlatošová
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Margita Vrábľová
* 1931, † 13. 5. 2015
Margita Koleňová
* 1950, † 1. 6. 2015
Štefan Borovjak
* 1960, † 8. 6. 2015
Bernardína Beňušová
* 1948, † 9. 6. 2015
Jozef Balun
* 1937, † 24. 6. 2015
Florián Lučivňák
* 1929, † 13. 7. 2015
Milan Florek
* 1953, † 29. 7. 2015
Terézia Šimjaková
* 1953, † 30. 7. 2015
Martin Šulc

†
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Timea Cubová, Adam Mrekaj, Filip Borovjak, Matej Vrábeľ, Michal Garaj, Emma Kresťanová, Patrik Beňuš, Marcel
Laššák, Samuel Mrekaj, Jakub Durčák, Anna Mária Floreková, Oliver Beťák, Patrik
Buľák, Adam Mrekaj, Monika Beňušová, Eliška Rončáková, Sára Štefaňáková, Jakub Šimjak, Adela Fafejtová,
Aneta Buľáková, Alžbeta Beňušová, Lucia Bedová, Marek
Grofčík, Lea Kurňavková, Marek Rončák, Marianna Rončáková, Ľuboš Kondela, Matias Chudoba, Amália Vrábľová, Klaudia Plaskúrová, Ivana Veselovská, Matej Jurašek,
Mário Janeta, Tomáš Večerek, Daniel Durčák, Ema Čičová, Alex Škuliga, Jozef Mrekaj, Mathias Janeta, Vanesa
Grofčíková, Veronika Babečková, Ema Gonšorová, Miriam
Teľuchová, Barbora Plaskúrová, Samuel Mrekaj, Sára Bystričanová, Alica Antušáková, Peter Zábel, Lenka Kšendzuľáková, Barbora Florková, Marek Iglarčík, Alex Grofčík, Dušan Bulvas, Sofia Srogončíková, Boris Smolár, Lívia Ľubová, Dorota Mrekajová
* 1967, † 24. 8. 2015
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Jozef Kovaľ
* 1954, † 3. 9. 2015
Štefan Filipčík
* 1934, † 7. 9. 2015
Miriam Beňušová
* 1999, † 17. 9. 2015
Mária Večerková
* 1931, † 22. 9. 2015
Mária Florková
* 1921, † 26. 10. 2015
Milan Škuliga
* 1958, † 5. 11. 2015
Paulína Teluchová
* 1955, † 6. 12. 2015

†

Zákamenčan č. 2 35

TJ TATRAN
Zákamenné
60-te VÝROČIE
ZALOŽENIA
Milí športoví priatelia. Naše
občianske združenie oslavuje 25te výročie, kedy bolo oficiálne zaregistrované na ministerstve vnútra
Slovenskej republiky. Korene však
siahajú až do roku 1955 (neoficiálne 60 rokov), kedy sa v Zákamennom začal hrať súťažne volejbal
a futbal s pár nadšencami. Dnes telovýchovná Jednota Tatran Zákamenné zastrešuje 7 oddielov (futbalový, florbalový, bedmintonový,
gymnastický, stolno-tenisový, volejbalový a šachový). TJ Tatran Zákamenné má 420 členov, ktorý sú
aktívny aj neaktívny. TJ je združenie, ktoré podporuje v spolupráci
s obcou Zákamenné všetkých ľudí,
ktorí majú radi športové aktivity.
Každý jeden člen je športový nadšenec, ktorý sa okrem rodiny, práce, oddychu a iným činnostiam venuje športovým aktivitám a reprezentácií našej obci. Musíme vzdať
hold každému jednému členovi,
trénerom, sponzorom a obci, že sa
podarilo TJ dostať až sem na také krásne okrúhle jubileum. Všetci naši reprezentanti a nadšenci sa
často musia zdokonaľovať v amatérskych podmienkach, alebo samostatne (bez nároku na honorár).
Niekedy sa stáva, že športovci musia vytiahnuť svoju peňaženku, hasiť rodinné problémy kvôli športu, čeliť zraneniam a riešiť mnohé
iné problémy. Šport ukázal okrem
negatív, ktoré mnohí ľudia ukazujú, že dosiahol za krátku dobu neobyčajný dynamický rozvoj, ktorý neustále pokračuje. Dosahoval
to rôznymi formami. Od rekreačných (šport pre všetkých), cez výkonnostné až po vrcholové. Šport
sa stal spoločenským fenoménom.
Začal priťahovať obrovské množstvo ľudí, ktorý sa k nemu dostali priamo alebo nepriamo, k čomu
ich viedlo vlastné zdokonaľovanie,
ale aj obdiv k športovým idolom
(svetovým ale aj Zákamenskym).
Smutné je, že v takej veľkej obci je
problém s mládežou. Už asi každý
z nás počul o tom, ako dnešné deti sedia pri počítači. Veľa rodičov
to rozpráva nahlas, ale svoje dieťa nepošle ani do jedného z oddielov. Myslíme si, že tak veľa oddielov
a možnosti športovať nemá ani jedna obec na Slovensku a ak aj áno,
tak sa dajú spočítať na jednej ruke. Veríme, že situáciu sa podarí
v spolupráci s našou obcou čosko-

ro vyriešiť, aj vďaka rekonštrukcii športovísk. Aj napriek všetkým
problémom sa vždy podarí s nadšením hráčom aj hráčkam vycestovať a dosiahnuť skvelé výsledky.
Výsledky nie sú dôležité, pretože
sme amatéri, ale keď sa niečo podarí, tak to je vizitkou tvrdej práce: športovca, športovkyne, trénerov a mnohých iných. Čo sa týka
výsledkov, za zmienku stojí postup
do vyššej ligy našich stolných tenistov; 2. miesto futbalových dorastencov v tretej lige; postup a udržanie sa našich futbalových mužov; 4. miesto šachistov na majstrovstvách SR; 2. miesto florbalistov v HOFL; reprezentácia našich
gymnastiek na majstrovstvách SR

a Maďarsku; a tiež úspechy bedmintonistov. To je len kvapka v mori, čo sme spomenuli, pretože aj
v minulosti dosahovali naši športovci skvelé výsledky. Z vedeckého
hľadiska šport zahŕňa všetky formy
pohybovej aktivity, ktorých cieľom
je prostredníctvom príležitostnej
alebo organizovanej činnosti preukázať alebo zvýšiť telesnú zdatnosť
a duševnú pohodu ľudí, formovať
sociálne väzby alebo dosiahnuť výkon v súťažiach na všetkých úrovniach. Na záver ďakujeme a gratulujeme všetkým ľuďom, ktorí to dosiahli až sem a taktiež ľuďom, ktorí
sa toho bohužiaľ nedožili.
Predsedovia jednotlivých
klubov TJ Tatran Zákamenné
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NOV Ý DOM KULTÚRY
2016
2. 1. ... PZ Zákamenné ples
9. 1. .....................SČK ples
16. 1. ...................... svadba
22. 1. ........ Záchranári ples
30. 1 ............. Ples mladých
6. 2..Ples obce Zákamenné
5. 3..Voľby do NR SR 2016
16. 4. ...................... svadba
22. 4. .ZŠ J. Vojtaššáka 70.
výročie založenia
30. 4. ...................... svadba
8. 5. ................. deň matiek
15. 5. ...................... svadba
21. 5. ...................... svadba
28. 5. ..................... svadba

Jubilantkám
blahoželáme
V obci nám pribudla ďalšia
čerstvá jubilantka Jozefína Večerková (viď fotografia hore),
ktorá sa dožila krásneho veku
90 rokov. Čiperná pani Jozefína má vynikajúcu pamäť, dokáže
bez problémov zarecitovať básne, ktoré sa ešte učila v škole.
Ešte stále má pekné písmo
a v spomienkach sa rada vracia do školských lavíc. Spomína,
ako rada písala na tabuľu a ako
ju pani učitelia volali vysvetľovať
učivo menším alebo slabším žiakom. Jej úsmev a milé oči vítajú
každého návštevníka.
Pani Helena Glejtková sa dožila krásneho veku – 90 rokov (viď
fotografia dole).
Čiperná pani s veselou iskrou
v oku sa bez problémov vyrovná aj
o 20 rokov mladším ženám. Jubilantke želáme ešte veľa dní po boku svojho manžela.
-red-

STARÝ KULTÚRNY DOM
2016
2. 1. .ĽH Kamenčan zábava
9. 1. ........... Batôžkový ples
16. 1. .. Jednota dôchodcov
schôdza
30. 1. ..............Školský ples
13. 2. ... týždeň manželstva
20. 2. .........Zimný prechod
Zákamenským grúňom
27. 3. .. Veľkonočná zábava
9. 4. ......Kamenčan zábava

POĎAKOVANIE

Chcem sa veľmi pekne poďakovať vedeniu obce, všetkým pracovníkom obce, Mariánovi Sekerášovi, Božene Urbanovej, členom Jednoty dôchodcov, členom Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Zákamennom, všetkým dobrým ľuďom zo Zákamenného, ktorí mi pomohli v ťažkej situácii pri požiari môjho rodinného domu. Ďakujem za všetku pomoc, či už finančnú, materiálnu, ale aj duchovnú pomoc.
Paulína Pekná
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