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Zákamenčan prevzal v Salzburgu titul
Akademika EAVU
Ďaleká to bola cesta z Oravy
pre toto európske uznanie.
Trvalo to síce 75 rokov, ale dedinský
chlapec Milan Čič došiel do cieľa.
Po stredoškolských štúdiách (Spišská
Kapitula, Trstená) a krátkom štúdiu na
LF UK sa upísal štúdiu na PF UK a potom
učiteľstvu na tejto škole a praxi v oblasti justičného práva, legislatívy, štátoprávnej praxi. Bolo toho naozaj dosť a dosť.
Spomeňme aspoň niečo z desiatok jeho činností. Azda najvernejší ostal svojmu
povolaniu na univerzite, i keď s viacerými
prestávkami. Pôsobil totižto na Povereníctve SNR pre spravodlivosť, ako námestník
a neskôr minister spravodlivosti, poslanec
FZ a predseda Ústavnoprávneho výboru
Snemovne ľudu FZ, riaditeľ Ústavu štátu
a práva SAV, podpredseda SAV, predseda
vlády národného porozumenia, podpredseda federálnej vlády, prvý zakladajúci
predseda ÚS v Košiciach, vedúci kancelá-

rie prezidenta SR, bolo toho dosť naozaj
dosť, i keď to ešte nie je všetko.
Nemožno však obísť jeho pedagogickú
a vedeckú, bohatú aktivitu. Prednášal na PF
UK, PF v Košiciach, v Brne, na Akadémii policajného zboru, na PF v Banskej Bystrici.
Vo funkcii predsedu ÚS SR aktívne absolvoval mnohé medzinárodné konferencie.
Bohatá je činnosť prof. M. Čiča v zákonodarných orgánoch. Najmä v Ústavnoprávnom výbore pri predkladaní a prerokovaní
tých návrhov zákonov, ktoré principiálne
menili politický a ekonomický systém, rehabilitovali a odškodňovali nespravodlivo
odsúdených. Medzi osobitne významné
patrili návrhy ústavných zákonov o zániku
Českej a Slovenskej federatívnej republiky
i o delení federálneho majetku. Historický
so štátoprávnou relevanciou má význam
nová Ústava SR, ktorú prof. M. Čič pripravil s ďalšími kolegami. V oblasti štátoprávnej , trestnoprávnej a kriminologickej na-
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písal a publikoval viaceré monograﬁe, štúdie, články a rozhovory.
Za úspešnú pedagogickú, rozsiahlu
publikačnú, vedeckú, organizátorskú, legislatívnu činnosť prof. M. Čič dostal viaceré štátne vyznamenania, naposledy Kríž
Andreja Hlinku.
Mnohoročnú všestrannú prácu, ktorá
významne ovplyvnila právnu vedu, ústavný a právny systém, výchovu mladých mu
VR UPJŠ v Košiciach udelila titul Doctor
honoris causa.
Vyvrcholením jeho uznania nielen doma, ale aj v zahraničí, je zvolenie akademika SAV profesora Milana Čiča za akademika Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. Všetko sú to ocenenia
a uznania najvyššieho vedeckého stupňa.
Nám prichodí úprimne prof. M. Čičovi zablahoželať a dopriať dobré zdravie a ďalšie
úspechy na roli dedičnej.
Pán viacnásobný akademik,
blahoželáme a tešíme sa s Vami
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Obec bude pokračovať
vo výstavbe
kultúrneho domu

Ďalšie pracovné stretnutie
Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné (ďalej len OZ) bolo zvolané na deň 30. 3. 2007 o 17.00 h do
zasadačky obecného úradu Zákamenné (ďalej len OcÚ). Dvaja poslanci sa ospravedlnili. Prítomní boli aj Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom, Ing. Marta Florková,
ekonómka OcÚ a Ing. Emil Gonšor, ﬁrma EGO Zákamenné.

Hospodárenie schválené
Obecné zastupiteľstvo vzalo
na vedomie rozbor rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2006,
záverečný účet a celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad.
Taktiež schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu fondu rozvoja bývania vo
výške 69 201 Sk a tvorbu rezervného fondu vo výške 7 241 591 Sk.
OZ vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra a správu audítora
za rok 2006.

Štatistika počtu obyvateľov našej obce
k 1. 1. 2007
POČET OBYVATEĽOV

5 024

2 493 žien
z toho: od 0 – 14 rokov 629
od 15–54 rokov 1 507
od 55 – a viac 357
2 531 mužov
z toho: od 0 – 14 rokov 628
od 15 – 59 rokov 1 632
od 60 a viac 271
1 729 deti do 18 rokov
z toho: do 15 rokov 1 374
od 6 do 15 rokov 902
od 0 do 5 rokov 472
Za rok 2006 bolo narodených
78 detí
z toho: dievčat 47, chlapcov 31;
Zomrelých 33, z toho: 21 mužov, 12 žien a 2 deti
Prisťahovaných 51, odsťahovaných 50
Počet sobášov 33

NÁTERY

LEŠENIE

STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

Pokračovanie výstavby…
Prejednala sa otázka pokračovania výstavby kultúrneho domu. Starosta informoval o jednaní
s ﬁrmou AKORD, a. s. Námestovo, ktorá urobila rozpočet na práce, ktoré by bolo možné realizovať
v roku 2007 v období máj – jún,
a to: osadenie okien, inštalácia vody, elektriny, zateplenie stropu,
vnútorné omietky, čo pri priaznivých cenách činí čiastku 6,3 mil.
Sk. OZ jednomyseľne schválilo
pokračovanie výstavby kultúrneho domu a vzalo na vedomie z toho vyplývajúcu nutnosť úpravy
rozpočtu na rok 2007.
Príspevky združeniam
Obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosti o dotácie pre občianske združenia. Zatiaľ bol chválený ﬁnančný príspevok na rok
2007 pre občianske združenia:
EMEF, Kamil Mrekaj, Zákamenné 57 – 40 tis. Sk, Ľudová hudba
Kamenčan 35 tis. Sk. Ostatné žiadosti a možnosti príspevku preverí hlavný kontrolór obce V. Verničková a budú prejednané na najbližšom zasadnutí OZ.
Smernice
Bola schválená vnútorná Smernica o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona 211/2000
a Vnútorná smernica pre uplatňovanie a vykonávanie kontroly
a vnútorného auditu vo ﬁnančnom
riadení obce Zákamenné podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
Začal ROEP
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o začatí ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov
v našej obci. Správa katastra v Žiline vyhlásila verejnú súťaž na obstarávateľa ROEP, v ktorej uspela ﬁrma Jozef Dibdiak z Dolného
Kubína. Uskutočnilo sa 1. zasadnutie, na ktorom bola navrhnutá
komisia, prerokovaný bol aj harmonogram prác pre obstarávateľa. Do 30. 6. 2007 má obstarávateľ predložiť mapové podklady. Po
tomto termíne bude zvolaný verejný hovor s občanmi.

Ing. Milan Vrábeľ opäť starosta
Staronový starosta Ing. Milan Vrábeľ podpisuje sľub na prvom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
eFOTO J. Peňák
Nutné prečíslovanie,
označenie ulíc, častí obce
Bolo konštatované, že je už nutné prečíslovanie domov a označenie ulíc, alebo častí obce. Pre
podrobnejšie prejednanie tohto
zámeru sa OZ zíde 10. 4. 2007.
Ihrisko s umelou trávou
Mgr. Revaj, riaditeľ ZŠ a starosta informovali OZ o jednaní s ﬁrmou MARO Sučany, ktorá buduje športové ihriská s umelou trávou. Ihrisko má rozmery 33 x 18
m, je ohradené mantinelmi, vybavené bránkami a osvetlením. Celkové náklady sú vo výške cca 1,1
mil. Sk, obec hradí polovicu nákladov a zemné práce. Ostatné náklady hradí ﬁrma MARO.
Ihrisko by sa situovalo na
miesto terajšieho školského pozemku. Poslanci súhlasili s návrhom, s vedomím ďalšej úpravy
rozpočtu na rok 2007.
–OcÚ

Obecné zastupiteľstvo Obce
Zákamenné (OZ) od 27. 12.
2006 pracuje v novom, respektíve v staronovom zložení, pretože došlo k výmene
len dvoch poslancov.
Po ustanovujúcom zasadnutí sa OZ stretlo na mimoriadnom zasadnutí 26. 1. 2007.
Hlavným bodom rokovania bolo schválenie výstavby dvoch 8bytových jednotiek pri zdravotnom stredisku. Spôsob ﬁnancovania výstavby – 75 % úver zo
ŠFRB a 25 % dotácia z MVRR
SR. Spôsob ﬁnancovania výstavby technickej vybavenosti
k bytovým domom – 70 % dotácia z MVRR SR a 30 % vlastné
zdroje obce. Obec tak chce splniť jednu z hlavných úloh na rok
2007 - zabezpečiť mladým občanom obce štartovacie sociálne
byty o výmere 48 – 66 m2.

Spoločný obecný úrad už
v Zákamennom
Združenie miest a obcí Biela Orava na svojom zasadnutí 4.
decembra 2006 navrhlo riešenie
zastrešenia Spoločného obecného úradu doteraz patriaceho pod
obec Bobrov obcou Zákamenné.
Na sklonku minulého roka
Obecné zastupiteľstvo Obce Zákamenné ešte v starom zložení
prejednalo na mimoriadnom zasadnutí tento návrh a následne
ho schválilo. Od 1. januára 2007
funguje Spoločný obecný úrad

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

Zákamenné, Hattalova 367/15,
029 01 Námestovo.
Spoločný úrad zabezpečuje samosprávnu pôsobnosť 20
obciam v okrese (okrem Oravskej Lesnej, Námestova, Jasenice a Vavrečky), vo veciach preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby, opatrovateľskej služby a školstva. Obci Zákamenné, tak pribudli ďalší
štyria zamestnanci a tiež účtovná a personálna agenda.
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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sociálna pomoc / významné návštevy / pomôžme

AJ TAKTO SI POMÁHAME
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí vo vianočnom období prispeli –
pomohli, aby aj v sociálne slabších
rodinách bol štedrovečerný stôl
štedrý a aby deti našli pod stromčekom „darček od Ježiška“.
V našej obci boli rodiny, ktoré z rôznych dôvodov mali problémy zakúpiť si na vianočné sviatky tie najzákladnejšie potreby, ako
sú napr. potraviny, nehovoriac už
o darčekoch pre deti.
Našli sa ľudia, ktorí cez moje
ruky poskytli týmto rodinám pomoc či už formou ﬁnancií, darčekov, sladkostí a pod.
Človek sa v dnešnej dobe veľmi ľahko dostane do ﬁnančných
ťažkostí, či je to už choroba, strata zamestnania alebo nešťastie. Je
len na ňom samom, ako rýchlo sa
s danou situáciou vysporiada. Boli časy, keď sociálna podpora bola vysoká a trvala dosť dlho: časy
sa minuli, sociálna pomoc existuje, ale už nie tak dlho a vyžaduje aj od poberateľa soc. dávky určitú spoluprácu a povinnosti. Nájdu sa ľupodia, ktorí túto
moc zneužívajú a to tak,
že sa nesnažia, pokiaľ im
štát pomáha sociálnou
dávkou, nejako svoju ﬁnančnú situáciu riešiť hľadaním si zamestnania (brigády) as-

poň cez letné obdobie, keď sú väčšie možnosti zárobku. Pokiaľ nie
sú v rodine nezaopatrené deti, tak
to až tak „nebolí“. Ak sú v rodine
školopovinné deti, potom za 2 – 3
mesiace nastáva problém, ako rodinu ﬁnančne utiahnuť. Múdrejší
sa snažia akokoľvek zamestnať, šikovnejší sa snažia akokoľvek využiť, čo sa dá.
Najhoršie, čo sa môže stať a čo
sa stáva, je, že sa začnú ľutovať
a nadávať na celý svet. Teraz nastáva situácia. Pomôcť im? Malo
by to byť samozrejme a ľudské. Ale
aj tu platia určité hranice. Pomôcť
a nebyť využívaný. Je veľmi dobré, keď sa problémy riešia hoc aj za
pomoci sociálnych pracovníkov,
veď na to sú, ale tí riešia skôr bezradnosť a nie ľahostajnosť. Ako sociálna pracovníčka mám dosť dobre zmapovanú sociálnu situáciu
v obci, v niečom môžem pomôcť,
v niečom poradiť, niečo len vypočuť a potešiť.
Je chvályhodné, že si ľudia v ťažkých chvíľach vedia a chcú navzájom pomôcť a podať pomocnú ruku, o čom som sa veľakrát presvedčila.
V. Sekerášová,
sociálna pracovníčka OcÚ

Návšteva z Poľska
Dňa 18. 2. 2007 navštívili našu obec novozvolený wójt a správca farnosti z družobnej obce Suszec z PĽR. Poľská delegácia sa
bola pokloniť aj pri hrobe biskupa J. Vojtaššáka. V. Sekerášová

Možno to chce len trochu odvahy!
Dňa 26. 2. 2007 sa v našej obci v podkrovných priestoroch zasadačky uskutočnil odber krvi
dobrovoľných darcov prostredníctvom pojazdnej transfúznej
stanice z Martinskej nemocnice. Tento odber najvzácnejšej tekutiny spolu organizoval miestny spolok SČK v Zákamennom,
Martinská Fakultná Nemocnica
a OcÚ Zákamenné.
Darcovia prišli nielen z našej obce, ale čo je chvályhodné,
aj z Novoti, Krušetnice a Oravskej Lesnej. Prišlo k nám 57 ľudí s veľkým srdcom, ktorí boli
ochotní vzdať sa tej trošky krvi,
aby mohli pomôcť niekomu inému. Zdravotné sestry pod vedením primárky Márie Pietrzykovej urobili potrebné vyšetrenia
a odobrali drahocennú tekutinu 56 darcom. Najstarším darcom bol Serafín Žatkuliak č. d.
733 a najmladší Marián Florek

Aj v tomto roku pokračujú Štátne lesy Námestovo v úpravách
brehov vodných tokov, a to na Vyšnom konci a pri Floriánovi
Subjakovi.
Text V. Sekerášová, eFOTO Ing. M. Vrábeľ
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

Privát:
Oﬃce:
029 56 Zákamenné 1027 029 56 Zákamenné 22003
Tel.: 04355 92 378
Tel.. fax: 043 55 922 54

eFOTO J. Peňák

STOLÁRSTVO

Ing. Dušan Durčák

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

Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti

č. d. 147. Odber krvi pojazdnou
transfúznou stanicou z Martina
sa v našej obci uskutočnil už po
druhýkrát.
Ďalší tretí odber je naplánovaný na 26. júna 2007. PRIPOJTE SA AJ VY a darujte
svoje kvapky krvi – týmto gestom dokážeme, že v srdciach
ľudí stále žije láska a chuť pomáhať iným.
V. Polťáková

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Oﬃce:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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chráňme si životné prostredie / rady

Apríl, mesiac lesov

Vtáctvo počas zimy
Dňa 18. decembra sa na našej škole uskutočnila prednáška
na tému „Prikrmovanie vtáctva
počas zimy“, ktorú pútavo viedol Mgr. Demko M. zo ŽP z Námestova pre členov Eko – krúžku
a žiakov šiesteho ročníka na pozvanie p. uč. Chmeľovej.
Vo svojej prednáške poukázal na biotop, znaky, rozmnožovanie niektorých druhov vtáctva,
ako sú: sýkorky, stehlíky, krivonosy, sovy, prepelice... Prikrmovanie je veľmi dôležité počas zimného obdobia, pri ktorom sa často deti, ale aj dospelí ľudia dopúšťajú chýb. Používajú nevhodné krmivá, ktoré spôsobujú tráviace ťažkosti. Ukážky krmív vybral z tašky, napr. chrumky, slané pečivo, slaninu, ktorá príjemne rozvoniavala v triede. Na takýchto potravinách sme si pochu-

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

tili len my, ale vtáctvu ich nepodávame. Suché rožky, loj, semená
slnečníc, jabĺk, ovsené vločky: to
sú pochúťky, ktoré by nemali chýba v jedálnom lístku vtáctva. Ponúkame vám recept, ako môžete
prikrmovať aj vy:
Do rozpustenej masti nasypeme semená, dobre ich premiešame, nalejeme do starého kvetináča a cez otvor kvetináča dáme
motúz. Po stuhnutí masti môžeme motúzom kvetináč umiestniť
na konár stromu.
Niekoľko kŕmidiel sme pripravili aj my, ktoré sme po ukončení prednášky rozmiestnili v areáli
školy. Nezabudli sme do nich nasypať semená slnečníc, omrvinky
zo suchých rožkov, ovsené vločky. Aj takýmto malým vianočným
darčekom sme chceli pozdraviť
naše milé spevavé tvorstvo.

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia človeka a predstavujú jeden z významných zdrojov rozvoja ľudskej civilizácie. Sú naším národným bohatstvom, ,,rodinným zlatom“
našej spoločnosti. Zaberajú 41 %
územia malebnej slovenskej krajiny.
S výmerou lesov vyše dvoch
miliónov hektárov sa Slovensko
zaraďuje medzi najlesnatejšie
krajiny na „starom kontinente“.
Apríl je krásne ročné obdobie,
ktorému sme po dlhé roky prisudzovali prívlastok – Mesiac lesov. Využívali sme prebúdzajúcu
sa prírodu na propagáciu významu lesa a lesného hospodárstva
pre celú spoločnosť. V „poprevratových“ rokoch akoby sme boli
upustili od tohto dobrého zvyku,
čo bolo, žiaľ, na škodu lesov.
Práca v lese nebola nikdy ľahká a nie je ľahká ani teraz, i keď
ručné píly používané od čias Márie Terézie nahradili motorové píly a neskôr ťažobné stroje. Ale za
obyčajné motyky či krompáče pri
zalesňovaní, najmä v horských
lesoch nemáme ani v súčasnosti
vhodnú náhradu.

S odstupom času si však uvedomujem, že mesiac lesov nebol
zlý nápad. Verejnosť vníma lesy
trochu zvláštne: sú ľudia, ktorí sa
často na les pozerajú len ako na
zdroj suroviny, kde – kto sa vyhlasuje za ochrancu prírody, ale keď
sa ocitne v lese, zabúda na dobré
mravy. Dôkazom je vypaľovanie
trávy, plašenie zveri, skládky komunálneho odpadu, krádeže vianočných stromčekov – a to je len
stručný zoznam „hriechov“ verejnosti voči lesom.
Je potrebné, aby si verejnosť
uvedomila, že les je aj fabrika na
kyslík, rezervoár vody, miesto oddychu a rekreácie, oáza zdravia,
atď. Veď každý potrebujeme dýchať čerstvý vzduch, piť čistú vodu, alebo občas „vyvetrať“ hlavu
prechádzkou po lese.
Mojím želaním je, aby si občania uvedomili aký význam má les
pre človeka a jeho existenciu.
Ak to má pomôcť k lepšiemu
chápaniu významu lesa, nech si
teda mesiac lesov pripomíname
i naďalej. Alebo, čo takto vážiť si
les po celý rok a všetci.
Chce sa od verejnosti priveľa?
Horár

Dbajme o čistotu svojho
okolia
Kto by mal rád odpad, ako sú:
smeti, rôzne odpadky, zbytočnosti a pod.? Nikto. Vždy sa to
vyhadzovalo von z domácnosti, či už ku rieke alebo do nejakej jamy, niekedy sa to vyviezlo
do polí na odľahlé miesto, a tam
to hnilo, špatilo a znečisťovalo prostredie. Pred niekoľkými
rokmi boli v obci zakúpené smetné nádoby, ktoré ešte stále nemá zakúpené každá domácnosť.
Podľa potreby vývozu sú tieto
nádoby označené farebným pásikom. V týchto nádobách, ktoré
hrdo stoja popri ceste, sa teraz
zhromažďuje a rozťahuje odpad.
Je to spravodlivé? Pekná nádoba
ešte aj označená farebným pásikom je plná zápachu. Treba ju
od neho oslobodiť. A je tu naša
mládež, plná energie. Príde, zatrasie nádobou, kopne do nej a
ak to nestačí, vysype tú nečisto-

tu z nádoby a samozrejme, porozhadzuje okolo nej. Nechajú
ju ležať na zemi, alebo ju odkopnú trochu ďalej. Hurá, nádoba je
oslobodená! Smeti odfúkne vietor, niečo zmyje dážď a o ostatné sa postarajú potulujúce sa
psy. A sme zase na začiatku. Načo si vlastne spríjemniť naše životné prostredie? Zamyslíme sa
nad tým, čo robí rozumný človek
prírode. Škodí sebe (rôzne alergie), škodí prírode (znečistené
potoky a pod.) a vôbec si neuvedomuje, že je tu pre neho a pre
jeho dobro.
Vážení občania, keď budete
prechádzať okolo týchto nádob,
spomeňte si, že uchovávajú náš
odpad, ony sú znečistené, aby
sme my žili v čistom. A tak ich
nechajme na pokoji, veď aj o ne
je postarané, o čom svedčí ten
farebný pásik...
V. Sekerášová

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

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

Nemám ústa a predsa hovorím, nemám nohy a predsa sa pohybujem.
KTO SOM? SOM KNIHA.
Od nového roku prešli dva
mesiace a je tu tretí – marec, ktorý má aj názov – mesiac knihy.
Snáď všetci sme vyrástli na
rozprávkach, ktoré nás nikdy tak
celkom neopúšťajú. Keď sa nám
už neprihovárajú ako k svojim
čitateľom, poslucháčom či divákom, zväčša sa stávame ich interpretmi, či sme už mamy, tety alebo staré mamy. A práve z tohto
pohľadu sme pripravili v knižnici podujatie pod názvom: „čítanie nás baví“, kde starší žiaci čítali rozprávky menším žiakom.
Knižnicu navštívilo v roku
2006 – 4 496 návštevníkov. Vypožičaných bolo 22 332 kníh.
Najčítanejšie knihy pre malé deti
sú rozprávky, potom knihy s veľkými písmenkami a bohato ilustrované. Pre mladé dievčatá

knihy od Meg Cabotovej – Denník princeznej, všetky knihy od
Thomasa Brezinu, Muška, Molitor – Dievčatko z krajiny drakov, chlapci majú záujem hlavne o Troch pátračov. Čítanie detí nebude bez kvalitnej literatúry. Čítajú stále, ale menej. Dieťa nevyhnutne potrebuje čítanie
pre svoj ďalší vývin a čítanie má
byť potešením a zábavou.
Dospelí čitatelia muži majú záujem o históriu, hlavne vojen, a ženy sa zaujímajú aj o naše slovenské Steelové, ako je Táňa Kelleová – Vasilková, Petra
Nagyová – Džerengová či Katarína Gillerová. Veľký záujem je
aj o encyklopédie: Zem, Vesmír,
Človek, Svet, Rastlina, Zviera.
Všetky tieto knihy sa nachádzajú
v knižnici, ale sú požičiavané len

prezenčne na čítanie v knižnici.
Do knižnice prichádzajú skupinky deti a medzi sebou si vymieňajú knihy, alebo si žiadajú konkrétny titul, alebo si pýtajú poradiť.
Za rok 2006 bolo zaregistrovaných 447 čitateľov. Samozrejme

ich je viac, lebo z rodiny chodí
aj viac detí na jeden preukaz.
Najmladší čitateľ zaregistrovaný je Magdalénka Dibdiaková
č. d. 1 160 a najstarší Viktória
Garajová č. d. 883.
Do miestnej knižnice je
kontakt 0915 675 375.

Vážení občania, milá mládež
S príchodom jarných dní sa
každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Z týchto dôvodov sa k Vám touto
formou obracajú hasiči s cieľom
upozorniť Vás na typické príčiny
požiarov a poskytnúť Vám rady,
ako tieto riziká obmedziť.
Jarné mesiace predstavujú
obdobie, kedy sa v prírode nová
vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trá-

vy lístia a iných organických látok predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä
rozšírenia požiarov.
Nebezpečenstvo vzniku veľkých škôd znásobuje skutočnosť,
že suché trávy a porasty sa vypaľujú v blízkosti hospodárskych
objektov, stohov slamy a sena,
rôznych skládok horľavého materiálu a lesných porastov. Táto
činnosť sa mnohokrát vykonáva
za veľmi nepriaznivých poveter-

Separujeme. Ale ako?
Vrecia plné plastových ﬂiaš
takmer pred každým domom
v našej obci sa stali dobrým znakom toho, že Zákamenčanom
záleží na životnom prostredí. Samozrejme, nájdu sa aj výnimky. A najhoršie nie je to, že by títo ľudia neseparovali, ale, že zber
plastových ﬂiaš pokladajú za pohodlný spôsob zbavenia sa rôznych zbytočností. Koniec koncov, vrecia sa po naplnení zaviažu a pracovníci obecného úradu
ani netušia, že spolu s plastový-

mi fľašami odvážajú okrem iného aj použité plienky či dokonca zdochliny. Neuveriteľné? Žiaľ,
pravdivé. A teraz si predstavme,
čo sa s týmito vrecami stane potom. Dovezú sa na triediacu linku, kde sa ďalej triedia a spracúvajú. Za linkou, samozrejme,
stoja ľudia a s plastovými fľašami sa pred nimi objaví niečo také
nechutné. Chceli by ste byť v tej
chvíli na ich mieste?
Zuzana Vrábľová

nostných podmienok, akou je silný vietor, pomocou ktorého hrozí mimoriadne rýchle rozšírenie
požiaru a jeho prenesenie i do lesných porastov.
Predchádzať týmto negatívnym javom je v súčasnosti možné najúčinnejšie na jednej strane
preventívno-výchovnou, osvetovou činnosťou a na strane druhej
prísnym postihom voči subjektom
porušujúcim všeobecný zákaz vypaľovania porastov, spaľovania
horľavých látok bez predchádzajúceho povolenia. Postihy voči
právnickým osobám môžu v tomto prípade predstavovať sumu až
do výšky 250 tisíc a voči občanom
10 tisíc Sk.
V oblasti preventívno-výchovnej a osvetovej sa v rozhodujúcej
miere musia podieľať mestá a obce v kontrolnej oblasti orgány lesného hospodárstva, miest a obcí, dobrovoľnej požiarnej ochrany
a profesionálnej požiarnej ochrany. Dôraz sa bude klásť na dodržiavanie zákazu:
• vypaľovania porastov alebo
zakladania ohňa na miestach, kde
by sa mohol rozšíriť
• spaľovania horľavých látok
na voľnom priestranstve bez pred-

STOLÁRSTVO

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

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku

chádzajúceho súhlasu orgánu
požiarnej ochrany.
• zakladania nepovolených
skládok odpadov vo voľnej prírode a ich spaľovania
• hromadenie horľavých látok a ľahko zápalných látok na
miestach, kde by ich zapálením boli ohrozené objekty alebo priľahlé porasty
• vjazdu motorových vozidiel a vstupu osôb pre ne do
priestorov lesov neprípustné
VZNIK POŽIARU je potrebné ohlásiť na obecnom úrade,
alebo na telefónnom čísle Hasičskej jednotky Okresného Hasičského a záchranného zboru
v Námestove: ČÍSLO 150.
Alebo na tiesňové telefónne
číslo Integrovaného záchranného systému: ČÍSLO 112.
VÁŽENÍ OBČANIA,
MILÁ MLÁDEŽ
Očakávame od Vás, že v záujme ochrany našich lesov a prírody urobíte všetko, aby nedošlo k požiarom, veľkým škodám
a zbytočným stratám na ľudských životoch.
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Počúvajte Rádio Orava Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź Ź
POVIEDKA
Ema, študentka žurnalistiky,
sa ako takmer každý piatok ponáhľala zo školy na stanicu, aby stihla autobus domov. Jej spolužiak
Adam, občas neznesiteľný ﬂegmatik, jej ako vždy nestíhal.
„Poď, Adam! Pohni si!“
„Ema, neblázni! Autobus nám
ide až o tri štvrte hodinu.“
„Ja viem, ale ak nebudeme o päť
minút na stanici, tak tam príde
toľko ľudí, že sa do toho autobusu
ani nezmestíme. A vieš, kedy nám
ide ďalší? O tri hodiny. Aj to len do
Banskej Bystrice.“
„Dobre, dobre, len už toľko nestresuj.“
„No, nehnevaj sa, môj zlatý, ale
ja potom nemienim sedieť a čakať
ďalšie tri hodiny v tej vašej studenej Bystrici, kým mi odtiaľ pôjde
posledný autobus na Oravu.“
„Niekedy mám pocit, že tá tvoja
Orava je na konci sveta.“
„Ale aspoň je tam pekne.
Chladno, ale pekne. U vás je len
chladno.“
„To vravíš iba preto, že si vždy
bola len na stanici. Keď už budeš
sedieť v buse od nás do Námestova, nalaď si bystrické rádio. Nebudeš ho síce môcť počúvať až k vám,
je len regionálne, ale aj za tú chvíľku zistíš, čo všetko tu je, a aké
skvelé.“
„Ale, prosím ťa, veď ty vysielaš
len cez víkendy.“
„???“
„Vieš, že to mal byť vtip. Akože
ty si to skvelé.“
„Ale nie, ja to myslím vážne.“
„Fajn, ja viem, že máš rád svoju prácu v rádiu, ale teraz bežme!
Aha, nakoniec stihneme aj ten
skorší spoj!“
„Dobrý deň, poprosím vás
dvakrát študentský do Banskej
Bystrice.“
„Stošesťdesiat korún.“
„Nech sa páči. Adam, poď niekam dozadu, ku dverám.“
„Tu?“
„Môže byť.“
Ema si sadla ku oknu a niečo
hľadala v kabelke. Po chvíľke vybrala mobil a zapojila slúchadlá.
Otočila sa k Adamovi, ktorý nechápavo pozeral na jej nahnevanú
tvár. Mračila sa a čosi nezrozumiteľné si mrmlala.
„Čo si taká namosúrená?“
„Len si to predstav, jediné, čo
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

sa mi tu darí chytiť sú tie dve nitrianske rádiá. Nestačí, že ich cez
týždeň počúvam vo všetkých obchodoch? V stredu som bola pri
kaderníčke, vieš na Štefánikovej,
tam, kde si bol ty na začiatku semestra. Ešte aj ona tam mala jedno z nich naladené.“
„Neviem, prečo máš voči regionálnym médiám takú apatiu.“
To, že svojim vysielaním nepokrývajú celé Slovensko, predsa
neznamená, že sú horšie. To máš
ako regionálne noviny. Aj celoslovenské denníky píšu o udalostiach v jednotlivých regiónoch,
ale len okrajovo. A napríklad teba, ako Oravčanku tie udalosti z najbližšieho okolia zaujímajú
trochu viac. Tak si kúpiš aj nejaký
oravský týždenník.“
„Už si skončil s tou prednáškou
o národno-regionálnom cítení?“
„Nechcem ťa poučovať, ja
len...“
„A aj tak to robíš.“
„Nemyslím to zle. Vieš, že Američania sledujú takmer výlučne len
regionálne televízie, počúvajú len
regionálne rádiá a čítajú len regionálnu tlač?“
„Ale toto nie je Amerika, ak si si
nevšimol. Tak mi s tým, prosím ťa,
daj už pokoj.“
„Ako chceš.“ Adam bol očividne urazený Eminým povýšeneckým správaním a odsadol si na jediné voľné miesto o pár sedadiel
pred ňu. Ešte sa však otočil a precedil pomedzi zuby: „Aj tak si len
nahnevaná, že Orava nemá vlastné regionálne rádio. Možno aj preto, ste tam takí odrezaní od sveta.“
„Ty jeden Bystričan namyslený,“ pomyslela si Ema a hoci jej
bolo ľúto, že sa prvýkrát pohnevali, jej dievčenská hrdosť jej nedovolila ísť za ním a ospravedlniť
sa. Prikryla sa vetrovkou, vybrala si discman a vložila doň cédečko Coldplay, oprela hlavu o sedadlo a...
„Ema, o desať sekúnd vysielaš,
priprav sa!“
„Som pripravená.“
„8,7,6,5,4,3,2,1...“
„Ahojte, zdraví vás Ema a vy
počúvate rannú show Rádia Orava. Celý dnešný deň budeme oslavovať prvé narodeniny nášho, ale
hlavne vášho oravského rádia
a máme pre vás pripravené per-

fektné ceny a ako každý deň aj perfektnú hudbu. Najskôr vám však
chceme predstaviť jedno dieťa. Volá sa Monika, pochádza z Oravskej
Lesnej a dnes oslavuje prvé narodeniny, narodila sa pred rokom
o ôsmej hodine ráno, presne vtedy,
keď Rádio Orava začalo svoje historicky prvé vysielanie. Samozrejme, malá Monika, toho ešte veľa
nenahovorí, preto je tu so mnou
v štúdiu jej mama Katka. . . .
„Počúvate Rádio Orava, ktoré
sa so svojimi vernými poslucháčmi
chce podeliť o veľkú radosť. Včera
sme získali významné ocenenie za
pomoc pri rozvoji oravského regiónu a jeho zviditeľňovaní. . . .
„V prieskume agentúry Flubber sa druhým najpočúvanejším
rádiom Žilinského kraja stalo Rádio Orava.“ …
„Vitajte pri správach Slovenskej televízie. Rádio Orava, ktoré dnes oslavuje desiate výročie
založenia, usporiadalo narodeninovú oslavu. Pozvanie prijalo
viacero známych osobností politického i spoločenského života.
Všetci sa zhodli na tom, že práve toto rádio malo veľkú zásluhu
na rozvoji celého oravského regiónu i na tom, že sa Orava dostala do podvedomia ľudí ostatných regiónov už nie ako len tá
hornatá oblasť na severe Slovenska s množstvom snehu cez
zimné obdobie, ale ako miesto,
v ktorom žije veľa dobrých, pracovitých a šikovných ľudí, ktorí...“ . . .
Odvysielanie krutého osudu
malého Janka z Trstenej v Rádiu
Orava oslovilo viacerých podnikateľov a rozhodli sa pomôcť mu
úžasnou ﬁnančnou čiastkou vo
výške. ...
„Ema, zobuď sa. Už sme v Bystrici. Vystupujeme.“
„Čo?” rozospato zazívala.
„No poď, ujde ti námestovský
autobus.“
„Už sa nehneváš, vieš, ja..., mala som čudný sen, ale mal si pravdu.“
„Akú pravdu?“
„Naozaj by bolo dobré, keby
sme mali na Orave rádio. Snívalo sa mi to, bolo to také rozprávkové, trochu gýčové, ale boli sme
najlepší.“
„Vy? Kto vy?“
„No..., ja som bola moderátor-

ka. A vieš čo? Budeme mať rádio.
Naozaj.“
„No poď, už ti ide autobus. Podbehni!“
„Študentský do Námestova. Ďakujem.“ Ema si ani nesadla a hneď otvorila okno. Adam
už kráčal do banskobystrického
štúdia, lebo večer vysielal, no ona
naňho ešte zakričala: „A budem
lepšia moderátorka, ako ty!“
Adam sa na ňu úprimne usmial.
„Je bláznivá, ale mám ju rád,“ pomyslel si. “A ako to zariadiš, aby
ste tam to rádio vôbec mali? Na to
treba byť poriadne zazobaný.”
„My na Orave sa najskôr pomodlíme, aby sa niekto taký našiel. Pomáha to.“
Adam sa opäť zasmial. No nie
ironicky, práve naopak.
„A potom,“ zakričala ešte Ema,
„to že sme takí odrezaní, spôsobuje aj že sme takí súdržní, takí vlastenci, vieš? S počúvanosťou nebude problém, každá oravská rodina
by to rádio počúvala. To si píš.“
„Budem ti držať palce a tiež za
vás prihodím zo dva ružence. Uvidíme sa v pondelok v škole. Ahoj!“
„Ahoj!“
Keď o ôsmej večer sedel Adam
v štúdiu, predstavil si na svojom
mieste Emu. Po tretíkrát sa musel
zasmiať: „Tie oravské kočky majú
čosi do seba. A ak sú tam hore, na
Orave, všetci ľudia takí ako ona, to
rádio by malo úspech. Možno aj
väčší ak to naše.“
Zuzana Vrábľová
FALOŠ
Keď kroky moje vykročia z chrámu
mocne zatvorím za sebou bránu,
rýchlo zabudnem, že nesiem v srdci
prijatý Pokrm nebeský
a stáva sa zo mňa vo svete
úbohý človek pozemský.
A znova som dušou nepokoja
čo chystám dýku do boja,
zmerať chcem silu odvahy
no nie na poli lásky, radosti,
ale na miestach ľudských slabostí.
Prosím ťa, Pane, o veľké milosti,
vylieč tu moju trúfalosť
a daj, by sa mi vo tmách blúdivých
šťastlivé svetlo zjavilo,
aby sa to moje srdce
zlej pretvárky zbavilo.
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„Prišiel som, videl som, zvíťazil som…“
povedal Cézar po svojom ďalšom úspešnom vojenskom ťažení…
Keby žil Cézar dnes, myslím, že by mal vážnych konkurentov: naše – vaše deti… Boli by to však konkurenti
nie v oblasti vojenskej, ale kultúrnej.
Stáva sa už pomaly zvykom,
že všetky cenné trofeje
zo školských súťaží, ktoré sa
usporadúvajú nielen v rámci
okresu, kraja,
ale i celého Slovenska,
si „ukoristia“ práve ony.
A tento rok bol mimoriadne
plodný na úspechy.
Potešili nás úspechy v športe, konkrétne v bedmintone,
kde získali naše žiačky na kraji 1. miesto. Vo volejbale sme sa
umiestnili v okrese na peknom
3. mieste, rovnako, ako aj v cezpoľnom behu, kde naše družstvo dievčat obsadilo 3. miesto.
To, že naše deti majú nielen
športového, ale aj vedeckého
ducha, nás presvedčili na matematickej olympiáde – Erika Janckulíková (4. ročník) – 3.
miesto, v Pytagoriáde – Natálka Gonšorová (3. ročník) – 1.
miesto, Katka Koleňová (5. ročník) – 1. miesto, Lukáš Traj (6.
ročník) – 1. miesto, Táňa Kušnieriková (7. ročník) – 3. miesto,
Katarína Dendysová (8. ročník)
– 2. miesto; na biologickej olympiáde – Michaela Sivčáková (8.
ročník) – 3. miesto; fyzikálnej
olympiáde – Ľubomíra Florková
(8. ročník) – 1. miesto.
O tom, že sa ani vo svete nestratia a hravo si poradia aj
s angličtinou, sme sa zase presvedčili po výkone Michala
Florka (8. ročník), keď získal 1.
miesto v olympiáde z anglického jazyka.
Mimoriadne úspešné boli

naše deti v oblasti literárnej:
v recitačnej súťaži Šaliansky
Maťko – Alžbetka Sivčáková
(6. ročník) – 2. miesto v okresnom kole, Natálka Gonšorová
(3. ročník) – 1. miesto v okresnom aj krajskom kole, Lucia Tisoňová (6. ročník) – 1. miesto
v okresnom a 3. miesto v krajskom kole a napokon Katka Koleňová, ktorá si so sebou odniesla všetky najvzácnejšie tromfy
z okresného, krajského, ba dokonca z celoslovenského kola.
Úspechy sme žali aj v ďalšej recitačnej súťaži Rozprávkové vretienko v okresnom kole – Kristínka Klačanská (3. ročník) – 1.
miesto, Lucia Chmeľová (9. ročník) – 1. miesto, Ivanka Fedorová (4. ročník) – 2.miesto, Lucia
Tisoňová (6. ročník) – 2. miesto.
Krajské kolo dievčatá ešte len čaká, tak im držíme všetci palce.
Naše deti nezaháľajú ani vo
vlastnej tvorbe, čo ocenili aj porotcovia literárnej a výtvarnej
súťaže Európa v škole: Kristínka Klačanská – 1. miesto v kategórii próza a 2. miesto vo výtvarnej časti, Júlia Florková (9. ročník) – 1. miesto v kategórii poézia, Damiana Franeková (9. ročník) – 1. miesto v kategórii próza a Soňa Dibdiaková (9. ročník) – 2. miesto v kategórii poézia, Dušan Straka (3. ročník)
– 1. miesto a Simonka Brišová (4. ročník) – 3. miesto, obaja vo výtvarnej časti; Cena Andreja Chudobu: Soňa Dibdiaková – 1. miesto; Dúha: v kategórii poézia – Júlia Florková –

1. miesto, Soňa Dibdiaková –
2. miesto, Damiana Franeková – 3. miesto a v kategórii próza Nikolka Florková (4. ročník)
– 1.miesto, Kristínka Klačanská
– 2. miesto.
Tvrdým chlebom novinára
sa možno v budúcnosti budú
živiť aj Júlia Florková s Damianou Franekovou, ktoré vyhrali
zlaté a strieborné pásmo v kategórii publicistika v Kukučínovej literárnej Revúcej. Ich
talent potvrdzuje aj 1. miesto
školského časopisu Úlet v súťaži Pro slavis, v ktorom sú členkami redakčnej rady.
A napokon nás deti presvedčili aj o tom, že ani divadlo im nie je
cudzie, čoho dôkazom je 1. miesto
v Oravskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti. Detský divadelný súbor Prvosienka bravúrne zahral hru O milionárovi, ktorý ukradol slnko podľa scenára
p. Aleny Laššákovej-Andrisákovej, pod režisérskou taktovkou p.
uč. Demkovej. Za výbornú hudbu
k tejto hre si ocenenie odniesol aj
p. uč. Demko.

Aj nadané deti potrebujú pomocnú ruku, ktorá by ich viedla správnym smerom a bedlivé oko, ktoré by nad nimi dozeralo. Týchto rúk a očí má naša škola hojné množstvo. Poďakovanie za výborné umiestnenia patrí učiteľkám 1. stupňa –
Zdenke Klačanskej, Ivane Florkovej, Anne Fendekovej a učiteľom 2. stupňa – Zuzane Demkovej, Blažke Revajovej, Elene Fafejtovej, Agneši Chmeľovej, Janke Mrekajovej, Anne Sekerášovej, Marte Šalátovej, Anne Štítovej, Oľge Vojtaššákovej, Marekovi Madleňákovi, Pavlovi Demkovi, pani Zuzane Olbertovej, ale
aj všetkým ostatným vyučujúcim a riaditeľovi, ktorí sa značnou mierou podieľajú na priateľskej klíme v našej škole a tým
umožňujú pozitívny rast našich
nadaných detí.
Najväčším šťastím každého
rodiča je dieťa, ktoré mu robí radosť a na ktoré môže byť pyšný.
Vy, milí rodičia, môžete byť na
svoje deti právom hrdí.
Mgr. Oľga Vojtaššáková

Škola pokladov
Kto z nás nikdy nesníval o tom,
že našiel poklad?
To, o čom sa nám dospelým
často iba sníva, sa splnilo našim
deťom v škole na 1. stupni. Ten
deň „D“, vlastne „P“ sa uskutočnil 14. februára. Škola sa premenila na nedobytnú pevnosť, ktorú strážilo plno nebezpečne vyzerajúcich jednookých, bezzubých
pirátov. V pevnosti sa nachádzal
ukrytý poklad, ktorý mohli nájsť
len najusilovnejšie víly, škriatkovia, princezné, vodníci, kovboji
či iné rozprávkové bytosti, ktoré
sa ani trošičku nepodobali na naše milé ratolesti. Nájsť poklad bolo nekonečne ťažké.... postarali sa
o to piráti na hodinách slovenské-

ho jazyka a matematiky, na ktorých bolo treba riešiť úlohy, ktoré „našepkávali“, kde by mohol
byť poklad ukrytý.
Napokon všetko dobre skončilo a poklad – truhlica plná čokoládových dukátov – sa našiel.
Strážil ho tajomný strážca pokladov, ktorý sa oň musel chtiacnechtiac podeliť.
Deti svoje víťazstvo oslávili
karnevalom v telocvični, kde sa
do sýtosti vyšantili a zamaškrtili
na dukátikoch.
Úsmev a spokojnosť na tvárach detí prezrádzal, že už teraz
sa tešia, aké prekvapenia ich čakajú na budúci rok.
Mgr. Oľga Vojtaššáková

Rozprávkový karneval
Opäť po roku prišiel deťmi dlho očakávaný deň, keď sa
naša MŠ v Oraviciach premenila na rozprávkovú krajinu.
Pred rodičmi a deťmi sa otvorila rozprávková brána, za ktorou priadla na kolovrátku zlá
víla a čakala na princeznú Ruženku. Ruženka sa pichla vretienkom a zaspala na sto rokov. Zlá víla mala z toho veľkú radosť. Princovia a rytie-

ri však prišli vyslobodiť spiacu
krásavicu. Prerúbali cestu cez
šípové kríky a všetci spoločne
spevom, zobudili Ruženku zo
sna. Až potom sa začala zábava a tanec.
Všetci v kráľovstve sa tešili z prebudenia Ruženky. Šantili s ňou, tancovali, spievali až
kým na rozprávkovej bráne zazvonil zvonec a karnevalu bol
koniec. Kolektív MŠ – Oravice
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K Á ŠIK U Ľ K A

O oravských ženách sa takmer
na celom Slovensku hovorí v samých superlatívoch. A to najmä vďaka tomu, že si dokážu so
všetkým poradiť. Okrem toho
sú výborné kuchárky a cukrárky.
A hoci si mnohí ľudia pri pojme
Orava predstavia chudobnejšiu
hornatú oblasť, pre naše ženy
to neznamená žiadny problém.
Práve naopak. Je to pre ne výzva
– vytvoriť aj z mala alebo z lacnejších surovín pochúťku hodnú šéfkuchárov. Som presvedčená o tom, že v každej zákamenskej rodinke je takýchto receptov
hneď niekoľko. Podeľte sa o ne
s ostatnými čitateľmi. Nielen, že
tým ukážete svoju šikovnosť, ale
pomôžete tak aj napríklad začínajúcim gazdinkám, ktoré ešte
nemajú takéto cenné skúsenosti. Svoje recepty, najlepšie s fotograﬁou jedla (no nie je to pod-

mienkou) môžete posielať na adresu obecného úradu, prípadne
e-mailom na zuzu.vrablova@
post.sk. Každý uverejnený príspevok odmeníme originálnou
šálkou s logom ZÁKAMENSKÁ
ŠIKUĽKA. Na začiatok, kým
nám pošlete svoje pochúťky vy,
pre vás máme recept na jednoduché marinované mäso so zaujímavým názvom, od manželky
pána starostu, Božky Vrábľovej.
ČAU-ČAU
1/2 kg bravčového stehna pokrájame na širšie rezance. V miske zmiešame 2 žĺtky, 1ČL soli,
1ČL kari korenia, 1ČL tekutého
ochucovadla KLASIK, 1ČL kečupu, worcester a trochu oleja.
Nakrájané mäso vložíme do pripravenej marinády a vložíme na
24 h do chladničky. Nakoniec mäso na oleji opečieme. Dobrú chuť!

Obec Zákamenné má nielen veľa obyvateľov, ale aj veľa významných ľudí, osobností, ktoré šíria dobré meno vo

la na Konzervatóriu v Bratislave, odbor operný spev. Od
r. 2003 vystupuje na rôznych
koncertoch v Bratislave a oko-

Vendelín Kaukič oslávil 90 rokov
Dňa 19. decembra 2006 sa dožil zákamenský rodák Vendelín
Kaukič t.č. v Domove dôchodcov Novoť 90 rokov.
Na tak vysoký vek sa ešte teší patričnému zdraviu, ktoré mu
z celého srdca prajeme.
Text, eFOTO: V. Sekerášová
ne zafarbeným hlasom, ktorým prináša radosť a potešenie pri jeho počúvaní. Máme
ju možnosť počuť aj u nás pri
rôznych obecných či cirkevných oslavách. Jej spev, ako to
dokazuje štúdium, je už vycibrený a dodáva slávnosti určitú dôstojnosť.

Táto deva je len na začiatku svojej kariéry. Prajeme jej,
aby úspešne ukončila štúdium
na VŠMU a aby sa jej v živote darilo. Pohybuje sa v prítomností významných osobností a umelcov, nech jej to teda pomôže preraziť cestu do
umeleckého sveta.

AJ NAŠA OBEC MÁ SVOJE HVIEZDIČKY
svete. V každom vydaní obecných novín si jedného z mnohých v krátkosti pripomenieme. V dnešných novinách je to
Agneša Vrábľová.
Narodila sa 20.10. 1980
v Námestove. Rodičia Martin
a Agneša Vrábloví. Pochádza
z piatich súrodencov. V rokoch 2000 – 2006 študova-

lí. V júni 2006 spievala v opere „Perníková chalúpka“ v divadle West v Bratislave. Od
septembra 2006 absolvovala
výchovné koncerty po celom
Slovensku. Toho času je prijatá na VŠMU v Bratislave, odbor operný spev.
Je to v skutočnosti obyčajné dievča s pekným a príjem-

Návšteva farnosti Vrbov
Vo vianočnom období navštívil starosta obce Ing. Milan Vrábeľ
a prednosta Jozef Peňák, taktiež Ľudová hudba Kamenčan farnosť
Vrbov, kde toho času pôsobí vdp. Jaroslav Rusnák, bývalý zákamenský kaplán Súčasne navštívili aj farnosť Trnovec, kde pôsobí vdp. Richard Ondaš taktiež bývalý zákamenský kaplán. eFOTO J. Peňák
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zábava/poštové holuby/spoločenské rubriky

Pri dobrej hudbe sa bavili až do rána
Dňa 3. februára 2007 sa konal
v kultúrnom dome v Zákamennom XIII. obecný ples, ktorý začal v našej obci plesovú sezónu.
Ples otvoril starosta obce Ing.
Milan Vrábeľ tým, že všetkých srdečne privítal a predniesol slávnostný prípitok. Ako prvý na tanečný parket vstúpili 2 tanečné
páry z tanečného štúdia „Maestro“ L. Mikuláš , ktorí predviedli
ukážky štandartných a latinskoamerických tancov a tým otvorili ples. Po nich zatancoval starosta obce s manželkou, ku ktorému sa postupne pripojili ostatné plesové páry. Do tanca vyhrá-

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Október 2006
Svetlana Gašperová,
nar. 17. 7. 1975 † 23. 10. 2006
Viliam Magdiak,
nar. 6. 8. 1932 † 31. 10. 2006
November 2006
Marta Záhorová,
nar. 27. 4. 1951 † 3. 11. 2006
Jozefa Serdelová,
nar. 11. 4. 1935 † 19. 11. 2006
December 2006
Vendelín Mravčák,
nar. 26. 7. 1933 † 14. 12. 2006
Ján Knapčík,
nar. 9. 4. 1968 † 18. 12. 2006
Serafín Marek,
nar. 25. 7. 1929 † 21. 12. 2006
Mária Florková,
nar. 20. 2. 1933 † 30. 12. 2006
Január 2007
Serafín Magdiak,
nar. 10. 12. 1929 † 6. 1. 2007
Február 2007
Pavlína Bernaťáková,
nar. 31. 10. 1913 † 3. 2. 2007
Viktória Kurňavková,
nar. 30. 4. 1935 † 18. 2. 2007
Rafael Grofčík,
nar. 13. 3. 1947 † 19. 2. 2007
Ľudmila Florková,
nar. 20. 9. 1913 † 20. 2. 2007
Štefan Balún,
nar. 7. 12. 1939 † 23. 2. 2007
Marec 2007
Margita Bajčičáková,
nar. 28. 10. 1936 † 5. 3. 2007
Július Kovaľ,
nar. 12. 6. 1953 † 9. 3. 2007
Júlia Sochuľáková,
nar. 19. 5. 1920 † 10. 3. 2007
Anton Pidík,
nar. 29. 7. 1959 † 18. 3. 2007
Ján Lupták,
nar. 27. 8. 1962 † 16. 3. 2007
Vendelín Rončák,
nar. 22. 11. 1944 † 25. 3. 2007
Štefan Chromek,
nar. 26. 12. 1939 † 29. 3. 2007

vala dobrá hudobná skupina „Lúče“ z Ružomberka, ktorá vniesla do tohto plesového večera príjemnú náladu. Po polnočnom vyžrebovaní tomboly nechýbala tradičná súťaž v zatĺkaní klincov tesárskym kladivom do kláta. Víťazi muži: Dušan Kovaľ

Víťazi ženy: Helena Balúnová,
XIII. obecný ples sa vydaril,
všetci sa dobre bavili. Príjemná
nálada trvala až do neskorých ranných hodín, kedy sa veselé páry
rozchádzali so slovami:
„Ak sa dožijeme, o rok sa stretneme zasa“.
V. Sekerášová

Fašiangové obdobie
je obdobím plesov
Naša obec v tomto roku plesala 3
týždne. Plesovú sezónu začal obecný ples 3. februára 2007.
• 10. 2. 2007 mali svoj ples poľovníci
v Zákamennom. Okrem tradičnej plesovej zábavy, stovka plesajúcich so záujmom sledovala, ako vedúci poľovníckeho združenia Beskýd podľa lesných
poľovníckych rituálov pasoval jedného
zo svojich členov z chovateľa zveri na
lovca zveri. Najmä mladí účastníci poľovníckeho plesu videli takýto obrad prvýkrát v živote. Organizátori pripravili pre účastníkov výbornú zábavu a tak
domov odchádzali všetci – bez rozdielu veku veľmi spokojní.

• 17. 2. 2007 sa postarali o plesovú atmosféru Roboši a Ľudová
hudba Kamenčan, ktorí pripravili pre svojich plesajúcich hostí bohatý program, ktorý bol zaujímavý tým, že prebiehali rôzne súťaže,
napr. zbieranie drobných zemiakov. Roboši predviedli scénky z dedinského života, taktiež sa objavili Farkašovci, SOS. O príjemnú
náladu sa starali Roboši a Ľudová
hudba Kamenčan, ktorá vládla počas celého plesu. Všetci sa rozchádzali v neskorých ranných hodinách
veselí a dobre zabavení.
V. Sekerášová

Chov poštových holubov
Dovoľte, aby som Vám v krátkosti predstavil Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov v Zákamennom. Táto organizácia má 22 členov, ktorých koníčkom je chov poštových holubov, s ktorými sa počas roka zúčastňujú rôznych závodov na krátke, stredné a dlhé trate.
Holuby chovateľov ZO-Zákamenné si v roku 2006 na závodoch
počínali veľmi dobre. Uverejňujeme umiestnenie chovateľov zo Zákamenného v rámci celej Oravy:
15. miesto Klimčík Anton 4 865
bodov 25. miesto Štepančík Ján
3 739 bodov, 32. miesto Florek Jo-

zef 2 599 bodov, 39. miesto Sivčák
František 1 906 bodov, 44. miesto
Majchrák Emil 1 557 bodov,
49. miesto Boškaj Štefan 1 110
bodov, 52. miesto Zvonár Ľudovít
1 032 bodov, 67. miesto Kurek Peter 264 bodov, 77. miesto Koleň
Vladimír 168 bodov, 82. miesto
Murín František 108 bodov.
Holuby najlepšie obstáli na
dlhých tratiach (závody z Nemecka), kde sa dvaja chovatelia dostali do prvej desiatky na Orave:
4. miesto Ján Štepančík; 8. miesto
Anton Klimčík.
Dňa 10. 12. 2006 sa uskutočnila Oblastná výstava poštových ho-

eFOTO A. Klimčík
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BLAHOŽELÁME
FEBRUÁR 2007
65 rokov života
 Karol Sivčák
 Florián Sivčák
 Božena Sivčáková
 Justína Magdiaková
 Pavlína Garajová
60 rokov života
 Jozefína Sekerášová
MAREC 2007
80 rokov života
 Gabriel Godiš
75 rokov života
 Ján Balún
 Terézia Balková
 Viktória Kovaľová
70 rokov života
 Daniel Boškaj
60 rokov života
 Jozef Vrábeľ
 Emília Večerková

VITAJTE MEDZI NAMI
OKTÓBER 2006
Diana Kurňavková, Adela Floreková, Dominik Gruchala, Martina Dibdiaková, Kristián Teľúch
NOVEMBER 2006
Michaela Boškajová, Tomáš
Romaňák, Monika Pekná
Sabína Janetová
DECEMBER 2006
Erika Smolárová, Nina Subjaková, Martina Murínová
JANUÁR 2007
Katarína Gargašová
FEBRUÁR 2007
Alžbeta Juricová, Richard Bernaťák, Soňa Kubaníková, Ester
Kubiznová, Marek Kojdiak
Matej Janeta, Simona Revajová
MAREC 2007
Roman Chudiak, Jakub Jendrašík, Soňa Zahorová
lubov v Tvrdošíne, kde reprezentovali zákamenské holuby chovatelia Klimčík Anton, Štepančík Ján,
Florek Jozef, Majchrák Emil.
Na tejto výstave získali dve prvé
miesta holuby p. Klimčíka A., a to:
v kategórii výkon za rok 2006 holub 02-29.4760 s počtom 4828 km
a holubica 01-29-7095 v kategórii
štandard.
Tieto dva holuby Klimčíka Antona postúpili na celoslovenskú
– celoštátnu výstavu, ktorá sa
uskutočnila 6. januára 2007 v Žiline.
Je to najväčší úspech chovateľa zo Zákamenného za posledné
roky. Anton Klimčík, predseda
ZO-CHPN-Zákamenné
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Úspešný I. ročník lyžiarskeho prechodu
„Zákamenským grúňom“
DVA POHĽADY NA ZORGANIZOVANIE I. ROČNÍKA LYŽIARSKÝM PRECHODOM „ZÁKAMENSKÝM GRÚŇOM
V spolupráci Obecného úradu, TJ Zákamenné a zanietencami zimného bežeckého lyžovania
sa uskutočnil dňa 3. marca 2007
1. ročník zimného lyžiarskeho
prechodu Zákamenskými grúňmi. Jeho cieľom bolo spoznanie
nášho chotára, pritiahnuť na lyže
mládež a prezentácia našej dediny a chotára všetkým účastníkom
tohto prechodu.
Po prezentácií účastníkov a príhovoru starostu obce Ing. Vrábľa, odštartoval 1. ročník zimného lyžiarskeho prechodu Zákamennskými grúňmi nestor bežeckého lyžovania v našej obci Mgr.
Albín Bernaťák o 9. 15hod.
Pre účastníkov boli pripravené 2 trate, pričom obidve mali spoločný štart i cieľ pod starým cintorínom v nadmorskej výške 720 m.
n. m. . Spoločná trasa pokračovala ďalej okolo nového cintorína smerom na kalváriu, ďalej hrebeňom chotára do Kaňoviek popod Veľký kopec až po občerstvenie na Krížnych cestách vo vzdialenosti 10,5 km od štartu. Na občerstvení sa podávala výborná klobása a osviežujúci čaj, krátkym oddychom sa naberali sily do ďalších
kilometrov. Od občerstvenia pokračovala ľahšia trasa zvážnicou
smerom na Suchý potok. Nad Suchým potokom sa trať opäť spojila s namáhavejšou trasou. Ťažšia
trasa pokračovala od občerstvenia hranicou s Poľskou republikou
smerom na najvyšší bod prechodu
– Úšust v nad. výške 1155 m, odtiaľ smerom na Suchý potok kde
sa trate stretli a pokračovali smerom cez Strakov vrch na Čmeľku.
Z Čmeľky tiahlym zjazdom ku predajni Klibos na Vyšnom Konci, cez
cestu smerom na Mravčiakov vrch,
kde sa trať opäť pripojila na trať od
štartu a ďalej smerom cez Kalváriu
do cieľa pod starým cintorínom.
Od štartu po občerstvenie pekné počasie umožňovalo krásny výhľad na všetky časti našej obce
a kopce, ktoré ju obklopujú z rôznych strán, ako aj časti okolitých
obcí – Novoť, Or. Lesná, Breza..
V popoludňajších hodinách sa
počasie zhoršilo, sneh vo vyšších
a dážď so snehom v nižších polohách už neumožňoval pekný výhľad.
Po príchode do cieľa čakalo na
účastníkov prechodu v kultúrnom dome spoločenské posedenie
pri výbornom guláši a teplom čaji. Symbolicky boli odmenení naj-

lyžiarov zo Zákamenného a okolitých obcí.
Na záver treba poďakovať
všetkým, ktorí akokoľvek pomohli
pri organizovaní I. ročníka – dievčatám pri prezentácii účastníkov
prechodu, tým, ktorí sa starali
o občerstvenie na trati a v kultúrnom dome, sponzorom podujatia
a organizátorom.
r. t.

mladší i najstarší účastník a dvaja
nevidiaci účastníci prechodu. Aj
keď odozvy na I. ročník prechodu
boli veľmi pozitívne, na hodnotenie si treba počkať účasťou na druhom ročníku prechodu.
Všetci účastníci zimného lyžiarskeho prechodu prišli do cieľa unavení, ale zdraví a obohatení
o nové zážitky a priateľstvá.
Ťažšia trasa merala 25 km s prevýšením 435 m, ľahšia trasa merala 23 km s prevýšením 240 m. Prechodu sa zúčastnilo celkovo 114
Milí Zákamenčania a priaznivci
bežeckého lyžovania!
Po roku sa k Vám opäť prihováram a nadväzujem na minulý článok, v ktorom som vám spomínal,
že v Zákamennom svitá nádej na
odštartovanie pravidelných lyžiarskych prechodov.
Dnes Vám môžem s radosťou
oznámiť, že táto nádej sa stala skutočnosťou!
V sobotu, dňa 3. marca 2007 sa
konal I. ročník, na ktorom sa zúčastnilo 114 účastníkov! Myslím si,
že (to bola) na prvýkrát veľmi dobrá
účasť. Väčšinou to boli ľudia s cudzích obcí a miest. Napríklad z Novoti, Or. Lesnej, Lomnej, Krušetnice, Brezy, Lokce, Vasiľova, Hruštína, Nižnej, Tvrdošína, D. Kubína
a dokonca až z Považskej Bystrice,
Piešťan a Vrábľov.

eFOTO Ing. M. Vrábeľ
Na začiatku pri zápise v KD dostali všetci účastníci pomaranč, horalku, nálepku na bežku a prívesok
s malým maskotom tohto podujatia, snehuliaka na lyžiach.
Po peknom a veľmi pôsobivom
príhovore starostu, organizátora Rudolfa Traja a rodáka Kamila Klimčíka sa všetci účastníci presunuli na miesto štartu, ktoré bolo pripravené za obchodom Jednota. Po slávnostnom odštartovaní
sa spoločne vydali na prechod traťou smerujúcou popod cintoríny, na
Kalváriu, Maršalkov Grúň, až za
Veľký kopec, kde na každého čakala
vynikajúca klobása, čaj a samozrejme aj niečo na povzbudenie. �
Po tejto dobrej občerstvovačke,
ktorá padlá každému vhod, si mohli
účastníci vybrať medzi dvoma traťami. Jedna bola dlhšia a nároč-

nejšia a viedla po štátnej hranici na
Ušust až k novovysvätenému krížu
a druhá kratšia pokračovala do Babinskej, ďalej cestou popod Skalné
až k poľovníckej chatke, kde sa obe
trate opäť zlúčili. Trať ďalej pokračovala na Kovaľov vrch, Čmelku, potom cez dedinu okolo predajne Klibos smerom na grúň a späť
cez Kalváriu do miesta štartu, ktoré bolo zároveň aj cieľom.
V kultúrnom dome už čakal na
každého perfektný guľáš, pohostenie a dobrá hudba, ktoré si každý
účastník po takejto túre aj právom
zaslúžil. Pri podpise dostali ešte
všetci účastníci vlajku s logom tohto
ročníka a štyria z nich boli dokonca ocenení. Najmladší účastník 11
ročný Štefan Verníček zo Zákamenného dostal hru Play Station,
najstarší 67-ročný Tomáš Turašák
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z Tvrdošína záhradný postrekovač
a dvaja nevidiaci Jozef Buroš z D.
Kubína a Štefan Michaliga z Brezy, ktorých treba zvlášť vyzdvihnúť
aj s ich sprievodcami, boli obdarení
lyžiarskymi voskami.
Na záver všetci účastníci, i keď
boli unavení, odchádzali domov veľmi spokojní a s radostným srdcom.
Za toto veľmi pekné a vydarené
podujatie sa chcem zo srdca aj touto cestou poďakovať všetkým organizátorom, sponzorom a pomocníkom, lebo bez tejto pomoci by toto podujatie nikdy nedosiahlo takú
úroveň a kvalitu, ako dosiahlo! Najmä nášmu starostovi Ing. Milanovi
Vrábľovi, ktorý si napriek svojej zaneprázdnenosti našiel pre nás čas
a poskytol nám svoju pomoc a podporu, ďalej Rudovi Trajovi, Pavlovi
Demkovi, Štefanovi Verničkovi, Lojzovi Kostolňákovi, Mirovi Balunovi,
Albínovi Bernaťákovi a ďalším...
Nemôžem nespomenúť aj veľkú
vďaku Pánu Bohu, ktorý nám vlastne požehnal toto podujatie a doprial nám krásne slnečné počasie
i sneh, hoci nepriaznivé a sychravé
počasie v predošlých dňoch neveštilo nič dobré!
Trochu ma ale mrzí, že na tejto
akcií sa zúčastnilo dosť málo Zákamenčanov! Dúfam a pevne verím,
že o rok to už tak nebude a že tento náš lyžiarsky prechod Zákamenským grúňom neostane iba jednorazovou záležitosťou, ale že sa stane našou dlhoročnou tradíciou a samozrejme s ešte väčšou účasťou.
S pozdravom a prianím všetkéPeter Grofčík,
ho dobrého
organizátor podujatia
Sponzori podujatia:
Agro Mutné – Krížo
Mária Mlichová
Urbár Zákamenné
Tomáš Sivčák, Zákamenné
Slovaktual
VzaO, Ing. Oleš
Tibor Murín
Jozef Fafejta
Les bora, s.r.o.
LESOR, s.r.o.
LESY, s.r.o.
KVALIT, s.r.o.
SKI SEVEN, s.r.o.
PREDOS, s.r.o.
Color spol. s.r.o.
Flores, s.r.o.
Glekalena, s.r.o.
Stavor – Vladimír Konkoľ
LUKO – Ľuboš Koleň
MIRUTOMI – M. Fafejta
Eva Sivčáková
Ing. Peter Sahúľ
Ing. Emil Gonšor
OMOS – Marián Murín
Milan Janeta – Pohost. V. Koniec
Jozef Florek – Pohost. Kýčera
Jozef Revaj – Pohostinstvo
Jednota COOP Námestovo
K.L.I.B.O.S, s.r.o.

šport / spoločenská rubrika
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
OKTÓBER 2006
85 rokov života
 Pavlína Špitaľová
 Vendelín Teľúch
 Lučivňák Jozef
80 rokov života
 Karol Vojtaššák

Úspešní Dibdiaci v lyžovaní
• Jozef Dibdiak, rodák zo Zákamenného, sa zúčastnil v marci 2007 Svetového pohára v Zjazdovom lyžovaní MASTER v Talianskom stredisku v ABETONE, kde sa umiestnil na prvom
mieste.
• Dňa 27. 3. 2007 sa uskutočnil XXIV. ročník pretekov vlekárov a lanovkárov na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách, kde
sa umiestnil v kategórii muži III na prvom mieste Jozef Dibdiak, rodák zo Zákamenného. V kategórii muži II sa umiestnil
na treťom mieste opäť Dibdiak, Vladimír.
V. Sekerášová

Novotské furmanské dni
Dňa 17. 2. 2007 sa konali v susednej obci Novoť – Novotské furmanské dni. Toto podujatie sa teší pozornosti širokému okruhu divákov, ktorý presahuje rámec Oravy. V súťažnej disciplíne – silový
ťah sa umiestnil náš občan Vendelín Tisoň na II. mieste.
Blahoželáme.
Text V. Sekerášová, eFOTO Ing. M. Vrábeľ

Veľkonočný šachový turnaj

75 rokov života
 Kristína Bajčičáková
70 rokov života
 Pavlína Iglárová
65 rokov života
 Pavlína Pekná
60 rokov života
 Štefan Boškaj
 Milan Polťák
 Marta Polťáková
 Mária Revajová
 Zlatica Palešová
NOVEMBER 2006
94 rokov života
 Justína Zvonárová
75 rokov života
 Martin Iglár
70 rokov života
 Anna Polťáková
 Štefánia Balúnová
 Helena Štepančíková
65 rokov života
 Martin Sivčák
 Otília Plaskúrová
DECEMBER 2006
91 rokov života
 Pavlína Šimjaková
85 rokov života
 Mária Majcherová
 Kristína Laššáková
80 rokov života
 Ľudovít Brňák
75 rokov života
 Margita Vrábľová
70 rokov života
 Melánia Matejčíková
65 rokov života
 Helena Mravčáková
60 rokov života
 Ján Michalica
JANUÁR 2007
93 rokov života
 Júlia Florková
75 rokov života
 František Garaj
 Kristína Načiňáková
70 rokov života
 Jozef Rončák
 Mária Čičová
65 rokov života
 František Sivčák
60 rokov života
 Sebestian Kubizna
 Tomáš Sivčák
 Emília Gruchalová
 Justína Lučivňáková
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Slovenský pohár v motoskijoringu v Zákamennom
To tu ešte nebolo…

eFOTO Ing. M. Vrábeľ
Od 24. – 25. februára 2007
sa konali štvrté preteky slovenského pohára v motoskijoringu
u nás v Zákamennom.
V sobotu si výkony jazdcov na
motorkách, snežných skútroch
a štvorkolkách prišlo pozrieť viac
ako dvetisíc divákov. Štartovalo
osemnásť dvojíc, na ktoré čakali štyri osemstometrové kolá. Aj

KINO
APRÍL
Rocky Balboa
Rozchod
Miami Vice
MÁJ
Zabiť eso
13. 5. Moja super Ex
20. 5. My dvaja a Magor
27. 5. Prázdniny pána Beana
JÚN
Parfum – príbeh vraha
10. 6. Hľadá sa ideálny muž
17. 6. Sunshine
24. 6. Norbit
JÚL
Smrtiaca nenávisť
Odsúdení zomrieť – Otvorené more 2
15. 7. Hanibal – Zrodenie zla
22. 7. Most do krajiny
Terabicia
29. 7. Taxi 4

keď sa na prvý pohľad zdalo, že to
pretekári ľahko zvládnu, opak bol
pravdou. O krkolomné pády lyžiarov, ale aj jazdcov nebola núdza
a pri niektorých sa prítomným divákom zatajoval dych.
Poradie slovenského pohára
v motoskijoringu:
Marek Giertl, Jozef Medveď

FARSKÁ
WWW
stránka
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Peter Belko, Peter Skořepa
Patrik Šroler, Miroslav Šroler
Štefan Svitko, Jakub Kutík
Marián Šprľák, Michal Šustek
Nedeľa patrila exhibíciám.
Jazdci ukázali svoju zručnosť
v zimnom motokrose, keď si “obuli” pneumatiky so železnými hrotmi. Snežné skútre leteli po snehu

ako šípy. Vyvrcholením všetkého
bol súboj skútrov so štvorkolkami, ktoré mali namiesto kolies tiež
snežné pásy. Vďaka rýchlosti a obratnosti sa skútrom pozerali štvorkolky na chrbát.
Na záver sa diváci zhromaždili
pri skoku, na ktorom jazdci predviedli pár parádnych kúskov.
V. Sekerášová

Súkromná základná umelecká
škola v Zákamennom

• POZÝVA OBČANOV NA HUDOBNÝ KONCERT, ktorý sa
uskutoční 14. júna 2007 o 16 00 hod. v kultúrnom dome Zákamenné. Žiaci ZÚŠ vystupia so svojim programom a tým ukončia školský rok 2006/07.
• PRIJÍMACIE POHOVORY pre školský rok 2007/08 sa budú
konať celý mesiac jún 2007, pondelok – piatok od 13. 00 hod. do
17. 00 hod. v zasadačke kultúrneho domu Zákamenné.

AKCIE V KULTÚRNOM
DOME V ROKU 2007

Prvé dieťa na Orave v roku 2007
Katarína Gargašová, narodená ako prvé dieťa v roku 2007 v trstenskej nemocnici. Katka je tretím dieťaťom manželov Petra a Magdalény rod. Večerkovej. Mamičke bol v trstenskej nemocnici zablahoželať aj
starosta obce Ing. Milan Vrábeľ.
Text, eFOTO: V. Sekerášová

14. 4. Svadba
21. 4. Svadba
29. 4. Výročná členská
schôdza ZZP
5. 5. Svadba
8. 5. Deň učiteľov
12. 5. – 19. 5. Výstava
vedeckých hračiek
13. 5. Deň matiek
19. 5. Svadba
2. 6. Svadba
9. 6. Svadba
14. 6. Koncert, hudobná
škola
23. 6. Svadba
30. 6. Svadba
7. 7. Životné jubileum,
oslava
14. 7. Oslavy obce
21. 7. Svadba
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