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Oravská lesná železnica
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava po 36 rokoch otvorilo
pre verejnosť zaujímavú technickú kultúrnu pamiatku – Oravskú
lesnú železnicu. Slávnostné otvorenie sa konalo 31. mája 2008 za
účasti významných hostí a bohatého kultúrneho programu. Od
tohto dátumu je unikátna železnica k dispozícii všetkým návštevníkom a určite by mala byť súčasťou
prázdninového programu každého turistu. Železnica je lokalizovaná v katastri dvoch obcí Zákamenné a Oravská Lesná a pre turistov je dostupná v obci Oravská
Lesná, časť Tanečník. Prekrásny
areál v prírode ponúka návštevníkom jazdu lokomotívou z dvoch
nástupných staníc Tanečník a
Beskyd, stálu expozíciu, detský
kútik s preliezkami, vyhliadkovú
vežu, Náučný chodník Tanečník.
V mesiaci august pripravujeme
pre návštevníkov Hubársku poradňu a v septembrovú nedeľu (14.
9. 2008) Country popoludnie.
www.oravamuzeum.sk
Vstupné: 80 Sk dospelí
40 Sk deti, školské zájazdy
Vstupné pre mimoriadne
vlaky vypravené o 20:00,
22:00:
Drezina: 2500 Sk – max.
10 osôb
Motorová lokomotíva:
5000 Sk – max. 45 osôb
Otváracie hodiny:
9:00 – 17:00
Pondelok – nedeľa
máj – október
Kontakt: Expozícia OLŽ
+421 43 5524891,
+421 905 500 646
Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava
+421 43 5816114, +421 43
5816111
fax + 421 43 581 6133

Oravská lesná železnica – odchody vlakov
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samospráva obce / separujme odpady

Príprava „Dní obce“ je v plnom prúde
OZ sa zišlo na svojom zasadnutí 27. júna 2007. Prítomní boli l0-ti poslanci, jedna poslankyňa sa ospravedlnila. Zúčastnili
sa aj Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ
a Ing. Marta Florková, ekonómka
OcÚ. Zasadnutie prebiehalo podľa programu, ktorý si OZ na začiatku upravilo a schválilo.
Starosta Ing. Milan Vrábeľ informoval poslancov o udalostiach,
ktoré sa uskutočnili, alebo nás čakajú.
Od 15. júla bude otvorené v Zákamennom Obvodné oddelenie
Policajného zboru SR. Priestory
sú pripravené v pôvodnej budove,
kde sídlilo oddelenie aj v minulosti. Na oddelení bude 16 príslušníkov PZ.
Naskytli sa ďalšie príležitosti reagovať na výzvy a zapojiť sa
do projektov na získanie financií
z európskych fondov a to na dostavbu kultúrneho domu, rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a výstavbu zberného dvora na uskladnenie a zber odpadu. Obec na tieto

výzvy zareagovala. Vzhľadom na
to, že v požiarnej zbrojnici sídli firma VZaO, požiarnu zbrojnicu OZ
schválilo premiestniť do priestorov bývalej miestnej prevádzky
a zrekonštruovať ich.
Pre zberný dvor OZ schválilo
pozemok v lokalite za roľníckym
družstvom, alebo pri sklade štiepky pri ihrisku; ide o to, ktorý bude lepšie vyhovovať kritériám projektu.
Pre odkanalizovanie Hornej
Oravy sa vypracováva nový projekt na získanie investícií, robí ho
Oravská vodárenská spoločnosť.
OZ schválilo zmluvu o spolupráci pri príprave a realizácii projektu a VZN o pripojení sa na verejnú
kanalizáciu.

každá škola. Od budúceho školského roka škola nabieha na nový školský vzdelávací program a to
v 1. a 5. ročníkoch. Pre vyučovanie
sú stanovené 3 varianty, a to jazykovedný, prírodovedný a všeobecný. Ako každý rok, škola má nedostatok učiteľov na anglický jazyk.

Mgr. Emil Revaj informoval
o výsledkoch výchovno-vyučovacieho procesu za minulý školský
rok. Zhodnotil ho ako veľmi dobrý,
zlepšilo sa správanie žiakov, prospech a úspechy, ktoré žiaci dosiahli v súťažiach, môže závidieť

Príprava dní obce 19. a 20. júla je už v plnom prúde. Informoval o nich Mgr. Bernaťák, predseda komisie kultúry, vzdelávania a športu. Je pripravený bohatý program. Začína sa v sobotu
o 11.00 pri lyžiarskom vleku II. ko-

Separovaný zber
Čoraz častejšie sa rozpráva
o ochrane životného prostredia. Je
pekné o tom rozprávať, ale ešte krajšie je pre to aj niečo urobiť.
Pri separovanom zbere sa nepotrebná vyhodená vec nepovažuje za
odpad, ale za druhotnú surovinu,
ktorú je možno recyklovať – opäť použiť. Samozrejme, že recyklovať sa
nedá všetko, ale záleží na nás, do akej
miery sa snažíme triediť odpad na sklo, plasty, tetrapak, kov, papier…
Základná škola Jána Vojtaššáka s materskými školami nám v tom
idú príkladom, počas školského roku deti nosili do školy papier, tetrapak, hliníkové obaly. Už od útleho detstva u nich vzniká vynikajúci návyk ku separácii odpadu. Tento
dobrý zvyk deti prenášajú aj do svo-

jich domovov, kde „vychovávajú“
svojich rodičov k triedeniu odpadu.
Často nám možno ruku nad smetnou nádobou zastaví veta, ktorú počujeme od svojich detí: „Ale to patrí
ku plastom.“ Aj my si pomaly zvykáme na tento druh triedenia.
V našej obci sú rozmiestnené
kontajnery na sklo, kde občania
môžu odkladať prázdne sklenené
fľaše a úlomky skla rôznej farby.
Sklo sa vyváža 1x za mesiac.
Zber plastov je realizovaný taktiež 1x mesačne v plastových vreciach od rodinných domov. Do plastových vriec patria plastové obaly
z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, obalové fólie, nápojové
kelínky, prepravky, rôzne úlomky

Koľko kilogramov sme vytriedili v Zákamennom za prvý polrok 2008
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Spolu kg

Sklo
4 410
4 366
4 033
4 200
3 100
4 200
24 309

NÁTERY

LEŠENIE

		 STAVEBNÉ
			 PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

Plast
1 400
420
1 531
1 990
1 530
1 400
8 271

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

Tetrapak
0
0
0
0
180
293
473

Spolu
5 810
4 786
5 564
6 190
4 810
5 893
33 053

OZ prejednávalo nakladanie
s majetkom obce. Treba riešiť vozový park, staršie autá je potrebné postupne predávať, podľa novej
úpravy účtovníctva stanoviť odpisy vozidiel, ale aj budov. OZ prejednávalo žiadosti o vysporiadanie a odpredaj pozemkov. Firme
ORCO schválilo odpredaj ďalšieho pozemku pri pozemku na ktorom už začala stavebné práce.

Dátum vývozu
8. 7. 2008
22. 7. 2008
5. 8. 2008
19. 8. 2008
2. 9. 2008
16. 9. 2008
30. 9. 2008
7. 10. 2008
14. 10. 2008
21. 10. 2008

červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená

plastov z domácnosti a pod.
Tetrapak a kovové obaly s obsahom hliníka sa zbierajú prostredníctvom ZŠ alebo vo vreciach spolu
s plastmi od rodinných domov. Patria tu papierové krabice z mliečnych
výrobkov, džúsov a z nápojov (pivo,
nealko nápoje).
Papier: staré noviny a časopisy,
kartónové krabice, papierové vrecia, vlnitá lepenka nezhodnotená
vlhkosťou. Zber je vynikajúco organizovaný v spolupráci so ZŠ.
Elektronický šrot: chladničky,
práčky sporáky, vysávače, rozhlasové a televízne prijímače, mikrovlnné
rúry, el. ventilátory, kávovary, fritézy, fény, mlynčeky, videorekordéry,
hriankovače, mobily, telefóny, počí-

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 Zákamenné 157
Tel.: 043 55 92 210

lom behu do vrchu v Zákamennom
o slovenský pohár, potom pokračuje program na futbalom ihrisku
svätou omšou, po nej budú súčasne prebiehať akcie medzinárodná
súťaž drevorubačov, penalta VII.
ročník, Deň zábavy a hier pre deti,
zákamenská jamka II. ročník, hod
mobilom I. ročník, tieto akcie budú
v prestávkach spestrené folklórnymi vystúpeniami. Približne o
17 00 – 18 00 vystúpi gospelová skupina KAPUCÍNI. Po nich vystúpia rockové skupiny DEEPSENSE a TARGO, potom je pripravená ohňová šou a na záver diskotéka na kurtoch a zábava pri firme
K.L.I.B.O.S.
OZ prejednávalo aj sťažnosti na parkovanie vozidiel hlavne v sobotu do obeda na chodníkoch na Nižnom konci a parkovanie autobusu v križovatke. OZ
konštatovalo, že niečo sa vyrieši dopravným značením a niečo
dohodou.
Mariana Florková

Farby
modrá
modrá
žltá
modrá
modrá
žltá
modrá
modrá
žltá
modrá
žltá
modrá
žltá
modrá
žltá

biela
biela
biela

biela

tače, holiace strojčeky, žehličky, vŕtačky, elektr. vláčiky a pod. Zber organizovaný obecným úradom sa
uskutočňuje 2x ročne.
Len za prvý polrok 2008 sa nám
podarilo vytriediť 33 053 kg druhotných surovín (sklo, plast, tetrapak),
ktoré sa môžu znovu použiť. A čo je
hlavné, nepovaľujú sa v našom okolí
a neznečisťujú životné prostredie.
Naša obec je veľmi pekná, zdobia ju nielen nádherne rozkvitnuté
balkóny a záhradky, ale aj čisté okolie domov a verejných priestranstiev. Snažme sa ju udržiavať stále
krásnu a čistú, aby sme boli na ňu
hrdí nielen my, ale aj budúce generácie, ktoré prídu po nás.
Polťáková
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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samospráva obce /pozvánka / na zamyslenie

Prečo to robia?

Častokrát počúvam, ako sa mladí ľudia navzájom okrádajú. Po akcii v kultúrnom dome sa mi často
stáva, že na druhý deň príde za
mnou niekto z mladých s otázkou,
či sa niečo nenašlo, lebo mu zmizlo to alebo to. Vraj sa len na chvíľu
vzdialila od stola a už jej z kabelky
zmizol drahý mobil a pod. Stáva
sa, že hlásim v miestnom rozhlase prosbu o vrátenie „požičaného“
bicykla. Prečo to vlastne robíme?
Je to z pasie, zo srandy, alebo dôkaz odvahy urobiť niečo zakázané
bez rozdielu na to, čo tým spôsobím? Uvedomujeme si to? Veď na
takej diskotéke sa schádzajú mladí
ľudia za zábavou. Tancuje sa, spieva, okukávajú sa mladé zaľúbené
páry, proste mala by tam byť dobrá
nálada, o to aspoň ide organizátorom. Dobrú zábavu vie veľmi znepríjemniť zistenie skutočnosti, že
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

ma niekto z prítomných navonok
veselých mladých ľudí okradol. To
sú veci, ktoré nestoja o tú hanbu.
Kedysi sa na zábave ináč iskrilo, chlapci sa pobili, dievčatá zo
žiarlivosti vyšklbali, prinajhoršom počas tanca niekto odpil z vína, ktoré čakalo na osvieženie tancujúcich na stole, ale hneď bolo vidieť aj vinníka. Teraz by také výčiny boli pod úroveň človeka, ale
o čo väčšia je úroveň tajne sa hrabať v cudzích veciach? Myslím si,
že aspoň pri telefonovaní z ukradnutého mobilu a pri myšlienke na
osobu, ktorá ho vlastnila, sa pohne dotyčnému svedomie. Aj keď
si v duchu povie „no a čo?“
Treba si dávať všade na veci pozor. Veď nikde nie je napísané, že
aj zlodeja môžu okradnúť.
V. Sekerášová

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

Rozkvitnuté potešenie
Žene kvetinou ulahodíš
Mnohé ženy v tomto roku zmenili imidž svojich balkónov či záhradiek. Kde v minulom roku kvitli len červené muškáty, tohto roku kvitnú rôznofarebné surfínie, begónie, verbeny, petúnie, fuxie, aksamietnice, sirôtky a pod. Vidieť, že to ženy chytilo za srdce a baví ich meniť zaužívaný stereotyp kvetov. Samozrejme, že to
nie je zadarmo, ale čo všetko vieme urobiť pre krásu a potešenie.
Niektoré ženy doslovne aranžujú svoje okolie. Pohľad na rozkvitnuté okná, balkóny, ale aj do záhradky, ktoré každým rokom vylepšujeme, stojí za to. Koľko krásnych okrasných kríkov už zakvitlo pri rodinných domoch! Nepíšem nič zvláštne. Všetci dobre vieme, že pri prechádzke našou obcou je čo obdivovať. Každý dom
je svojím spôsobom zaujímavý a pre mňa osobne potešením. Keď
prechádzam obcou, všímam si takéto zmeny. Zdá sa mi, že naše
kvety nás trochu aj menia, sme srdečnejší, veselší a zdravo sebavedomejší. Šikovnosť umu a rúk možno aj takýmto spôsobom preukázať. Nemôžem nespomenúť, že aj miestny cintorín je pekne zakvitnutý. Návšteva tohto tichého miesta každého upozorní, že tí,
čo tam odpočívajú, neupadajú do zabudnutia.
Kvetom kvitnúť nezakážeme…
Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

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

Zákamenčan č. 2 / 3

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

Vladimír Konkoľ
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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udalosti

Ružička pre učiteľku

Ktorí žiaci by sa netešili
na posledný deň v školskom
roku, ktorý ukončí na určitý
čas rad ich povinností a začnú
prázdniny – dni voľna? Deň
predtým mamičky kúpili
kytičky kvetov pre svoje deti,
aby ich odovzdali svojim
učiteľkám ako vďaku za
všetko, čo pre nich počas
školského roka urobili.
Aj prváčikovi Jankovi mamina
kúpila naaranžovanú bielu šípovú ružičku pekne zabalenú v staniole. Ráno fešne oblečený, s kytičkou v ruke, sa vybral po prvé
vysvedčenie. Jeho kroky najskôr
viedli do kostola, kde sa za všetky
školopovinné deti slúžila ďakovná
sv. omša. Kostol bol naplnený nedočkavými deťmi, ktoré sa neustále vrteli a šúchali nohami po zemi.
Janko si chránil kytičku v rukách,
chvíľami ju až priveľa stískal. Pretože nielen nohy, ale aj ruky nemali
čo robiť, neposedné prsty zošuľkali posledný lístok z kytičky. Za ním
aj druhý a spotená ruka našla aj
tretí. Všetky lístky odpadli. Ostala
len ružička na stonke Konečne sa
sv. omša skončila a deti sa tisli von

Deň matiek

z kostola. Janko ani nezbadal, ako
sa mu v tlačenici zlomila aj stonka
na ružičke. Na školskom dvore počas ceremoniálu a rozlúčky deviatakov so školou Janko už v staniole stískal, čo mu ostalo. Ružička na
5 cm stonke, ešteže ostal skrútený
drôtik, čím to bolo spevnené, lebo inak by odpadla aj hlavička ruže. Staniol odhodil a kvietok vložil
do obalu na vysvedčenie. Veď ten
čas sa pomaly vliekol a už sa mu
okrem rúk potilo aj čelo. Konečne
žiaci odchádzali do tried. Pri preberaní vysvedčenia Janko svojej
učiteľke odovzdal len hlavičku ruže plnú potu z jeho dlaní. Nič to zato, veď takýmto potom mal poznačený aj šlabikár, keď sa učil v ňom
poznávať prvé písmenká. Pani učiteľka to dobre pozná, tie vytlačené
pršteky pod nepodarenými písmenami. Ružička vyzerala dosť biedne, ale Janko ju do poslednej chvíle chránil vo svojich dlaniach. Mohol ju aj odhodiť, ale on tak neurobil, daroval ju ticho bez slov a z lásky. V živote bude kvety darovať
ešte mnohokrát, ale bude starší
a bude dávať na ne väčší pozor.
Tento skutočný príbeh, v ktorom je zmenené len meno chlapca,
sa mohol vyjadriť len jednou vetou:
„No, ten tej kytičke ale dal“. No ja
som v tom chlapcovi videla niečo
úplne iné. Tak, ako ste sa vy, p. učiteľka, potili nado mnou, keď som
nevedel prečítať nejaké slovo a trpezlivo ste čakali, kedy sa mi to podarí, tak aj ja som trpezlivo a spotenou dlaňou stískal pre vás ružičku ako vďaku za všetko. Veď, keď sa
hlavička ruže dá do pohára s vodou, tak ešte ožije a na chvíľu vydrží. Obyčajný chlapec, obyčajná
ruža a neobyčajné poďakovanie.
V. Sekerášová

Čestné uznanie matkám
Starosta obce Zákamenné
pri príležitosti Dňa matiek
udelil 11. mája 2008 Čestné
uznanie týmto mnohodetným
matkám

Ľudmila Brišová, Elena
Rypáková,
Helena Mrekajová, Mária Kovaľo-

vá, Ing. Katarína Florková, Anna
Šimjaková, Anna Vajáková, Ľudmila Konkoľová, Milada Štepančíková, Mária Miterková, Ľudmila Klimčíková, Mária Baleková,
Mária Sivčáková, Margita Grofčíková, Milada Smolárová Marta
Čičová, Emília Uradníková, Emília Bystričanová, Mária Balúnová, Anna Sekerášová, Anna Klimčíková, Oľga Durčáková, Antónia
Sochuľáková, Anna Magdiaková.

Mamičkina ruka,
keď mi chlebík núka,
keď mi hladká vlásky,
vonia teplom lásky.
Mama je tá,
čo pre svoje dieťa urobí aj nemožné. Vie aj
dieťa odplatiť
svojej mame toľkú lásku?
Najvhodnejší čas a príležitosť
jej to dokázať a darovať mame
okrem úsmevu, milých slov malú kytičku je Deň matiek. Tie naše
mamy ani tak veľa od nás nepotrebujú, len nás vidieť, uistiť sa, či je
všetko v poriadku a keď im ešte ve-

• 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

nujeme malú pozornosť, napr. kytičku, ich srdce je naplnené blaženou spokojnosťou. Nie všetky mamy sú svojim už odrasteným deťom nablízku. Preto je vítaný zaužívaný sviatok matiek v máji, kedy
nám to pripomínajú aj médiá.
V našej obci každoročne pripravujeme pre všetky matky v KD kultúrny program a darujeme im pre
potešenie a znak úcty kytičku. Aj
v tomto roku bol pre matky pripravený bohatý kult. program pod vedením učiteliek zo ZŠ J. Vojtaššáka
s MŠ v Zákamennom. Na veselú nôtu zahrala aj folklórna skupina Kamenčan a na záver prac. OcÚ Zákamenné odovzdali každej matke sadeničku kvetov. Tejto akcie sa zúčastňuje čoraz viac matiek, čo svedčí o tom, že majú radosť z toľkej pozornosti od svojich detí a vnúčat.

Dovolenka na Zemi
Je leto, čas na dovolenku, na chvíle oddychovania alebo aspoň spomalenia každodenného zhonu. Nie každý potrebuje niekoľkodňový pobyt
pri mori alebo v luxusnom zariadení.
Niekomu stačia chvíle prežité v prírode. Veď dovolenka by nemala byť
o tom, kto na čo má, ale o tom, ako
si potrebujeme oddýchnuť. Sú ľudia,
ktorí dovolenkujú pri práci a to tak,
že si počas voľna urobia to potrebné,
ktoré nestačia urobiť cez pracovné
dni. Závisí to od každého z nás, ako
dovolenkový čas využijeme.
Hovorí sa, že náš život na Zemi je
akousi dovolenkou. A naozaj. Niekto
dovolenkuje veľmi krátko. Z vyššej
moci musí dovolenku ukončiť (mladý človek). Niekto si dovolenku užije veľmi dlho (starý človek). Najhroznejšia dovolenka je tá, ktorá sa vôbec
neuskutoční (potrat). Tie dovolenky
sú všelijaké, pre niekoho príjemné,
no pre niekoho veľmi ťažké. Aj keď
si ju takpovediac človek nevyberá, je
na ňom, ako sa vyrovná so všetkými
nástrahami, ktoré ho stretnú počas
tohto „dovolenkového obdobia“. Sú
dni slnečné aj zamračené, zúri víchrica, ba aj hrmí. Nie vždy blesk zasiahne spráchnivený strom, trafí aj mladú
ohybnú briezku a to sú životné tragédie. No peň a korene na čas ostanú,
to sú ešte naše spomienky. Nie všetko hynie pod živelnou pohromou.
Častokrát vidieť bleskom skoro napoly rozseknutý strom, skláňajúci sa
nad zemou, a predsa nevysychá, ale
aspoň kde-tu sa zelená. To je človek,
ktorý nezúfa nad ťažkým životom,

STOLÁRSTVO

Gazdovská s. r. o.
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aj na objednávku

ale berie svoj údel s pokorou. V živote sú aj svetlejšie stránky. Veď napr.
jar, leto a zimu môžeme prežiť aj za
jeden deň. Každý deň sa začína ránom. Každý rok na jar rozkvitnú kvety a tiež nie všetky voňajú a sú pestrofarebné, aby lahodili oku. Niektoré kvitnú v záhrade, na poli v lese, ba
aj v močarisku. A všetky kvitnú svojim ojedinelým spôsobom bez rozdielu, či budú odtrhnuté do vázy, darované ako pozornosť alebo len tak
odtrhnuté a zašliapnuté. Ani jeden
kvet neprestane kvitnúť, keď po rozvinutí sa z púčika zbadá, že vyrástol
napr. na hnojisku, ale sa rozvinie do
svojej krásy. Či nám to nepripomína
ľudské osudy? Príroda nám ukazuje
sama na sebe mnohotvárnosť života,
len si ju treba všímať a vnímať, čo sa
v nej deje. Či chceme, alebo nie, sme
jej súčasťou. Ona je tu pre nás a svojou nevšednou krásou nám spríjemňuje a nevyčerpateľným bohatstvom
zlepšuje pobyt na našej Zemi.
Na tejto Zemi nás dovolenkuje
veľmi veľa. Bez rozdielu farby pleti a
národnosti by sme sa mali navzájom
tolerovať, ale čo je dôležité, chrániť si
prírodu, ktorá nás živí.
Tým všetkým som chcela povedať
to, aby sme si v tieto teplé letné dni,
nech ich už budeme tráviť kdekoľvek
a akokoľvek, našli chvíľku času na zamyslenie sa nad tým, že náš terajší život je ozaj ako dovolenka na Zemi,
ktorá nás preveruje a pripravuje na
lepší život, ktorý nás čaká po návrate
z dovolenky tam niekde hore …
V. Sekerášová
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Som taký šťastný…

Slová, som taký šťastný, tak
veľmi šťastný, zneli v piesni, ktorú spievali deti, keď prvýkrát
prijali sviatosť Oltárnu. Tieto
prvoprijímajúce deti v nedeľu 1.
júna už od rána žiarili šťastím,
pretože ich čakalo prvé stretnutie s Pánom. Oblečené v jednotných bielych šatách, pripravené po duchovnej stránke a s čistým srdiečkom za sprievodu duchovného otca vdp. Andreja Duláka, kaplána J. Červeňa a miništrantov vošli do kostola, kde
bola pre nich o 10. 30 hod. slávená
slávnostná sv. omša. Prvoprijímajúce deti po prvom prijatí Tela
Kristovho krásne zaspievali pieseň Som taký šťastný, ktorá vyjadruje radosť zo stretnutia s Ježišom. Túto pieseň deti spievajú
aj pri večerných sv. omšiach po
sv. prijímaní. Takú radosť, akú
v jednu večernú sv. omšu pre-

žíval chlapček, bolo treba precítiť s ním. Opäť začali spievať
menovanú pieseň a odrazu bolo
počuť trochu falošný, ale veľmi
silný spev chlapca. Slová „som
šťastný, taký šťastný“ zneli ako
výkrik jeho radostnej duše. Vôbec nevnímal, že vybočil z melódie, svojím výkrikom prekričal ostatné deti, ba celý kostol.
Pri takej piesni my dospelí necháme spievať deti a viac počúvame. No tento chlapček strhol
spievať nielen aj nás dospelých,
ale voviedol nás do detských čias
a dal nám opäť precítiť ten čistý
radostný pocit z prijatia sviatosti oltárnej. Možno sa mu páčila len melódia, možno slová, ale
vniesol do nás vtedy prítomných
na sv. omši obrovské množstvo
lásky. Nech im tá radosť a čisté
srdcia vydržia čo najdlhšie.
V. Sekerášová

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

Slovenský červený kríž
v spolupráci
s Martinskou
transfúznou stanicou
a Obecným úradom Zákamenné
Vás pozývajú na

ktorá sa uskutoční dňa

11. 8. 2008
od 8 00 do 12 00 v pondelok
v zasadačke Obecného úradu
v Zákamennom

Kto mi ukradol nebo
nad hlavou?

Ľudia, ktorí sa dostanú do nejakých životných ťažkostí, akoby prestali vnímať reálny okolitý
svet. Často sa uzatvárajú do seba a riešia svoj problém po svojom. U detí je to jednoznačné: sú
buď tiché alebo vzdorovité. Mládež je v takom prípade niekedy
nezvládnuteľná. Nie vždy chce
svoj väčší problém riešiť za pomoci starších, múdrejších a dať
si poradiť bez komandovania.
Osamelo žijúci človek je naučený
riešiť si veci sám so sebou a nezverovať to druhým. Hoci mužské pokolenie ťažkosti obyčajne
utopí v alkohole a vec je aspoň
do vytriezvenia vyriešená. V labilnejších rodinách, kde sa nahromadia ťažkosti veľmi rýchlo
a nemá kto pomôcť, sa to taktiež
väčšinou utopí v tekutom moku.
Ak sú tam ešte nezaopatrené deti, tak tam trpia hlavne oni. My
si povieme, ale veď nezahynú.
Opak je pravdou. Hynú zlým príkladom od dospelých a taktiež
príležitosťou tráviť voľný rodičmi nekontrolovateľný čas „neužitočnou činnosťou.“ Také dieťa dospeje a hrdinsky pokračuje
v tom, čo videlo v blízkom okolí.
Ako sociálny pracovník žijem
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často dvojitý život. V prvom rade
ten svoj osobný a rodinný a potom sa musím vcítiť aj do života druhých, ktorí potrebujú všestrannú pomoc. Je to pomoc niekedy len tichého vypočutia, inokedy pomoc určitého vybavenia veci, často aj finančná pomoc. Niekedy sa dostáva človek do situácie duševného zrútenia. V takých situáciách náš svet
mení farby na sivé až pochmúrne a slnko svieti bledšie. Stretávam sa s ľuďmi, s ktorými žijem
takmer každý deň a poznám veľakrát to „za aj proti“. Ak človek
sám chce a snaží sa hľadať pomoc, istotu a pustí do svojej obrnenej duševnej schránky aj slová
druhého, vždy sa nájde nejaké
riešenie k lepšiemu a hodnotnejšiemu životu. Tak, ako deň začína ránom a končí večerom, týždeň pondelkom a po dlhom pracovnom týždni voľnou nedeľou,
tak aj ťažkosti prebolia. Duša
sa upokojí a nebo nad nami nadobudne opäť tie belaso modré
farby osvetlené jasným slnkom.
Preto si nedajme ukradnúť nebo
nad hlavou.
V. Sekerášová

Akcie
v Kultúrnom
Dome
Svadba: 6. 7., 12. 7.,
19. 7. , 9. 8., 23. 8.,
30. 8, 6. 9., 13. 9., 20. 9.,
27. 9.;
16. 8. Odpustová
výstava a zábava

†

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Agneša Grofčíková, nar. 12. 8.
1944 † 25. 4. 2008
Magdaléna Belicajová, nar.
12. 6. 1922 † 7. 5. 2008
Alojz Bystričan, nar. 26. 7.
1976 † 8. 5. 2008
Janka Kovaľová, nar. 15. 6.
1965 † 8. 5. 2008
Štefan Boškaj, nar. 2. 3. 1957†
30. 5. 2008

Štiepka nie je určená na
súkromné účely…
Štiepka, ktorá sa skladuje pri futbalovom ihrisku, bude používaná ako palivo na vykurovanie budov našej školy
a obecného úradu.
Po viacerých nepríjemných situáciách by sme chceli všetkých obyvateľov – najmä
tých, ktorí bývajú v jej blízkosti – upozorniť, že nie je určená
na to, aby si ju odtiaľ odvážali a používali doma podľa svoj-

ho uváženia. Takéto konanie je
krádežou a bude sa chápať ako
priestupok, za ktorý bude musieť dotyčný niesť následky.
Sami si musíme uvedomiť,
čo je správne a čo nie. Keď už
nie preto, že takéto správanie
je nemorálne, tak aspoň preto, aby sa zákamenské deti neučili v zime v studených triedach…
Zuzana Vrábľová

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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Bo l i s m e ú s p e š n í ? Posúďte sami
Je tu koniec školského roka.
Čas, kedy hodnotíme svoju prácu. Aj tento rok sme sa zúčastnili mnohých súťaží a odniesli si
odtiaľ pekné výsledky.
Už v októbri naši športovci pod
vedením p. uč. Madleňáka a p. uč.
Sekerášovej získali pekné miesta
v cezpoľnom behu. Okresné kolo
sa konalo v Námestove. Umiestnili sa takto:
1. miesto družstvo mladších
žiakov – Ivan Buckulčík, Martin
Buckulčík, Dušan Plaskúr
1. miesto družstvo starších
žiakov – Peter Večerek, Jakub
Žatkuliak, Tomáš Buckulčík
1. miesto družstvo starších
žiačok – Adriána Paláriková, Marta Brandysová, Júlia Floreková.
Súťaž v cezpoľnom behu pokračovala v krajskom kole v Závažnej Porube, kde družstvo st.
žiakov (Peter Večerek a Jakub Žatkuliak) získali 2. miesto a staršie
žiačky (Marta Brandysová a Adriána Paláriková) 3. miesto.
Pod vedením p. uč. Madleňáka družstvo ml. žiakov vo futbale
získali 3. miesto.
V máji futbalové mužstvo pod
vedením p. uč. Sekerášovej si zahrali medzinárodný turnaj v Milówke v Poľsku, kde získali 2.
miesto.
Po športových súťažiach začali vedomostné súťaže. Najprv
uvedieme úspechy zo slovenského jazyka:
Olympiáda zo slovenského
jazyka – 1. miesto v okresnom kole – Katarína Dendysová 9.D, pripravovala Mgr. Bystričanová.
Šaliansky Maťko – recitácia povestí okresné kolo: 1. kat.:
1. miesto Eva Glejtková 2.B, 2.
miesto Alžbeta Florková 3.A, 2.
kat.: 1. miesto Laura Smolárová
5.B, 2. miesto Kristína Klačanská 4.B, 3. kat.: 1. miesto Katarína Koleňová 6.C, 2. miesto Lucia
Tisoňová 7.C.
Súťaž pokračovala krajským
kolom v Žiline, kde 1. miesto získala Katarína Koleňová, 2. miesto
Laura Smolárová, 3. miesto Eva
Glejtková. Katarína Koleňová postúpila do celonárodného kola tejto súťaže a umiestnila sa na peknom 2. mieste. Všetky tieto recitátorky pripravovali Mgr. Demková, Mgr. Klačanská.
Rozprávkové vretienko –
okresné kolo: 1. kat.: 1. miesto
Natália Gonšorová 4.D, 3. miesto
Daniela Koleňová 4.D, 2. kat.: 1.
miesto Laura Smolárová 5.B, 2.
miesto Lucia Tisoňová 7.C.
V krajskom kole tejto súťaže v Žiline sa Natália Gonšoro-

vá umiestnila na 1. mieste a Laura Smolárová na 2. mieste. Opäť
ich pripravovali Mgr. Demková
a Mgr. Klačanská.
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo:
1. kat. – poézia: 1. miesto Kristína Klačanská 4.B
próza: 1. miesto Daniela Koleňová 4.D, 2. miesto Natália Gonšorová 4.D, 2. kat. – poézia: 1.
miesto Laura Smolárová 5.B, 3.
miesto Klaudia Kolenčíková 7.B
próza: 2. miesto Katarína Koleňová 6.C, 3. kat. – poézia: 2.
miesto Katarína Koleňová 6.C
próza: 1. miesto Lucia Tisoňová 7.C.
Krajské kolo s názvom Vajanského Martin sa konalo v Martine a 2. miesto získala Daniela Koleňová a 1. miesto Laura Smolárová. Pripravovali Mgr. Demková
a Mgr. Klačanská.
Tvorivosť detí sa prejavila
v týchto literárnych súťažiach:
Dúha – celoslovenská súťaž literárnej tvorby 1. miesto Kristína
Klačanská 4.B, 2. miesto Simona
Kovaľová 2.B, 2. miesto Katarína Magdiaková, 3. miesto Nikola
Florková 5.A.
Pripravovali ich Mgr. Florková
Ivana a Mgr. Demková.
Európa v škole – okresné kolo literárna časť 1. miesto Darina
Lučivňáková 5.B, 1. miesto Nikola Florková 5.A, 2. miesto Lucia
Tisoňová 7.C.
Pripravovali Mgr. Demková
a Mgr. Vojtaššáková
Prečo mám rád slovenčinu –
čestné uznanie Kristína Klačanská 4.B. Pripravovala Mgr. Ivana
Florková.
Tvarovanie – celoslovenská
umelecká súťaž 2. miesto Lucia Tisoňová 7.C, čestné uznanie
Laura Smolárová. Pripravovala
Mgr. Demková.
Ďalšou literárnou súťažou je
Štúrov Zvolen: 1. miesto získala
Lucia Tisoňová 7.C, pripravovala
Mgr. Vojtaššáková.
Dilongova Trstená – 2. miesto
Laura Smolárová 5.B, 3. miesto
Lucia Tisoňová 7.C. Pripravovala Mgr. Demková.
Ani v matematike sme sa nedali zahanbiť.
V Pytagoriáde sa umiestnili:
1. miesto Erika Janckulíková 5.C,
2. Marek Martaus 7.B, 1. miesto
Rudolf Traj 8.C.
Pripravovali Ing. Kuhajdová,
Mgr. Revajová, Mgr. Šalatová.
V Matematickej olympiáde sme získali: 2. miesto Marek
Martaus 7.B, 1. miesto Rudolf
Traj 8.C, 3. miesto Filip Chromek
5.B, 3. miesto Erika Janckulíková

5.C. Pripravovali Mgr. Revajová,
Mgr. Šalatová, Ing. Kuhajdová.
Archimediáda – fyzikálna súťaž 1. miesto Marek Martaus 7.B,
3. miesto Lukáš Urbaník 7.C. Pripravovala Ing. J. Mrekajová.
Sme hrdí aj na našich výtvarníkov.
Európa v škole – okresné kolo výtvarná časť 1. miesto Dušan
Straka 4.B, 2. miesto Emanuela
Franeková 5.A.
Bohúňova paleta – čestné
uznanie Agáta Vojtaššáková 6.C.
Biblia očami detí – 3. miesto
Adriána Večerková 7.C. Týchto
výtvarníkov pripravovala Mgr.
Fafejtová.
Zapojili sme sa aj do Olympiády v anglickom jazyku a uspeli
sme takto: 1. miesto Michal Florek 8.C, 3. miesto Tatiana Večerková 7.D.
Pripravovali Mgr. Klokočíková, Ing. Kuchárová.
Príroda nám tiež nie je ľahostajná. Dokázali nám to títo žiaci:
Biologická olympiáda – 2.
miesto Miroslava Suhimorová
6.C. Poznaj a chráň – 1. miesto
Eva Zvonárová 9.B 1. miesto
Martina Kovaľová 8.C, 2. miesto
Zuzana Kovaľová 7.C. Pripravovala Ing. Chmeľová.
Najväčší úspech zaznamenali naši divadelníci pod vedením
Mgr. Demkovej, Mgr. Demka
a Mgr. Klačanskej.
DDS Prvosienka – 2. miesto
v Oravskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti O erb mesta Dolný Kubín
V krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Detský divadelný medveď získali 1.
miesto.
Z celoštátnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti v Šali si odniesli taktiež 1. miesto.
Najväčšiu zásluhu na tom majú Mgr. Demková a Mgr. Demko.

V Divadle poézie získali naše
žiačky, ktorým sa venovala Mgr.
Klačanská, tiež nádherné umiestnenie: poézia: 1. miesto Kristína
Klačanská
próza: 1. miesto Daniela Koleňová, 2. miesto Natália Gonšorová. Zapojili sme sa aj do súťaže o najlepší školský časopis. Náš
časopis Do pohody si odniesol 3.
miesto a žiakov pri jeho tvorbe
viedla Mgr. Vojtaššáková.
Dalo by s vymenovať množstvo
ďalších súťaží a našich umiestnení v nich, množstvo úspešných
riešiteľov, či množstvo umeleckých talentov. Je ich naozaj neúrekom. Chceli sme však spomenúť aspoň tých najúspešnejších.
Okrem toho je však množstvo
„obyčajných“ detí, ktoré navštevujú našu školu a svojím prístupom k práci robia radosť svojim
učiteľom a veríme, že aj rodičom
a vlastne celej našej obci. Pracujú v rôznych záujmových útvaroch, majú rôzne záľuby a vymenovať ich n tomto mieste by bolo
nemožné. Záujmové útvary vedú
učitelia, ale aj miestni občania,
ktorí si nájdu čas pre takúto prácu a dokážu deti zaujať.
Počas celého školského roka
sa samozrejme objavili aj negatíva. Bolo by naivné si myslieť, že
pri takom veľkom množstve práce sa žiadne neobjavili. Neboli
však také veľké, aby sme sa s nimi
nedokázali vysporiadať.
Poďakovanie za prácu v tomto školskom roku patrí vedeniu školy, všetkým učiteľom, zamestnancom školy a všetkým
tým, ktorí akokoľvek prispeli
k takýmto nádherným výsledkom.
Zdá sa Vám tento článok dlhý?
Máte pravdu. A práve na to sme
hrdí!
Mgr. Gruchalová Marta
Mgr. Brtková Margita

Využitie školského areálu cez
prázdniny
Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem si počas
prázdnin zašportovať v školskom areáli, že majú možnosť si
dopredu objednať jednotlivé časti školského areálu.
V ponuke je: viacúčelové ihrisko, volejbalové ihrisko,
basketbalové ihrisko, nohejbalové ihrisko, tenisové ihrisko, priestory trávnatého ihriska, bežecká dráha a telocvičňa. Pri objednaní je istota, že v uvedenom čase sú
priestory voľné len pre Vás.
Kontakt na objednanie:
Mgr. Marek Madleňák č. mobilu 0908 940 535
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Noc v materskej škole
Kde bolo – tam
bolo, v Materskej škole
v Zákamennom – Oraviciach
bývala
princezná Margarétka.
Dňa 30. mája 2008 sa konal na
tomto rozprávkovom zámku bál,
na ktorý boli pozvaní všetci princovia a princezné z MŠ.
Privítala ich dobrá víla, hradní strážcovia, trpaslíci Hapčí
a Spachtoš a samozrejme princezná Margarétka.
No… prišiel aj nepozvaný hosť.
Bol to zlý Černokňažník z ďalekej
krajiny. Chcel princeznú za ženu. Ona ho však nechcela a tak
jej ukradol drahocennú korunku
a dal jej podmienku:
,,Ak ju nájdeš, nechcem ťa, ak
ju nenájdeš, vezmem ťa!“
Naši odvážni princovia a princezné sa rozhodli pomôcť princeznej Margarétke nájsť kráľovskú korunku.

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
máj 2008
85 rokov života
 Helena Žatkuľáková č.d. 1207
 Júlia Gonšorová č.d. 765
80 rokov života
 Justína Mrekajová č.d. 1274
75 rokov života
 Kristína Sochuľáková č.d. 412
 Kristína Sumihorová č.d. 940
 Justína Brišáková č.d. 34
 Margita Florková č.d. 160
70 rokov života
 Helena Gruchalová č.d. 129
 Pavlína Markuliaková č.d.1368
65 rokov života
 Kristína Marková č.d. 1182
 Kamila Kocúrová č.d. 1346
 Štefan Zvonár č.d. 387
 Ján Petrek č.d. 624
60 rokov života
 Elena Majchráková č.d. 696
 Emília Durčáková
 Ľudovít Zvonár č.d. 339
 Viktória Boškajová
 Florián Subjak č.d. 82
 Mária Klimčíková
 Kamila Belicajová
 Kamila Murínová
 Ján Polťák
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

Museli zdolať veľa ťažkých úloh
a museli ísť korunu hľadať aj do tajomného lesa.
Našťastie černokňažník zabudol, že po ňom ostávajú stopy a po
tých sme sa vybrali.
Prišli sme k medovníkovému
domčeku, kde poradila trpaslíkom
začarovaná žaba, kde je ukrytá korunka. Korunka bola ukrytá v tajnej skrýši Černokňažníka za nebezpečnou riekou.
Hapčí a Spachtoš pomohli nájsť
deťom korunku ukrytú medzi pokladom, no museli sa kvôli nemu prebrodiť nebezpečnou riekou. Zato im
deti a princezná veľmi ďakovali.
Keď sme našli poklad, zlý Černokňažník stratil zlú moc a chcel
teda rýchlo utiecť. Dobrá víla ho
však zastavila a povedala: ,,Musíš

napraviť všetko zlo, čo si spôsobil
predtým, lebo ťa chytia deti a porátajú sa s tebou.“

Černokňažník poslúchol a stal
sa z neho dobrý čarodejník. Za
odmenu usporiadala princezná

deťom bohatú hostinu v prírode a pyžamovo-baterkový bál na
zámku. No a potom si každý zaslúžil oddych v kráľovských postieľkach.
Deti dosnívali svoj rozprávkový sen a plné zážitkov ráno
utekali do náručí svojich rodičov. Za odvahu dostali deti medaily, diplomy a balíček sladkostí z pokladu. Aj takto netradične sa dá prežiť Medzinárodný deň detí a Noc v materskej
škole.
Kolektív MŠ
Zákamenné – Oravice
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Koniec roka u Prvosienok
V poslednom čísle našich novín sme si mohli povedať, že zásluhou Prvosienok sa zvýšila populácia medveďov v okolí Zákamenného o jeden pekný exemplár. Je to
maco túlavý, ktorý putuje od žilinskej prehliadky po domácnostiach
malých divadelníkov. Úspech na
žilinskej prehliadke bol pre nás
povzbudením a pomohol nám pri
príprave na celoslovenskú prehliadku detského divadla – na Zlatú priadku v Šali koncom mája.
Tento rok sa tam zišla poriadna konkurencia. Medzi účastníkmi sme napočítali víťazov Zlatej
priadky z Púchova, Sniny,
veľmi kvalitné súbory z Vrábľov, Galanty, Banskej Štiavnice, Košíc…Tento rok sa do
Šale dostal aj súbor Gong
z Bratislavy, ktorý patril
k horúcim favoritom. Mal aj
prečo – vedú ho profesionáli
– režisérka, výtvarník, choreograf…, ktorí im pripravili
dobrú a netradičnú inscenáciu o Snehulienke. Ako sme
sa dozvedeli, oni sa najviac
obávali Prvosienok z Oravy.
Vystupovali sme – ako sa
stáva zvykom – posledný deň
ako prví. Deti podali vynikajúci výkon a potvrdili vysoko nasadenú latku z minulého roka. Hodnotenie poroty
bolo tiež priaznivé, ale aj tak
sme s malou dušičkou čakali
na vyhodnotenie. „Gongáči“
podali výborný výkon a postavili na nohy celú sálu. Verdikt
poroty znel: 1. miesto Prvosienka,
2. miesto Gong, 3. miesto Púchov
a Vráble.Za posledných päť rokov
prvýkrát nejaký súbor obhájil prvenstvo…
Všetci sme boli veľmi šťastní
a možno až teraz nám dochádzajú
slová predsedu poroty, ktorý pripomínal, že budú prázdniny a bude treba nacvičovať na Scénickú

žatvu do Martina, ktorá bude koncom augusta.
Pobyt v Šali bol príjemný. Usporiadatelia zabezpečili klasické ubytovanie, ale hlavne bazén plný termálnej vody. Všetci sme sa vyčľapkali a keďže sa nikto neutopil pri
vodných súbojoch (do ktorých sa
zapojil aj jeden z vedúcich...), dopadlo všetko OK. Okrem diplomu sme dostali aj biele tričká a tento rok sme si na ne objednali aj potlač.
Poslednýkrát sme Ostrov hrali
v Liptovskom Mikuláši. Javisková
technika bola naozaj profesionál-

na a prekvapilo nás obrovské hľadisko, v ktorom sedelo šesťsto!!!
divákov. Naše vystúpenie bolo súčasťou workshopu o detskom divadle a jeho účastníci boli prekvapení spracovaním námetu a výkonmi detí.
Tento úspech stál veľa síl a námahy. Za trpezlivosť a podporu
sa chceme poďakovať najmä rodičom a nášmu veľkému fanúšikovi

A. Bernaťákovi.
Divadelnú sezónu Prvosienky
ukončili zájazdom do Nemeckého
Rudolstadtu na 1. medzinárodný
festival detského a mládežníckeho divadla. Deti mali možnosť vidieť divadelné predstavenia z Petrohradu, Rudolstadtu a Záhrebu. Najviac sa nám páčil muzikál zo Záhrebu o živote detí v nemocnici (deti sú všade rovnaké…).

Úroveň festivalu bola výborná, organizátori skvelí a príjemní. Celkový pozitívny dojem umocnila pokojná a romantická atmosféra mestečka. Mali sme dosť času prejsť
pešiu zónu, málo peňazí na
obchody (snáď sa to časom
zmení…), ale na zámok nad
mestom sme sa vyštverali.
Odmenou nám bol nádherný výhľad do údolia. Aj keď
cesta bola veľmi dlhá a únavná, návštevu v Rudolstadte
neľutujeme. Nadviazali sme
kontakty s nemeckými organizátormi, dozvedeli sme
sa viac o nemeckom amatérskom divadle, dohodli sme
sa na možnej ďalšej spolupráci s Poliakmi z Andrychowa…
Táto cesta by nebola možná bez podpory Ministerstva kultúry SR – fondu PRO SLOVAKIA,
ktorý nám uhradil cestovné náklady. Za podporu ďakujeme aj nášmu rodákovi akademikovi Milanovi Čičovi a starostovi obce Ing.
Milanovi Vrábľovi.
Veríme, že túto cestu zúročíme v ďalších divadelných sezónach
a užších kontaktoch so zahraničím.
Manželia Demkovci
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Volejbalový turnaj I.
Dňa 15. 6. 2008 sa v našej obci konal 1. ročník volejbalového turnaja o pohár starostu obce. Do športového zápolenia sa
zapojili štyri družstvá. Domáce družstvá tvorili Klimčíkovci
a Zákamenné Mix a ako hostia
boli pozvané družstvá zo Zubrohlavy a Oravskej Lesnej. Každé z nich sa snažilo o dosiahnutie
čo najlepších výsledkov. Výkony
všetkých družstiev boli pomerne vyrovnané. Najlepší výkon
podalo domáce družstvo Klimčíkovcov, ktoré sa umiestnilo na
1. mieste . Druhé miesto obsadili taktiež domáci družstvo Záka-

menné Mix . Na treťom mieste
Oravská Lesná a Zubrohlava obsadila štvrté miesto. Touto cestou chceme poďakovať starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi a
riaditeľovi Základnej školy Mgr.
Emilovi Revajovi za možnosť využitia školského areálu na túto
akciu. Dúfame, že v budúcnosti
sa nám podarí zorganizovať turnaj vo väčšom počte družstiev.
Touto cestou chceme vyzvať Zákamenskú mládež, aby sa prihlásila a zapojila do hry v tomto prekrásnom športe. Tešíme sa na
spoluprácu.
Mgr. Helena Klimčíková

Víťazstvo v Oravskej Lesnej
Dňa 29. 6. 2008 sa uskutočnil
v Oravskej Lesnej volejbalový turnaj, kde náš volejbalový klub pod
vedením Miroslava Klimčíka získal 1. miesto. O toto umiestnenie
sa zaslúžila táto hráčska zostava:

Miroslav Klimčík, Marek Klimčík, Anton Klimčík, Helena Klimčíková, Barbora Klimčíková, Dušan Polťák a Ľubomír Dopirák.
Blahoželáme k vynikajúcemu
umiestneniu.

Slovenský pohár v behu
do vrchu 2008 POZVÁNKA

Obec Zákamenné v spolupráci s Úniou behu do vrchu Vás pozýva na: II. ročník BEH na Kýčeru – 19. júl 2008
Usporiadateľ: Obec Zákamenné, SKISEVEN s.r.o.,
Dátum: 19. júl 2008 (sobota)
Miesto štartu: pri lyžiarskom
vleku
Prezentácia: Zákamenné,
pri lyžiarskom vleku od 9.00 hod.
do 10.30 hod.
Štart: hromadný
o 11.00 hod.
Prisľúbená účasť: Martin
Bajčičák (rodák zo Zákamenného) a ostatní reprezentanti SR
v behu na lyžiach.
Propozície
„Beh na Kýčeru“
Akciu podporuje úrad vlády
Slovenskej republiky
Usporiadateľ: Obec Zákamenné SKI SEVEN s.r.o.
Dátum a miesto: 19. 7. 2008

(sobota) Zákamenné
okr. Námestovo
Informácie: Obecný úrad Zákamenné tel.: 043/5592300,
Mgr. Albín Bernaťák
0908 945281, Ing.
Pavol Dibdiak 0905
742899
Prezentácia: v deň
pretekov od 900 hod.
pri lyžiarskom vleku
v Zákamennom
Štart: hromadný o 11.00 hod.
Podmienky: preteká sa podľa
pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné
resp. na náklady vysielajúcej organizácie.
Štartovné: všetky vekové kategórie 70 Sk.
Hodnotenie: hodnotení budú
prví traja vo všetkých kategóriách
Trať: trať vedie miestnou komunikáciou cez obec Zákamenné
cca 2200 ma záver na vrch Kýčera cca 1300 m s celkovým prevýšením 322 m.
Občerstvenie: organizátor zabezpečí guláš a čaj.
Doprava: Dolný Kubín – Lokca
– Zákamenné, Námestovo – Lokca – Zákamenné
Vypísané vekové kategórie v behu do vrchu
Kategória Rok narodenia
Dĺžka trate Čas štartu

Bežecká Šou v Zákamennom
V programe
Zákamenských dní 2008 sa 19. júla 2008 (sobota)
uskutoční
Slovenský pohár v behu do vrchu
pod záštitou Úradu vlády SR.
Štartujú na ňom všetky kategórie žien a mužov od juniorských až po najstarší vek.
Hromadný štart je pri lyžiarskom
vleku (Kýčera) o 11.00 hod.
Prezentácia pri lyžiarskom vleku
od 9.00 hod do 10. 30 hod.
Trať vedie miestnou komunikáciou cez obec Zákamenné cca 2 200 m a záver na vrch Kýčera cca 1300 m s prevýšením 322 m.
Usporiadateľom je obec Zákamenné, SKI SEVEN
s.r.o.
Organizátor zabezpečí hodnotné ceny a občerstvenie.
Prisľúbená je účasť reprezentantov SR v behu na lyžiach
na čele s Martinom Bajčičákom.
Srdečne pozývame všetkých milovníkov behu.
Informácie:
Obecný úrad Zákamenné tel: 043/55 92 300
Mgr. Albin Bernaťák: 0908 945 281
Ing. Pavol Dibdiak: 0905 742 899

Juniorky 1989 a mladšie
3500 11.00 hod.
Juniori 1989 a mladšie
3500 11.00 hod.
Muži A 1969 – 88 3500 11.00 h
Muži B 1959 – 68 3500 11.00 h
Muži C 1949 – 58 3500 11.00 h
Muži D 1948 a starší 3500 11.00 h
Ženy E 1974 – 88 3500 11.00 h
Ženy F 1959 – 73 3500 11.00 h
Ženy G 1958 a staršie 3500 11.00 h
Poistenie: pretekári SBL a organizační sú poistení na základe zmluvy medzi AŠPV SR a Slovenskou
poisťovňou č. 39-9400 až 39-9402,
ostatní pretekári štartujú na vlastné riziko.
Akciu podporuje Úrad vlády
Slovenskej republiky.
Mediálni sponzori:

Sponzori:

Obec
Zákamenné

s.r.o.

SKI SEVEN
Lyžiarske stredisko
Zákamenné
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spoločenská rubrika

Vitajte medzi nami

Alexandra Michalicová

Alžbeta Durčáková

Beáta Kšenzuláková

Bianka Srogoňová

Emanuel Chudoba

Eva Sumihorová

Jaroslav Verníček

Liliana Makuchová

Matej Vlčák

Natália Brandysová

Nikola Gonšorová

Terézia Jančeková

Vanesa Mrekajová

Zdenka Vojtasová
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