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Zákamenné má 5 000 obyvateľov

Dňa 27. 5. 2006 v sobotu sa v trstenskej nemocnici narodilo dievčatko. Zdanlivo nič nezvyčajné.
No pre nás, občanov Zákamenného veľmi významná radostná udalosť. Malá Sonička Kovaľová sa totiž stala 5 000.
obyvateľkou, občiankou
našej obce. Soničku už v nemocnici privítali do života aj zástupcovia obecného úradu na čele
so starostom obce Ing. Milanom
Vrábľom a mimo iného jej odovzdali symbolický finančný dar
vo výške 4 999 slovenských korún
v kočíku. A tak každý z nás obyvateľov Zákamenného daroval Soničke symbolickú korunu.
Želáme jej v živote veľa slniečkom prežiarených dní a dúfame,
že v našej obci nájde skutočný
domov.
Albín Bernaťák

60. výročie začiatku novodobého školstva
v Zákamennom
votný elán a optimizmus, keď sa pódium zaplni-

Srdce je mierou. Bez neho niet veľkého:
... slávnostné chvíle sa pomaly stratili v rýchlom
behu všedných dní. Už sa nerozpráva, nehodnotí. Obrázky, slová, stretnutia sa stali spomienkou.
Spomienkou na „obyčajný“ piatok – 28. apríl. Tento deň si Základná škola Jána Vojtaššáka pripomenula 60. výročie začiatku novodobého školstva
v Zákamennom. Hostia, bývalí i terajší učitelia,
zamestnanci, žiaci strávili spolu jeden výnimočný

deň. Spolu sa vrátili do vynovenej „starej“ školskej
budovy, aby si pripomenuli čas, keď v nej prežívali svoje životy, ťažké i pekné chvíle. Spomienky ...
Možno to bolo slovo, možno tóny duchovnej piesne, ktoré zazneli v kostole, čo vyvolali slzy dojatia, tiché zamyslenia ... Nedá sa zabudnúť.
V kultúrnom dome sa opäť vrátil do tvárí prítomných úsmev. V očiach sa dali tušiť ohníčky, ži-

lo deťmi. Tie ukázali, že všetko, čo tu učitelia pred
60-timi rokmi začali, pokračuje. Piesne, folklór,
divadlo, umenie slova...
A práve za tieto začiatky, za dlhoročnú obetavú prácu s deťmi, za rozvoj našej školy boli na
slávnostnej akadémii riaditeľom školy a starostom obce ocenení niektorí zaslúžili zamestnanci školy.
Celkom neformálne a spontánne už prebehlo stretnutie na spoločnej recepcii. Pri výborných
špecialitách a dobrom víne sa spievalo, tancovalo, pozerali sa staré fotografie, spomínalo sa...
Papierové divé maky vybledli, divadelné kulisy
sú odložené, do našich dní vstúpili nové povinnosti. Kolobeh života. No aprílový piatok zostal
v nás. Spomienky naň nevyblednú. Prežili sme
pár chvíľ s ľuďmi, ktorí nás obohatili, ktorí sa nás
dotkli. Brali len dávaním, zložití ako život a ako
život jednoduchí. Veľkí.
„Kto srdcom pochopí, že čas je súčtom časov,
ten za nijakou vetou už bodku nepoloží. Ani za nijakou krásou...“
Z. Demková
* * *
Veľmi nás potešil list bývalého pána učiteľa Jozefa Vengríniho. Čítal sa do ticha zborovne a bol nám odmenou.
V Nižnej 4. mája 2006
Pokračovanie – s. 4
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZ sa konalo 5. 5.
2006 o týždeň neskôr, ako predpisuje plán zasadnutí, a to z toho dôvodu, že 28. 4. 2006 sa uskutočnili oslavy 60. výročia založenia Základnej školy s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom.
Na zasadnutí boli prítomní deviati poslanci. Pani Večerková a pán
Subjak sa ospravedlnili, prítomný
bol aj Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ
a MŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom.
Rozpočet I. kvartál
Prítomní poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu za I. Q.

výstavbu realizuje firma AKORD
a. s. Námestovo. Poslanci súhlasili
s možnosťou budúceho možného
úveru na dostavbu hrubej stavby
tak, aby bola na konci roka 2006
zastrešená.
Územný plán
Čo sa týka dokončenia Územného plánu obce, prebieha schvaľovací
proces. Na 24. mája je na OcÚ zvolané verejné prerokovanie návrhu
ÚP s dotknutými obcami, orgánmi a organizáciami štátnej správy
a občanmi za účasti autorov.
Od 1. 6. 2006 bude na Záchrannej
zdravotnej službe lekár a zdravotná sestra.

IBV výstavba
Finančne náročnou akciou pre
obec za I. štvrťrok bolo vypracovanie projektu na trafostanicu a rozvod NN pre IBV Farský briežok.
Úspešný projekt za 24 mil. Sk
Starosta informoval OZ o projekte ,,Ochrana ovzdušia s využitím nízkoemisných obnoviteľných
zdrojov, zmena palivovej základne v objektoch obce Zákamenné.”
Ide o prestavbu kotolní v ZŠ, KD,
2. b. j. s. č. 721 starom OcÚ z pevného paliva na biomasu.
Obec na realizáciu projektu získala finančné prostriedky vo výške cca 24 mil. Sk z fondov EÚ pros-

Poďakovanie riaditeľa školy
Pán Mgr. Revaj, riaditeľ ZŠ,
poďakoval za pomoc pri príprave
a realizácii osláv 60. výročia založenia ZŠ.
Akcia prebehla dôstojne a väčšina účastníkov sa vyjadrovala len
v superlatívoch na adresu organizátorov.
Náklady na akciu boli pokryté
sponzorskými darmi.

Slávnostné uvedenie rýchlej záchrannej zdravotnej služby do prevádzky
samostatných šesť vodárenských
spoločností.
Rýchla záchranná služba
Od 1. 5. 2006 začala v obci fungovať Záchranná zdravotná služba
v Zdravotnom stredisku s 24 hodinovou nepretržitou prevádzkou.

Príspevok na „Deň radosti“
Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 24 tis. Sk na akciu
,,Deň radosti”, ktorú pripravujú
OZ UJUT a Laura pre deti na futbalovom ihrisku. Termín akcie ešte nie je dohodnutý.
Žiadosti občanov
Poslanci prejednali ďalej žiadosť občanov o vysporiadanie a od
– OcÚ
kúpenie pozemkov.

Od 1. 5. 2006 začala v obci fungovať Záchranná
zdravotná služba v Zdravotnom stredisku s 24
hodinovou nepretržitou prevádzkou. Od 1. 6.
2006 bude na Záchrannej zdravotnej službe lekár
a zdravotná sestra.
tredníctvom Ministerstva ŽP SR.
Realizáciu uskutoční firma ENERGOBYT Humenné, ktorá vyhrala
verejnú súťaž. Práce začnú v máji.
Výstavba polyfunkčného domu
Starosta ďalej informoval o začatí výstavby kultúrneho domu,
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

Kanalizácia ohrozená
Starosta ďalej informoval poslancov o možnom riziku ohrozenia termínu kanalizačného zberača v časti Horná Orava. Dôvodom je snaha akcionárov Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. rozdeliť spoločnosť na

Individuálna bytová výstavba v obci

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

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

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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Polyfunkčný dom ako centrum služieb verejnosti

V apríli 2006 začala obec Zákamenné s výstavbou Domu kultúry, ktorý je tretím objektom stavby POLYFUNKČNÉHO DOMU.
V novembri 2005 vyhlásila verejnú súťaž a po jej vyhodnotení sa
víťazom a realizátorom stavby stala firma AKORD a.s. Námestovo.
S firmou bola uzatvorená „zmluva
o dielo“ vo výške 35 394 289 Sk.
Zmluva je uzatvorená za predpokladu, že obec získa prostriedky aj z iných zdrojov (granty EÚ).
V súčasnosti je podpísaný plán výstavby na hrubú stavbu.
Technický plán projektu bol
navrhnutý v súlade s rozvojovými dokumentmi obce, do úvahy sa
tiež vzali kritériá ako: vhodná lokalita, dopravná dostupnosť, existujúce inžinierske siete, potreby
obyvateľov a pod.
Polyfunkčný dom bude 2-podlažný, v priestore sály 3-podlažný.
V prízemí objektu budú umiestnené vstupné priestory, knižnica a športové minicentrum. Na
poschodí bude umiestnená sála
s javiskom pre 280 návštevníkov
s možnosťou rozšírenia priestoru
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

o veľkú klubovňu s celkovou kapacitou 280 miest pri stolovom usporiadaní. Vo využitom podkroví je
umiestnený balkón sály a klubovne. Vstup do budovy bude upravený bezbariérovo tak, aby priestory boli sprístupnené aj zdravotne
postihnutým.
V objekte sú uvažované tieto
kapacity:
• veľká sála (216 m2)
• veľká klubovňa – priestor slúžiaci aj ako prípadné vzdelávacie
centrum regiónu (144 m2)
• malé klubovne – pre všetky vekové kategórie: deti, mládež, sociálne odkázaných a pod.
(187,6 m2)
• bufet (29,5 m2)
• knižnica s prístupom na internet pre verejnosť (193 m2)
• športové minicentrum so saunou a posilňovňou (150 m2)
Zastavaná plocha činí 833,5 m2.
Projekt je zameraný na začlenenie obyvateľstva do spoločnosti
dostupnosťou chýbajúcich verejných služieb, vytvorením priestorov na vzdelávanie, odborné bese-

Ing. Dušan Durčák
Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

ce. Každý z nich bude mať rovnaké
podmienky prístupu k verejným
sociálnym službám.
Realizáciou projektu sa vo veľkej miere napomôže celkovému
rozvoju obce a regiónu, vytvoria
sa podmienky na trvalo udržateľný rozvoj.
Zuzana Vrábľová

Začiatok výstavby polyfunkčného domu – základy

STOLÁRSTVO

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

dy a školenia pre jednotlivé cieľové skupiny, mimoškolské aktivity
detí, mládeže a pre dospelých ako
alternatívu proti zneužívaniu drog
a iných patologických javov.
Vzniknuté sociálne služby budú verejne prístupné pre všetky
vekové kategórie obyvateľov ob-

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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Druhú májovú nedeľu si pripomíname Deň matiek

Keď máj preberá moc a všetko
sa rozvíja do krásneho plného kvetu, oslavujeme Deň matiek. Vtedy
viac ako inokedy myslíme na svoje

mamy. Prejavujeme im vďaku, úctu, obdiv a uznanie.
Všetkým mamám za vždy otvorenú náruč bol 14. mája 2006

o 15.00 hod. pripravený pekný kultúrny program.
Bohatý program pripravili učiteľky Základnej školy s materskou
školou v Zákamennom pod vedením Mgr. Zuzany Demkovej. Sálou zneli piesne zo Superstar, deti
recitovali pásmo básní, v rezkom
rytme tancovali
mažoretky a pri
country hudbe sa
srdce rozbúchalo
každej mamičke.
Slávnostý príhovor k matkám
predniesol starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ.
Na ukončenie
slávnosti bol matkám odovzdaný
kvet a malá pozornosť.

Všetkým matkám prajeme
pevné zdravie,
aby naďalej dávali svojim deťom cenné rady do života,
vnášali teplo do rodín,
rozdávali úsmev svojím najbližším a tešili sa z nich.
V. Sekerášová

60. výročie začiatku novodobého školstva v Zákamennom
Vážený pán riaditeľ!

Dokončenie – s. 1
Pomaly uplynul týždeň od
nášho stretnutia a mne nedá, aby
som nesadol za písací stôl a nevrátil sa aspoň takto k príjemne
prežitým chvíľam a obnoveným
spomienkam na naše pôsobenie
vo Vašej obci. Nedá sa ináč, len
znovu za toto všetko poďakovať
sa Vám, Vášmu pedagogickému
zboru, pánu starostovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh tejto veľkolepej oslavy. Podarilo sa Vám vytvoriť dielo, ktoré sa svojou nevšednosťou hlboko zapísalo do našich sŕdc. Podujatie si o to viac ceníme, že sme
pôsobili v obci počas totality, kedy sme museli svoje presvedčenie ukrývať – s výnimkou Dubčekovej jari – a teraz mohli verejne ukázať a prejaviť sa. Nečudujte sa, že počas sv. omše sa
v našich očiach objavili slzy dojatia a vďaky. Podľa fotografie zo
školského roka 1966/67 nás z 24
prišlo 15 a 6 niet už medzi nami.
Hrdosť na svojho rodáka a otca biskupa Spišskej diecézy dokazujete v praktickom živote. Najprv to bolo tiež slávnostné stretnutie, keď si Vaša škola
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

3. septembra 1996 k svojmu názvu pripojila čestný doplnok – meno Jána Vojtaššáka. Svoj obdiv
a úctu k tomuto mecenášovi – významnému predstaviteľovi celej našej Cirkvi – ste vzdali práve
60. výročím školy. Ukázali ste sa
ako výborní organizátori, ktorých
úsilie si iste vyžiadalo veľa námahy a obetavosti. Bohatý kultúrny
program svedčí o tom, že máte ľudí, ktorí dokážu tvorivo realizovať
svoje predstavy a zodpovedne pracovať so zverenou generáciou.
Príprava a venovanie darčekov
pre nás, pohostenie na vynikajúcej úrovni mi vyráža dych a nenachádzam slov. Dali ste lekciu každému. Zápal, nadšenie a správny
cieľ Vás tak dokážu nadchnúť, že
niet prekážky, ktorú by ste nezdolali. Obdivujem Vás a želám Vám,
nech vás tento entuziazmus neopustí, zasiahne všetku Vašu školskú i mimoškolskú činnosť a pomôže Vám splniť Vaše poslanie pri
výchove a vyučovaní.
Ďakujem Vám, že som mal
možnosť pobudnúť v srdcu blízkom pôsobisku, stretnúť sa a porozprávať s bývalými žiakmi, inými občanmi Zákamenného a kolegami. Mali sme príležitosť pospo-

Poďakovanie
Prešli tri týždne odo dňa, keď
naša škola oslávila 60. výročie novodobého školstva v obci.
Na oslavách sa zúčastnilo viac
ako 250 terajších aj bývalých zamestnancov školy a pozvaní hostia. Akcia sa stretla s veľmi priaznivým ohlasom. Dojemné boli
najmä vzájomné stretnutia bývalých učiteľov a ostatných zamestnancov školy.
Pripraviť takúto akciu nie je
jednoduché a vyžaduje to veľa obetavosti zo strany všetkých
zainteresovaných. Preto by som
chcel poďakovať všetkým zamestnancom školy za vynaložené úsilie pri organizovaní tejto
akcie.
Oslavy by sa nemohli konať na
takejto úrovni, keby nebolo štedrých sponzorov, ktorí túto akciu finančne zabezpečili. Preto
chcem poďakovať týmto sponzorom: p. Subjakovi (firma Flores),
p. Durčákovi D. (firma Kvalit), p.
mínať a úprimne sa vyjadriť k témam, ktoré nás spájajú. Odchádzal som s presvedčením, že ľudia
na mňa a vôbec na nás nezabudli, aj napriek časovej postupnosti

Klimčíkovi A. firma Klibos), p.
Padušňákovi (firma (Stavoprac),
p. Florkovi (firma KVN Novoť),
p. Mlichovi (firma Stavrepo), p.
Murínovi (firma ORCO), p. Murínovi T. (stolárstvo), p. Konkoľovi (firma Stavor), p. Durčákovi P.(firma Lesor), p. Sahúľovi (Minimarket), p. Koleňovi
(firma (LUKO), p. Koleštíkovej
(firma UKO), p. Fafejtovi J. (firma Kovovýroba), p. Godišovi J.,
p. Glejtkovi (firma Glakalena),
p. Jakubjakovi (firma Colorspol
Novoť), TJ Tatran Zákamenné, TJ Novoť, vlastníci lyžiarskeho vleku na Kyčere, p. Dendis (dodávka mäsa –Lokca), COOP Jednota, Rodičovské združenie pri ZŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom, Urbárski spolumajitelia obce Zákamenné, Banka Dexia, Obec Zákamenné, Roľnícke
družstvo so sídlom v Zákamennom, Lesy SR štátny podnik OZ
Námestovo.
Mgr. Emil Revaj,
riaditeľ školy
máme si čo povedať a toto sa nedá
vyvážiť ničím na svete.
Vďaka Vám, priatelia.
Jozef Vengríni

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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Obnova Oravskej lesnej železnice zo stanice
Tanečník na sedlo Beskýd
Koncom 19. storočia sa významne začal rozvíjať priemysel
na Slovensku.V tomto období bol
veľký dopyt po surovine, akou je
drevo. Jediný možný spôsob, ako
také množstvo dreva dopraviť, bola práve železnica. Lesné železnice sa budovali väčšinou úzkorozchodné, boli lacnejšie na výstavbu
a zároveň mali väčšiu schopnosť
prispôsobiť sa náročným smerovým a sklonovým pomerom v úzkych horských dolinách v slovenských lesoch.
Kysucko – Oravská lesná železnica vznikla spojením dvoch samostatných železníc.Obidve boli
realizované v rokoch 1915 – 1918.
Oravskú časť lesnej železnice dal
postaviť Oravský komposesorát.
Komposesorát sa vyvinul z historického oravského feudálneho
panstva.Lesná železnica mala jeho vedeniu pomôcť využiť hlavné
surovinové bohatstvo – lesy.
Projekt dráhy bol schválený
27. 7. 1918 a do konca roku bola trať vybudovaná. Vedenie komposesorátu v súčinnosti s orgánmi bývalého Uhorska využilo na
prácu vojenských zajatcov z talianskeho frontu 1. svetovej vojny.
Oravská lesná železnica bola na
Orave vybudovaná medzi obcami
Lokca – Oravská Lesná. Ako najvýhodnejší variant bol zvolený typ
lesnej železnice s užším rozchodom koľají 76 cm, ktorého stavba
a prevádzka boli ekonomickejšie,
než pri konvenčných železničných

tratiach.
Trať bola bez
priameho spojenia s akoukoľvek inou železnicou.V r. 1926
bola vybudovaná spojovacia
trať s Kysuckou
lesnou železnicou Oščadnica
– Chmura., a tak
dostala
svoju
konečnú podobu. Na prekonanie výškového
rozdielu cez sedlo Beskyd bolo
navrhnutých 5
úvratí. Tento spôsob bol a je unikátny v celej Európe. V čase najväčšieho rozvoja v rokoch 1925 –
1928 mala Kysucko – Oravská lesná železnica dĺžku 110 km.
Po druhej svetovej vojne bola
trať poštátnená, ale naďalej plnila svoju úlohu.V skutočnosti práve
v 50.-tych rokoch dosiahla na nej
svoj zenit.
Po 50-tich rokoch prevádzky
bola už trať opotrebovaná a zastaralá. V rokoch 1969 – 1972 bola lesná železnica zrušená ako nerentabilná a na nové pomery zastaralá.
V roku 1972 úsek Chmúra –
Beskyd – Tanečník bol vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku,
a to bol jeden z dôvodov, ktorý zabránil jej úplnému zániku.

V 70. a 80. rokoch sa čiastočne
starali o železničku nadšenci. V rokoch 1989 – 1993 prebiehali rekonštrukčné práce na stanici Tanečník.
Oravská časť úzkorozchodnej železnice je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v správe Oravského múzea P.O. Hviezdoslava. Koncom mája 2003 sa OM
rozhodlo urobiť všetko pre záchranu Oravskej lesnej železnice a pustilo sa s chuťou k ambicióznym záchranným prácam.Vyčistili sme celý úsek trate. Zistili sme, že trať nie
je v dobrom stave. Prehnité podvaly, na úseku chýbalo cca 200 m koľajníc a i..Uvedomovali sme si, že
obnova zachovaného úseku takejto mimoriadnej turistickej atrakcie
a jej sprístupnenie verejnosti si vyžaduje rozsiahle investície a veľké
množstvo práce. Rozhodli sme sa
rokovať s vedením ŽSK, so starostami obcí Oravská Lesná a Zakamenné a hľadať riešenie, pomoc a partnerstvo, aby sme zachránili NKP.
Predstavitelia ŽSK i zastupiteľstvo boli naklonení myšlienke obnovy Oravskej lesnej železnice a opätovnému prepojeniu železníc Orava
– Kysuce. Pre začiatok sme získali
časť finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK z kapitálových prostriedkov pre Oravskú lesnú železnicu.
Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu na obnovu železničnej
trate , železničného zvršku a obnovu objektov. Zakúpili sme lokomotívu, ktorú sme plánovali využívať na
údržbu trate počas jej postupnej obnovy. Depo na oravskej strane bolo

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

prázdne, nezostala žiadna lokomotíva, zostalo v ňom len zopár
zbierkových predmetov.
Na železničke nastal pohyb
pracovníkov. Začali sme prípravné a rekonštrukčné práce na trati
výmenu výhybiek, podvalov, doplnenie odcudzených koľajníc.
Podarilo sa nám spojazdniť celú trať LÚŽ.
Vďaka vstupu Slovenskej republiky do EU sa otvorila možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EU. Sledovali sme
výzvy, ktoré vyhlásili jednotlivé ministerstvá na rozvoj a podporu cestovného ruchu a záchranu kultúrneho a historického dedičstva. Myšlienka bola jasná,
vedeli sme, čo chceme a podarilo sa. V roku 2004 sme vypracovali projekt pod názvom „Využitie potenciálu Hornej Oravy
v oblasti cestovného ruchu revitalizáciou Lesnej úzkorozchodnej železnice Orava – Kysuce
spájajúcej Oravský a Severopovažský región.“ Cieľom projektu bolo opätovné oživenie ojedinelej technickej pamiatky železničných tratí vyriešených systémom úvratí.
Koncom marca 2005 nás potešila správa zo SACR, že projekt
bol úspešný a získali sme z fondov Európskej únie 25 mil. Sk na
jeho realizáciu. Boli sme nadšení,
ale zároveň sme si uvedomovali,
že nás čaká náročná a zodpovedná práca.
Pokračovanie – s. 6
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Príprava na slávnosť Prvého svätého prijímania

Projekt zberu požiadaviek zákazníkov
Stredoslovenská energetika, a.s.
oslovuje svojich zákazníkov v regióne Liptov a Orava s ponukou novej služby – zber požiadaviek zákazníkov technikmi distribučných
služieb. Cieľom projektu je využitie
kontaktu zákazníkov so stavebnými úradmi, prostredníctvom ktorých budú požiadavky priamo adresované na kontaktné pracoviská
SSE, a.s. Výhodou tejto služby pre
zákazníka je urýchlenie a zefektívnenie vybavenia jeho požiadavky.
Služby poskytované operatívnymi technikmi:
• vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu, k určeniu bodu pripojenia na verejnú rozvodnú sieť v ma-

jetku SSE, a.s., pre stavebné povolenie, k zvýšeniu odoberaného výkonu na existujúcich odberných
miestach, k existencii energetických zariadení v majetku SSE,
a.s., k sťažnostiam na kvalitu dodávanej elektrickej energie);
• príjem objednávok na realizáciu elektrických NN prípojok a
prívodov od odberateľov;
• uzatváranie zmlúv o prístupe
do distribučnej siete;
• výpočet pripojovacích poplatkov;
• cyklický zber požiadaviek odberateľov;
• konzultácie so stavebnými
úradmi. Tel. č.: 041 / 519 28 10

Samovýroba palivového dreva
Lesná správa Zákamenné oznamuje občanom, že je možnosť
nachystať si palivové drevo v mladších porastoch, ktoré boli
poškodené snehovou kalamitou. Pretože poškodené drevo môže napadnúť podkôrny hmyz, je potrebné ho spracovať najneskôr do konca augusta, z uvedeného dôvodu
budú povolenia na samovýrobu vydávané len do 31. 8.
2006. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na LS Zákamenné každý pracovný utorok v čase od 7. 00 do 8 . 00 hod.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 5592305

Ešte nie je neskoro
Až keď vyrúbete posledný strom,
keď otrávite poslednú rieku,
keď ulovíte poslednú rybu,
prídete na to,
že peniaze sa jesť nedajú.
(proroctvo indiánskeho kmeňa)

Unáhlený, na starosti a stresy
bohatý život nás prírode stále viac
a viac odcudzuje, i keď nás nezbavuje závislosti na nej. Náš záujem
o prírodu ochabuje, prestávame
jej rozumieť, cítiť s ňou, obdivovať ju a šetriť. Takéto postoje, vyvolané zmenou hierarchie hodnôt,
orientovanou na pohodlnosť a materiálny blahobyt, sa prenášajú
aj najmladšiu generáciu.
V jarných mesiacoch
preto
pravidelne organizujeme v našej
materskej škole s deťmi rôzne
aktivity na rozvíjanie eniviromentálneho cítenia. Veľkou radosťou pre deti je

výlet do Oravskej Lesnej – do hory, kde deti majú možnosť vidieť
živé lesné zvieratá, prácu koní
v lese pri sťahovaní dreva a spoločná beseda s lesníkmi. Deti veľa
času radi trávia na školskom dvore. Na dvore máme pracovné políčko, kde deti pomocou učiteliek
pestujú mrkvu, cibuľku a tohto roku aj slnečnice, ktorých semiačka budú v zime potravou pre
vtáky. Ďalšia časť dvora je vybavená preliezkami, šmýkačkami,
hojdačkami, pieskoviskom, ale to
hlavné – stromy, aby ozdravovali
ovzdušie, a chránili nás pred sln-

Obnova Oravskej lesnej železnice zo stanice Tanečník na sedlo Beskýd
Dokončenie – s. 5
Na jeseň 2005 sme začali projekt sčasti realizovať. Pokračovať
v projekte budeme v tomto kalendárnom roku.
V lete v roku 2007 chceme
spustiť skúšobnú prevádzku a veríme, že napojením na náš projekt
sa nám postupne podarí prepojiť
regióny Oravy a Kysúc touto mimoriadnou a jedinečnou atrakciou, ktorá patrí medzi rarity na celom svete.
Oravská lesná železnica prispeje k rozvoju cestovného ruchu nielen na Orave, v Žilinskom regióne,
ale v rámci celého Slovenska.

Zo štrukturálneho fondu ERDF
bola schválená výška poskytnutej pomoci 25 000 000 Sk. Začiatok realizácie projektu: 17. november 2005, ukončenie projektu: november 2007.
V rámci realizácie projektu budú uskutočnené nasledovné aktivity: obnova železničnej trate v dĺžke
3,8 km, prestavba objektov, obnova infraštruktúry, zriadenie TIC,
zriadenie stálej expozície, napojenie na informačný systém, obnova
turistických trás, vybudovanie oddychových plôch a prístreškov na
prezentácie, obstaranie dopravných prostriedkov.

Samozrejme, nestačí revitalizovať trať a nemať bezpečné dopravné prostriedky na prepravu
návštevníkov.
Možnosť prevádzkovať motorovú drezinu – ľahké motorové vozidlo, s minimálnymi prevádzkovými nákladmi vznikla, keď sme
nadviazali spoluprácu s Ing. Josefom Němečkom – konštruktérom.
Skúšobná jazda drezinou prebehla bez problémov, za účasti vedenia OM a pozvaných hostí.
Jazda neobvyklým vozidlom
v romantickej krajine Oravsko –
Kysuckého pomedzia očarila všetkých zúčastnených a presvedčila,

že kúpa dreziny je pre OM správne rozhodnutie.
So súhlasom vedenia ŽSK OM
zakúpilo drezinu, ktorá bude v budúcnosti slúžiť na prepravu turistov. Našou veľkou túžbou je, aby
na trati premávala v budúcnosti
parná lokomotíva.
Budeme sa tešiť, keď sa podarí
vyriešiť zosuvy pôdy na kysuckej
strane a návštevníci Oravy a Kysúc si budú môcť prejsť celú trať.
Veríme, že projekt otvorí aj ďalšie
možnosti turistického rozvoja regiónov.
PaedDr. Mária Jagnešáková
riaditeľka OM
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kom, nemáme. To nás inšpirovalo uskutočniť spoločné dopoludnie s lesníkmi spojené s výsadbou stromčekov, a to smrekov, lipy a kosodreviny. Akcia sa uskutočnila dňa 17. 5. 2006 v dopoludňajších hodinách za účasti starostu obce Ing. Milana Vrábľa,
riaditeľa školy Mgr. Emila Revaja a hlavných aktérov – lesníkov
Ing. Antona Kondelu, Ing. Pavla
Dendysa a Štefana Beňuša. Prekvapením pre deti bolo nielen zaujímavé rozprávanie Ing. Kondelu, sadenie stromčekov, ale aj darček – doplnenie dvora prekážko-
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vou dráhou z dreva a vláčik, ktorý
odovzdávali deťom do materskej
školy v Oraviciach. Deti sľúbili,
že sa budú o stromčeky starať,
nebudú lámať konáriky a okolo nich nebudú hrať futbal. Akcia
bola zakončená pohybom – zdolať prekážky a skok z výšky.
Týmto sa chcem poďakovať
všetkým (aj rodičom) za uskutočnenie akcie, ktoré by mali v deťoch
prebudiť lásku k prírode, ktorá ich
obklopuje. Tieto prvé kontakty
s prírodou sú v živote dieťaťa veľmi dôležité, aby ju i v neskoršom
veku vedelo ochraňovať. V tomto

Beseda s lesníkmi v MŠ
veku treba zasiať korene ekologickej výchovy.
A nakoniec povedali deti:
A) „Ďakujeme za stromčeky
a drevené schodíky – máme po čom
skákať“;

B) „Budeme ich polievať, strážiť
ich a nebudeme ich občúravať“;
C) „Keď prídete na návštevu,
tak Vám uvaríme lipový čaj“.
(Simonka, Marika, Aďka)
Zmorayová Helena

O najkrajšiu záhradu a najkrajší balkón

Obecný úrad Zákamenné vyhlasuje pre občanov
súťaž o najkrajšiu záhradku a najkrajší balkón
v našej obci

Apríl je mesiacom, ktorý má viac prívlastkov
rí pochvala už spomínaným učiteľkám. Je pekné a obdivuhodné,
že deti majú úctu k prírode, vedia
si ju vážiť, všímajú si potreby pre
záchranu živého tvorstva. Dokážu si obohacovať poznatky, ktoré sú neoceniteľné. Ich bohatstvo
je pre nás ostatných vzorom, ako
to na záver ohodnotil Mgr. Demko zo ŽP. Prednáška, ktorú pre nás
pripravil, sa týka vtáctva, jeho biotopu, čím sa živí a aký má význam
pre prírodu, ale aj pre človeka.
Prednáška bola obohatená o živý exemplár netopiera, ktorý si veselo poletúval po 8. D., kde celé poApríl – Deň vtáctva, Apríl – mesiac lesov, Apríl – 22 Deň Zeme.
V tomto mesiaci náš EKOkrúžok pozval Mgr. Demka zo ŽP Námestovo. Dňa 7. 4. 2006 bola prednáška obohatená o odborné vedomosti, ale aj poznávanie rastlín,
živočíchov a stromov medzi dvoma družstvami. Družstvo 4. ročníka predstavovali deti: Dávid Kostolňák, Anetka Kocúrová, Monika
Žatkuliaková, Katka Kuchťáková,
Tánička Laššáková pod vedením
p. uč. Mgr. Danky Florkovej. Druhé družstvo tvorili žiaci 5. ročníka:
Zuzka Laššáková, Zuzka Kovaľo-

vá, Lukáš Traj, Tomáš Michalica,
Katka Chromková, ktorých pripravovala p. uč. Mgr. Vierka Chromeková.
V poznávacej časti nemali žiaci žiaden problém. Ostatní sme si
zopakovali poznávačku rastlín, živočíchov a stromov. Vedomostný
test bol náročný aj pre nás, členov
EKOkrúžku. Zato obidve družstvá riešili úlohy pokojne, rozvážne, zodpovedne a s dobrou náladou čo najlepšie obstáť. Obidvom
družstvám patrí pochvala, že aj
ťažšie úlohy vedeli pohotovo zvládnuť. Za výbornú pripravenosť pat-

dujatie prebiehalo. Naši operenci
zo ,,záznamu hlasov” sa pretekali v súťaži o superstar. Jedni hlasovali za škovránka, druhí za slávika,
iní za myšiaka...
Pre našich operencov a spevavcov sme pripravili búdky, ktoré
sme rozmiestnili v školskom areáli. Samozrejme, že sme nezabudli
aj na prikŕmenie. Do kŕmidiel sme
nasypali semená, aby sa im krajšie
spievalo. Za príjemný zážitok na
konci týždňa chceme poďakovať
našej vedúcej EKOkrúžku p. Ing.
Chmeľovej.
Členovia EKOkrúžku
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Milí priatelia prírody a všetci občania
Tohtoročná ťažká a dlhá zima je
za nami a prišla vytúžená jar. Je tu
mesiac jún, označovaný za mesiac
poľovníctva a ochrany prírody.
Príroda sa odela do rozmanitých pestrých farieb kvetov a na
svet sa rodia mláďatá zveri, ktoré
svojimi zvedavými očkami začínajú spoznávať okolitý svet.
Je to teraz obdobie, v ktorom
nás poľovníkov čaká veľa práce pri
ochrane zveri a prírodného prostredia.
Chceme vás aspoň v krátkosti
oboznámiť s činnosťou nášho poľovného združenia.
Naše poľovné zduženie Bezkyd Zákamenné má 43 členov –
poľovníkov. Spolu obhospodarujeme poľovný revír o celkovej výmere 2 024 ha. Z toho 344 ha lesa a 1 680 ha poľnohospodárskej
pôdy.

Pre chov zveri je potrebné cez
letné obdobie pripraviť dostatok
sena a zabezpečiť aj jadrové i dužinaté krmivo.
Lov zveri sa riadi podľa každoročného sčítania zveri
a podľa schváleného plánu chovu a lovu orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
Okrem toho sa poľovníci zúčastňujú aj pri osvetovej práci
a to najmä organizovaním
p o ľ o v n í c ke j
výstavy a rôznych
iných
kultúrnych

bokom snehu priblížila až k ľudským obydliam.
Najväčšiu radosť sme mali z toho, že aj školská mládež pomáhala
vynášať potravu pre zver.
Všetkým, starším i mladým poľovníci ďakujú za čestnú a nezištnú

Našou hlavnou úlohou je zver
chovať, zveľaďovať, chrániť a až
potom ju loviť, tak ako nám to prikazuje zákon a poľovnícka etiketa.

podujatí.
Členov ia
nášho poľovníckeho združenia využívajú aj túto možnosť,
prostredníctvom týchto
našich Zákamennsk ých
novín prihovoriť sa všetkým spoluobčanom.
V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým, ktorí počas tejto
ťažkej zimy pomáhali prikrmovať zver, ktorá sa v ťažkom a hl-

pomoc pri pomoci našej zveri v čase núdze.
Sme si vedomí toho, že pri maximálnej ochrane a prikrmovaní zveri, zver občas urobí škodu aj na poľnohospodárskych plodinách. I tu
ďakujeme, že tieto škody občania
tolerujú.
Chceme sa poďakovať pracovníkom Roľníckeho družstva v Zákamennom, ktorí pri kosení robia
také opatrenia, aby nedochádzalo
k usmrcovaniu mláďat, najmä srnčej zveri. Všetci členovia nášho poľovníckeho združenia chcú i naďalej pracovať pri zveľaďovaní nášho
poľovného revíru a ochrane zvierat,
ktoré sú súčasťou nášho prírodného
prostredia. Chceme naďalej pokračovať i v osvetovej činnosti najmä

Túžba žiť plnohodnotný život
Dňa 21. 5. 2006 o 9. 00 hod. sa
konala v kultúrnom dome Zákamenné výročná členská schôdza
Združenia zdravotne postihnutých Oravy (ďalej len ZZPO).
Schôdzu viedla V. Sekerášová
sociálno-kultúrna pracovníčka Obecného úradu Zákamenné
(ďalej len OcÚ). Čestnými hosťami boli predseda ZZPO Ing. Gočala, tajomníčka ZZPO p. Marta
Bakošová, p. Bakoš.
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

Na tejto výročnej členskej
schôdzi bol vo voľbách verejným hlasovaním zvolený výbor
členskej základne Zákamenné
pre ďalšie volebné obdobie, a to:
predseda Jozef Florek, tajomník
Tomáš Večerek. Je to staro-nový
výbor, ktorý pomáha členom či
už po poradenskej stránke, alebo organizovaním rôznych akcií.
Predseda ZZPO Ing. Gočala obšírne vysvetlil, na čo majú

zdravotne postihnutí občania nárok
a kde si to majú uplatňovať. Prítomným vysvetlil, že aj dôchodcovia –
poberatelia plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku majú nárok na dávku v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke, ak spĺňajú určité podmienky. Bližšie informácie
podá sociálna pracovníčka OcÚ V.
Sekerášová, alebo si to treba uplatniť
priamo na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Zákamennom.

medzi mládežou, aby si vážila túto prekrásnu prírodu, ktorú v Zákamennom máme .
Zároveň veríme, že aj občania
pomôžu pri ochrane zvierat najmä tým, že teraz v tomto jarnom
období nebudú voľne púšťať psov,
ktoré spôsobujú značné škody na
mláďatách srnčej zveri.
Prajeme všetkým, aby pri potulkách prírodou zažili čo najviac
pekných zážitkov z pozorovania
zvierat a v prírode načerpali veľa
síl potrebných k každodennému
životu.
Členovia PZ Bezkyd Zákamenné
Peter Vrábeľ

Poďakovanie
Občania obce Zákamenné – miestna časť Grúň ďakujú Obecnému úradu Zákamenné za dobrú zimnú
údržbu cesty, čím im bol
umožnený bezproblémový
prístup k miestnej komunikácii.
Na tejto schôdzi si členovia
naplánovali zájazd na termálne
kúpalisko do Oravíc.
Členovia ZZPO sa radi stretávajú a pri takejto príležitosti sa radi zdôveria so svojimi
chorobami a zdravotnými ťažkosťami.
Niekedy pomôže láskavé slovo, trpezlivé vypočutie, milý
úsmev.
Na záver schôdze si navzájom popriali zdravie a vyjadrili želanie, aby sa o rok opäť všetci stretli.
V. Sekerášová
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zo života obce

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME

Neutíchajúce volanie
Ja som Pán Boh tvoj!
Ten Boží hlas šumí v sile morských vĺn,
nesie sa jeho oblohou
a dýcha túžbou po láske v srdci človeka.
Ten hlas nikto neumlčí.
Neumlčali ho ani rozkazy utláčateľov,
keď modliť sa v triedach bolo
zakázané
a kríže z tried putovali na smetiská.
Ale i odtiaľ sa bôľom jeho hlas:
,,Ja som Pán Boh tvoj!”
Ten jeho hlas vnikal do svedomia ľudí,
ktorí si potom prišli s úctou
tie kríže vziať do svojich príbytkov.
Ten Boží hlas nikdy neprestal
znieťv ovzduší tejto školy.
On vládol ďalej – mocou ticha
za katedrou učiteľa
A sadal si do lavíc medzi žiakov.
Keď sa falošnej hre proti pravde
dolámali kolesá
a Božie meno bolo možné znovu spomenúť,
rozkvitla radosť ako ratoliestka jari
a rozžiarila nádej jasom večnosti.
Ten Boží hlas zvoní v srdciach
detí
a ševelí i v srdciach dospelých.
V každej duši volá jeho hlas:
,,Ja som Pán Boh tvoj!”
Len nezatváraj si oči nad tým
všetkým.
Nebuď hluchý k tomu hlasu
a neudúšaj ho vo svojom svedomí!
Lebo keby si to aj robil,
ten hlas neumlčíš.
On bude volať naveky:
,,Ja som Pán Boh tvoj!”
Boh pokoja, lásky a milosrdenstva!
Ach , nedaj mi, Bože môj,
na tie slová nikdy zabudnúť!
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Petra Verníčková,
nar. 17. 2. 2006 † 17. 2. 2006
Ľubomír Dibdiak,
nar. 27. 7. 1972 † 11. 4. 2006
Ľudovít Boškaj,
nar. 17. 4. 1938 † 13. 4. 2006
Kamil Polťák,
nar. 28. 10. 1927 † 17. 4. 2006
Ján Bajo,
nar. 12. 7. 1940 † 12. 5. 2006
Karol Florek
nar. 28. 1. 1923 † 26. 5. 2006
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90 rokov života
 Veronika Boškajová
80 rokov života
 Elena Olexová
 Irena Lučivňáková
 Johana Garajová
75 rokov života
 Viliam Úradník

V predvolebnom putovaní predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda
navštívil aj Zákamenné

70 rokov života
 Jozef Večerek
 Jozef Sivčák
 Apolónia Škuligová
 Kristína Florková
 Helena Knapčíková
 Vendelín Chromek
 Helena Peňáková
65 rokov života
 Jozef Boškaj
 Ján Póčik
 Emília Janetová
 Kristína Kaukičová
60 rokov života
 Mária Sivčáková
 Tomáš Večerek
 Martin Zvonár
 Jozef Gruchala

8. 5. 2006 navštívil Zákamenné a cintorín Pavol Hrušovský…

VITAJTE MEDZI NAMI
Január 2006
Kristián Kondela, Magdaléna
Gruchalová, Marek Čič
Marec 2006
Katarína Srogoňová, Marianna Vrábľová, Jasmína Vrábľová, Marcel Čič, Erika Koleňová, Samuel Vojtaššák, Martin
Hujčák, Oľga Durčáková,
Lukáš Kroča
Apríl 2006
Mária Priechodská, Kristián
Florek, Jozef Kubacka, Lucia
Vrábľová, Vanesa Sochuľáková,
Jakub Bystričan
Máj 2006
Adriana Sumihorová, Andrea
Revajová, Jakub Sekeráš

†

Máte doma perie,
veľkú perinu?
Súkromná krajčírka (Zákamenné) ponúka šitia
paplónov.

90 rokov
Dňa 29. 5. 2006 sa dožila Veronika Boškájová 90-tých rokov. Srdečne blahoželáme a prajeme zdravie a veľa síl do ďalších rokov života.

Po naplnení možnosť
uzavretia paplónu.
Z áujem a informácie:
tel. č. 0908 235 451
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jubileá / medzinárodná spolupráca

60 rokov kňazstva
Dňa 9. júna 2006 si Mons. Michal Kľučár, duchovný n. o.
v Spišskej Kapitule pripomína 60 rokov kňažstva. Z celého srdca mu blahoželáme a prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania. Nezabúdame na jeho dobrotu a lásku, ktorú nám rozdával
počas jeho pastorácie v našej obci.

40 rokov kňazstva
Dňa 5. júna 2006 si Vdp. Pavol Janáč pripomína 40 rokov kňazstva. Úprimné poďakovanie za starostlivosť aj o náš duchovný život, za obetavosť a vytrvalosť pri hlásaní Božieho slova mu do ďalších rokov v modlitbách vyprosujeme veľa zdravia, hojnosť Božích milostí, silu Ducha Svätého a ochranu Panny Márie.

Návšteva Poľska
Štyridsaťštyri deviatakov našej školy sa začiatkom júna na tri
dni stalo obyvateľmi poľských obcí Suszec a Kryry, kde boli pozvaní
v rámci výmenného družobného
pobytu. Táto akcia bola pokračovaním vzájomnej spolupráce našich obci na poli vzdelávania, kultúry a športu.
Boli sme ubytovaní v poľských
rodinách, v dvojiciach aj jednotlivo. Všetci sme boli od prvých chvíľ
pobytu v Poľsku zahrnutí príslovečnou poľskou pohostinnosťou
a srdečnosťou. Počas celých troch
dní bol pre nás pripravený bohatý
športový i kultúrny program.
V sobotu sa v Suszci konalo
slávnostné otvorenie nových ihrísk pri športovej hale spojené
s olympiádou hier a zábav. Všetkých zúčastnených privítal pán
starosta Gminy Suszec Jacek Pastuszka. Našu obec reprezentovali pán starosta Ing. Milan Vrábeľ a pán riaditeľ Mgr. Emil Revaj
a družstvo futbalistov, ktorí v turnaji skončili na 1. mieste.
Naši žiaci sa zúčastnili rozličných súťaží a mnohí aj úspešne,

pretože si odnášali medaily, diplomy i vecné ceny. Celé podujatie
bolo sprevádzané množstvom atrakcií, ako napríklad bungee jumpingom, parašutistami, ohňostrojmi, diskotékou, návštevou majstra
sveta v kulturistike.
Navštívili sme vzácne pamätihodnosti v Pszczyne a Krakove.
Boli sme oboznámení s poľskou
históriou, architektúrou, národnými dejateľmi, veľkými svätcami
poľského národa.
Sviatočné nedeľné doobedie sme strávili na bohoslužbách
v kostole sv. Karola Boromejského
v Kryrach a sv. Stanislava v Suszci
spolu s našimi hostiteľmi. Tu sme si
uvedomili i spoločné duchovné korene s našimi poľskými priateľmi.
Sme vďační poľským rodinám,
ktoré sa tak starostlivo venovali žiakom našej školy, učiteľom,
ktorí nás sprevádzali na rôzne akcie a hlavne pani riaditeľke školy
v Suszci Mgr. Renate Zajac a pani
riaditeľke školy v Kryrach Mgr. Jolane Paszek.
PaedDr. Janka Polťáková
Ing. Janka Kuhajdová

Návšteva Poľska
očami žiakov
Boli sme veľmi šťastní, keď nám
učitelia oznámili, že 2. júna 2006
cestujeme do Poľska. Nadišiel deň D
a my sme nastupovali natešení do autobusu. Po niekoľkých hodinách cesty nás privítali v Kryry, kde sa začali
žiaci zaraďovať do rodín. Zvyšná polovica išla bývať do rodín v Suszci.
Na celé tri dni sme mali super
program. No prvý deň nám bolo
smutno. Ale, keď sme sa už prispôsobili a zoznámili sa s novými kamarátmi bolo už kopec radosti. Zistili sme, že Poliaci sú skvelí ľudia.
Hovoria výborne po anglicky, dobre sa o nás postarali a ukázali nám
prekrásne miesta v Poľsku.
Prvý deň sme boli vo veľkom nákupnom centre v Bielsko – Biala. Druhý deň bol venovaný športu. V športovej hale boli prichystané rôzne súťaže,
kde sme mali šancu vyhrať krásne ceny. Potom prišli do haly kulturisti. Za
športovou halou sa hral tenis, plážový
volejbal, futbal a skákal sa aj bungee
jumping. Medzitým sme boli v zámku
s krásnym jazerom a v múzeu s pracovným náradím zo staršieho obdobia. Večer bola pri hale diskotéka
a púšťali sa veľké ohňostroje.

Tretí deň nás čakala cesta do
Krakova. Najprv sme išli na najkrajšie miesto v Poľsku do zámku
Wavel. Bol tam obrovský zvon, pri
dotyku naň sme si mohli niečo želať. Hneď nato sme išli do Mariánskeho kostola. Fascinovalo nás jeho
vnútro, ktoré bolo zaujímavo vyzdobené. Oltár v tomto kostole sa vždy
na noc zatvára. Takého kostoly sú
len tri v Európe. Každý z nás je rád,
že mohol navštíviť jeden z nich.
Nasledovala rozlúčka s Poliakmi, pretože sme už išli domov. Ďakujeme Poliakom, že nás privítali
a pripravili pre nás úžasný program.
Tiež im chceme poďakovať za ubytovanie a spoločnosť, ktorú nám robili. Tešíme sa na jeseň, kedy oni prídu
navštíviť Zákamenné.
Ešte raz veľká vďaka...
Janckulíková, Martina
Koleňová, Katarína
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Vydarený koniec sezóny

Skutočne senzačne sa končí športová sezóna 2005/06 nášho oddielu, ktorý pri príležitosti 15 rokov činnosti zmenil názov
na Bedmintonový klub Zákamenské levy.
Hektický bol predovšetkým apríl, kde sme sa v priebehu 14 dní

základných a stredných škôl do Šurian pri Nových Zámkoch. Do prvého ročníka tejto súťaže sa zapojilo až 103 škôl a v tejto konkurencii sa nestratili ani žiaci našej ZŠ
J. Vojtaššáka. Vo finálovom turnaji obsadili: v kategórii st. žiačky
8. miesto Floreková, Júlia; st. žiaci 10. miesto Klačanský, Juraj ml.,
v kategórii študenti 6. miesto Vonšák, Tomáš; 10. miesto Vonšák,
Miloš a 11. miesto Kovaľ, Ľuboš.
A bronzový klinec našej snahe dali, kto iní, ako Tomáš a Miloš
Vonšákovci, keď na M-SR ml. dorastu do 17 rokov, ktoré sa konali 22. 4. 2006 v Bratislave získali
bronzové medaily.

Žiaci
Čo sa týka žiakov, myslím, že
všetky tieto fantastické výsledky svedčia o tom, že bedmintono-

Po vyhlásení výsledkov so spoluhráčom Igorom Novákom zo Žiliny
Slovenska veteránov (nad 40 rokov) a mne sa podarilo vybojovať
bronzovú medailu, asi nie. V oddieli hovorím: keď budeš hrať bedminton dlho, dlho, raz z Teba bude
starý bedmintonista, a to sa myslím prihodilo mne. Moje poďakovanie patrí všetkým členom Zákamenských levov, že vždy bojovali ako levy, aj keď bol súper silnej-

ší a ďakujem za podporu našej činnosti obecnému zastupiteľstvu,
p. starostovi, p. riaditeľovi ZŠ, p.
Subjakovi fi FLORES, p. Koleňovi
fi LUKO, p. Mlichovej POTRAVINY a p. Buľákovi, ktorý s nami odšoféroval po Slovensku celú 1. ligu. Aj vďaka vám sme počet získaných medailí posunuli na 31!!!
Ďakujem Vám.
Klačanský

Tomáš a Miloš Vonšákovci po zisku bronzovej medaily
zúčastnili na troch majstrovstvách
Slovenska.
Dorastenci
Najprv 8. apríla M-SR st. dorastencov do 19 r. v Košiciach obsadili bratia Miloš a Tomáš Vonšákovci
výborné 5.-te miesto vo štvorhre.
Už o 4 dni 12. apríla cestovala väčšia
výprava na majstrovstvá Slovenska

VÝVOZ PDO

13. 6.
27. 6.
			
11. 7.
25. 7.
			
8. 8.
22. 8.
			
5. 9.
19. 9.
			

červená, modrá
červ., modrá, 		
žltá, biela
červená, modrá 		
červ., modrá,
žltá, biela
červená, modrá
červ., modrá, 		
žltá, biela
červená, modrá
červ., modrá, 		
žltá, biela

vý krúžok pracujúci pri ZŠ formou
vzdelávacích poukazov plní svoj
účel, veď až piati žiaci sa prebojovali na majstrovstvá Slovenska.
Dospelí
A čo sa týka dospelých, bedminton sa hrá v našej obci už 15
rokov. Do roku 1997 sme získali
29 medailí v žiackych kategóriách.
Od r. 1997 do konca 2001 bola naša činnosť prerušená, pretože som
pracoval mimo Zákamenného.
Na jar roku 2002 sa stali dve veci:
1. zo žiakov boli už dospelí a po
druhé po jednom tréningu som povedal, že Zákamenné bude hrať 1.
ligu a ja, že získam medailu (nezabudnite stretli sme sa po 4 rokoch
netrénovania). Neviem, čo si moji
priatelia mysleli, ale usmievali sa.
To, že sme hrali najvyššiu slovenskú súťaž v bedmintone družstiev
– 1. ligu v sezóne 2005/6 možno viete, ale že v sobotu 27. mája boli v Košiciach majstrovstvá

V akcii v boji o bronz na Majstrovstvách SR veteránov

12 / Zákamenčan č. 2

šport / zaujímavosti

Apríl – Jún 2006

Nultý ročník – prieskum pre zahájenie I. turisticko-bežeckého prechodu v bežeckom lyžovaní
S radosťou sa chcem s vami
moji spoluobčania podeliť, a zároveň Vám oznámiť, hlavne priaznivcom bežeckého lyžovania, že
už aj v našej obci svitá nádej od
budúceho roka odštartovať 1. ročník zimného turisticko-lyžiarskeho prechodu.
V sobotu 25. 3. 2006 o 930 sme
sa ja Peter Grofčík, Pavol Vajak
a Alojz Kostolňak vybrali na bežkách na prieskum už dávnejšie vytypovanej trate. Vyštartovali sme
od KD smerom k Babincu, popod cintoríny na Maršalkov grúň.
Už hneď na začiatku sme boli milo prekvapení veľmi pekným terénom a dobrým snehom, po ktorom sa dalo aj korčuľovať. Našimi
prvými divákmi boli 3 srnky, ktoré
sa na nás spoza kríkov zvedavo dívali a nespúšťali z nás dlho oči. Keď
sme vyšli na vrchol Maršalkového
grúňa, spustili sme sa smerom na
Vlkov vrch, Vlkov grúň a Veľký
kopec. Za Vlkovým grúňom nás
čakalo ďalšie prekvapenie. Stretli

sme sa s ďalšími nadšencami tohto
športu, a to s oproti idúcimi Novoťanmi, ktorí zhodou okolností taktiež realizovali svoj prieskumný
nultý ročník. Toto krátke stretnutie bolo pre nás všetkých veľkým
potešením a ďalším povzbudením. Musím opäť pripomenúť, že
sa nám išlo veľmi dobre a mali sme
z toho veľkú radosť. Pod Veľkým
kopcom sme vyšli na lesnú cestu
a vydali sme sa smerom na Kaňovky. Ďalej po štátnej hranici smerom na Ušust. Táto hora nám dala poriadne zabrať – veď sme prekonali výškový rozdiel minimálne
200 m. Hovorí sa, že každá prekonaná námaha je vždy odmenená,
obdarovaná, a tak to bolo aj teraz.
Našou odmenou bol nádherný výhľad a radosť z prekonanej hory.
Dole sme zišli lesnou cestou cez
Stratence na Kovaľov vrch a Čmelku. Odtiaľ sme sa spustili pekným
zjazdom do dediny k Boškajovému mostu, ďalej cez Grúň, Kalváriu a späť ku KD. Aj keď nám to

trvalo s občerstvujúcimi prestávkami cca 8 hodín, stálo to za to!
Objavili sme dve perfektné trate,
z toho jednu kratšiu a ľahšiu a druhú dlhšiu a namáhavejšiu.
Verím, že to neostane len pri
týchto slovách a že o rok (i s vašou

pomocou) skutočne zahájime oficiálne 1. ročník turisticko-bežeckého prechodu, ktorý by sa mohol nazývať napríklad „Zákamenským grúňom“, alebo „Po stopách
Martina Bajčičáka“.
Športu zdar.
Peter Grofčík

Privítanie Martina Bajčičáka po olympiáde v Zákamennom

Sedemnásteho júna nebudú len voľby
Koncom minulého roka prebehli v TJ Tatran Zákamenné určité zmeny, ktorých cieľom bolo oživiť činnosť vo viacerých oblastiach
jej pôsobenia. Nový výbor pracuje v zložení: Pavol Demko – predseda, Ján Godiš st. – podpredseda, František Murín, Vladimír Beňuš, Vladimír Vojtaššák, Ľubomír
Martauz a Alojz Večerek – členovia. Skoro pol roka je pomerne dosť dlhá doba. Počas nej sme previedli inventarizáciu majetku TJ.
Inventarizáciu zmlúv a všetkých
dokumentov potrebných k fungovaniu TJ. Ako akútna – okrem
iných vyvstala pred nami otázka
modernizácie stanov. Využívam
AKCIE V kultúrnom dome
v roku 2006

17. 6.
24. 6.
1. 7.
8. 7.
15. 7.
22. 7.
29. 7.
5. 8.

.......................Voľby
................... Svadba
60. výr. – jubileum
................... Svadba
................... Svadba
60. výr. – jubileum
................... Svadba
................... Svadba

tento priestor na to, aby som oboznámil zákamenskú verejnosť aspoň s niektorými zásadnými bodmi. Výbor si je vedomý, že TJ nemôže byť len futbalový oddiel. Je
našou ambíciou a cieľom „rozhýbať“ aj iné druhy športu, ktoré u nás sú, alebo kedysi fungovali. Záleží len na ľuďoch, aký športový oddiel si založia – či už v rámci TJ alebo aj mimo nej. TJ nemôže
a nechce brániť akýmkoľvek športovým aktivitám. Snáď ale každý
pochopí, že čím viac nás bude, tým
bude naša pozícia pri zháňaní financií a organizovaní akcií silnejšia. Zvláštny dôraz chceme položiť
na rozvoj mládežníckeho športu.
Investícia do detí a zmysluplného
trávenia ich voľného času sa nám
určite vráti. Možno nie priamo
v športových úspechoch – všetci
nemôžu byť majstri sveta, ale v ich
zdravšom spôsobe života.
Navrhujeme platené členstvo,
dve možnosti členstva, zavádzame členské preukazy, evidenciučlenov a ďalšie zmeny. To všetko
má napomôcť lepšiemu fungovaniu TJ jednak smerom k verejnosti a jednak dovnútra k svojim členom. Od nového ročníka futbalovej súťaže 2006/2007 pripravu-

jeme aj zmeny na našich domácich zápasoch, ktoré by mali zlepšiť a spríjemniť podmienky pre našich fanúšikov.
Práve návrh nových stanov bude jednou z hlavných tém mimoriadnej výročnej členskej schôdze. Tá sa bude konať 17. júna
2006 o 17 .00 v reštaurácii Kýčera.
Aj touto cestou chcem pozvať všetkých priaznivcov športu, aktívnych
aj neaktívnych športovcov, aby
prišli a zapojili sa do rozvoja športu u nás. Veľmi radi privítame aj záujemcov o ďalšie športy – bedminton, turistiku, volejbal, tenis…
Ďalšou a v nasledovných rokoch podstatnou aktivitou pre TJ
bude výstavba tribúny na ihrisku v Oraviciach. Sme jedna z mala dedín, s ktorými hrávame a nemáme tribúnu, kam by sa mohli
uchýliť ľudia počas nepriaznivého
počasia a sledovať zápasy v dôstojnejšom prostredí. Zároveň by tu
boli šatne a všetko, čo k tomu patrí. Som si vedomý toho, že ľudí vychovávajú aj okolité podmienky
a preto im treba ponúknuť kultúrnejšie prostredie. Tí, čo odchádzajú poslední v nedeľu z ihriska, asi
vedia, o čom hovorím... Súčasťou
tribúny by bol aj bar s možnosťou

posedenia a konania malých spoločenských akcií. Na tému tribúny
som už počul všelijaké reči a ďalšie
ešte určite budú. Na to môžem povedať len svoj názor. Koncom mája
som počas jedného týždňa v priebehu troch dní narátal 65 – 85 detí
alebo mládežníkov, ktorí hrali futbal, tenis, alebo si len prišli pokecať. Budova novej tribúny by mohla byť miestom, kde by si mohli požičať tenisové rakety, siete na volejbal, tenis, lopty a ďalšiu športovú výstroj. My dospelí by sme mali vytvoriť našim deťom podmienky, aby sme im ukázali, že čas sa
dá tráviť aj ináč, ako po rôznych
zariadeniach... Dajme im tú možnosť a ponúknime inú – lepšiu alternatívu. A keď ju nevyužijú, potom ich kritizujme, že sú leniví, sedia za počítačmi a nič sa im
nechce... Isteže – nebude to lacné. Spoliehame sa na sponzorov,
chceme preskúmať možnosti zohnať peniaze cez fondy EU, rátame s pomocou obce, členov aj nečlenov TJ. Chceme, aby budova
slúžila všetkým obyvateľom našej
obce a bola dôstojným stánkom
športu a sídlom TJ.
Mgr. Pavol Demko,
predseda TJ TATRAN
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