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DSS pre dospelých v Zákamennom
– najmodernejšie na Slovensku
Tlačová správa Žilinského
samosprávneho kraja
Žilina, 20. októbra 2009
– Na Domove sociálnych služieb
(DSS) pre dospelých a Domove
dôchodcov (DD) v Zákamennom,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK), sa dokončili rozsiahle stavebné práce trvajúce od októbra
2007. Dostavbu financovala v plnom rozsahu krajská samospráva
vo výške 1 669 654 € (50,3 mil. Sk).
Prístavbou DSS, DD sa získalo 44
lôžok, ktoré budú plne vyťažené,
nakoľko zariadenie má v poradovníku ďalších 14 čakateľov o umiest-

nenie. Ako uviedla riaditeľka domova Adriána Adamicová, uvedená prístavba bola opodstatnená,
pretože v rámci Žilinského kraja
je trvalá potreba umiestnenia ľudí s psychiatrickým a mentálnym
postihnutím. Predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý prišiel slávnostne otvoriť nové priestory DSS pre
dospelých a DD v Zákamennom,
povedal: „Pre ŽSK bolo nutnosťou rozšíriť kapacity hlavne v rámci lôžok pre takto ťažko zdravotne
postihnutých občanov. Som rád, že
sa nám to podarilo dokončením najväčšej investície do sociálnej oblasti na Orave a vôbec v celom kraji.“
Ministerka práce, sociálnych vecí

a rodiny SR Viera Tomanová dodala: „Dnes otvárame najmodernejšie zariadenie pre duševne chorých nielen v Žilinskom kraji, ale na
celom Slovensku. Toto je jeden z príkladov, ako treba dbať o opateru ľudí, ktorí sú odkázaní na iných.“ Ku
kvalitnejším podmienkam bývania
klientov v tomto zariadení prispeje tiež nová jedáleň, rehabilitačná, spoločenská miestnosť a 2 pracovné dielne. Stavebnými prácami
vznikla nová práčovňa, hygienické
a technické priestory. Nový objekt
domova je zateplený, plne bezbariérový a vďaka vybudovanej vzduchotechnike, protipožiarnemu výťahu, prístupovej komunikácii,

parkovisku sa stal moderným zariadením poskytujúcim kvalitné
opatrovateľské služby. „Na vybavenie DSS pre dosp. a DD v Zákamennom vynaložil ŽSK finančné
prostriedky vo výške viac ako 126 tisíc eur (3,8 mil. Sk),“ spresnil predseda ŽSK. Okrem toho, že ŽSK financoval celú dostavbu a vybavenie domova, k úspešnému priebehu vo veľkej miere prispela ústretovosť a spolupráca obce Zákamenné pod vedením jej starostu Milana Vrábľa a zároveň poslanca ŽSK.
Mgr. Ľubomíra Masnicová,
odbor informácií a zahraničných vzťahov ŽSK
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Prestavba je v plnom prúde
V mesiaci jún, keď sme sa
už všetci tešili na prázdniny, došlo konečne k podpisu
zmluvy medzi starostom obce a ministrom výstavby a regionálneho rozvoja. Týmto
aktom mohla škola čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu všetkých školských
budov. Finančné prostriedky sú nemalé. Viac ako 1,4
mil. eur (viac ako 43 mil. korún). Sú rozdelené nasledovne: 85 % ide z Európskej únie,
10 % prispieva štát a 5 %
obec. Všetko sa to musí stihnúť za 18 mesiacov. Práce zabezpečuje firma OMOS Trstená.
Čo všetko sa v rámci prestavby urobí? Všetky budovy sa zateplia, urobí sa nová fasáda. Zateplia
sa všetky stropy vo všetkých budovách. V MŠ v Oraviciach sa okrem
toho urobí rekonštrukcia elektroinštalácie, urobí sa nové elektrické vykurovanie budovy. V starej
školskej budove sa komplet vymenia rozvody ústredného kúrenia
a nainštalujú sa nové vykurovacie
telesá. V novej školskej budove sa
vymenia staré vykurovacie telesá
za nové. V budove školskej jedálne sa vymenia všetky okná. V telocvični okrem zateplenia strechy sa
vymení parketová podlaha za palubovku. V budove školských dielni sa urobí nadstavba, kde sa vybudujú tri odborné učebne s kabinetmi a sociálnymi zariadeniami.
Okrem týchto stavebných prác sa

Zatepľovanie starej školy
vo všetkých triedach vymení školský nábytok, tabule a pribudnú
projekčné plátna. Zariadi sa nová
počítačová učebňa, jazyková učebňa, audiovizuálna učebňa, laboratórium pre fyziku a chémiu. Ďalej sa obnoví telovýchovné náradie v telocvični. Z uvedeného je vidieť, že jednotlivé budovy školy sa
zmodernizujú, čím sa zmodernizuje aj vyučovací proces. Problémom je skutočnosť, že všetky tieto práce sa musia robiť tak, aby
nebol obmedzený vyučovací proces alebo len v minimálnej miere. Tejto skutočnosti sme museli prispôsobiť harmonogram prác.
Cez prázdniny sme museli ukončiť
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			 PRÁCE
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Mobil: 0905 291 577
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vnútorné práce v MŠ v Oraviciach,
aby sa tam od septembra mohlo
učiť. To sa nám podarilo. Dokonca sa nám z rozpočtu školy podarilo aj budovu vymaľovať. Tu by
som chcel poďakovať firme Flores
a osobitne p. Floriánovi Subjakovi,
ktorý nám vyšiel v ústrety a dokázal zmobilizovať pracovníkov tak,
aby vymaľovanie do začiatku vyučovania stihol. Tiež by som chcel
poďakovať zamestnancom škôlky,
ako aj niektorým rodičom za pomoc pri čistiacich prácach. Firme
OMOS sa zatiaľ podarilo zrealizovať zateplenie stropov vo všetkých
budovách, vymenili sa rozvody
ústredného kúrenia v starej škol-
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Nadstavba školských dielní
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skej budove, ako aj vymenili sa vykurovacie telesá v novej školskej
budove. Ďalej sa dokončilo zateplenie stropu telocvične a pred dokončením je aj zateplenie a urobenie novej fasády telocvične. Práce
pokračujú na zateplení starej školskej budovy a úspešne pokračuje nadstavba na budove školských
dielní. Boli dodané počítače v počte 25, ktoré už žiaci využívajú. Začiatkom októbra by sa mal postupne vymeniť nábytok v triedach. Aj
keď našou snahou bolo, aby tieto
práce nenarušili prevádzku školy, predsa jedna trieda sa zatiaľ učí
v kultúrnom dome.
Pevne verím, že v čase vyjdenia
týchto novín sa už budú vyučovať
vo svojej triede. Práce je dosť, ale aj
starostí. Teší nás ale záujem kompetentných osôb o priebeh týchto
prác. Chcem poďakovať starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi, ako
aj prednostovi Jozefovi Peňákovi za pravidelnú účasť na kontrolných dňoch, kde nám pomáhajú
riešiť problémy. Ďalej chcem poďakovať Ing. Jozefovi Florkovi, ktorý
ako stavebný dozor dozerá na kvalitné prevedenie jednotlivých prác.
Už všetci sa tešíme, kedy povieme
„hotovo“ a školské budovy sa zaskvejú v plnej kráse, ako zvnútra,
tak i zvonku. Myslím si, že všetci
občania budú pyšní na toto dielo
a verte mi, bude sa čím pochváliť.
Mgr. Emil Revaj, riad. školy
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce
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Augustové zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné zasadalo 28.
8. 2009 podľa plánu zasadnutí. Prítomní boli 10 poslanci jeden sa ospravedlnil pre
zdravotné dôvody. Prítomný
bol aj riaditeľ školy Mgr. Revaj a ekonómka a účtovníčka OcÚ Zákamenné Ing. Florková.
Obecné zastupiteľstvo (OZ)
schválilo zmenu v programe a to
z toho dôvodu, že na minulom zasadnutí nebol riaditeľ školy prítomný, takže so správou o činnosti, vystúpil hneď na úvod. Riaditeľ informoval OZ o prácach,
ktoré prebiehajú na škole v rámci
rekonštrukcie realizovanej na základe dotácie z európskych fondov. Interiér starej školskej budovy je hotový, vonkajšie práce budú pokračovať ešte aj cez školský rok. V novej školskej budove
sa ešte pracuje, ale začiatok školského roka to neovplyvní, začne
sa vyučovať načas. Personálne je
škola vybavená na 100 %, to znamená, že všetky predmety vyučujú kvalifikovaní učitelia. Záujem o vyučovanie anglického jazyka je aj v materskej škole. Vedenie školy sa vynasnaží zrealizovať
ho. Problémy začínajú byť s te-

15. október Nový Dom kultúry pred dokončením počas nečakanej snehovej fujavice
lesnou výchovou, lebo telocvičňa
kapacitne nestačí. Rieši sa to zatiaľ tak, že ročníky 1 – 4 budú mávať len jednu hodinu denne. V suteréne starej školskej budovy sa
urobila učebňa pre výučbu náboženstva.
Doobeda sa bude využívať aj
učebňa Základnej umeleckej školy, ale to len zatiaľ, kým prebieha

rekonštrukcia, aby sa zabránilo
dvojsmennosti. Riaditeľ konštatoval, že v projekte sa nepočítalo s mnohými nákladmi na práce,
ktoré sú podmienené rekonštrukciou. Napr. pri výmene radiátorov sa muselo vymaľovať, a to už
škola hradí z vlastných nákladov,
lebo je to neoprávnený náklad.
Mgr. Bernaťák chcel vedieť výšku

Zatepľovanie telocvične
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav
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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

týchto nákladov a uviedol, že by sa
malo uvažovať o riešení problému
s nepostačujúcou kapacitou telocvične, napr. aj šetrením na novú. Riaditeľ odpovedal, že výšku
týchto nákladov bude vedieť až
po skončení rekonštrukcie školy. Je potrebné opraviť schody pri
novej školskej budove, toto projekt na rekonštrukciu neriešil, ale
riaditeľ uviedol, že chce zareagovať na nové výzvy, lebo sa plánuje ešte prekrytie chodníka od novej školy, do telocvične prekrytie
pergoly z bokov, nákup učebných
pomôcok, atď. Starosta sa pýtal
riaditeľa, ako škola rieši stravovanie cukrovkárov. Riaditeľ odpovedal, že v školskej jedálni varia
aj pre deti, ktoré majú z nejakých
dôvodov predpísanú diétu, tak isto aj pre cukrovkárov a to v tej istej stravnej jednotke ako zdravým
deťom. Zo strany školy bola odmietnutá rodičom požiadavka pichať deťom inzulín a merať hladinu cukru zamestnancami školy,
ale rodičia im to môžu kedykoľvek
prísť urobiť, alebo ak si to starší
žiak dokáže urobiť sám, má na to
pripravené podmienky. Starosta ešte chcel vedieť, či sa škola zapojila do propagovaného programu ovocia. Mgr. Revaj uviedol, že
zatiaľ nie, ale žiaci majú pri obede
takmer každý deň ovocie. Starosta odporučil, aby zistili podmienPokračovanie – s. 4

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov
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Dokončenie – s. 3
ky a ak by to bolo výhodné, treba
sa do programu zapojiť.
V priebehu zasadnutia OZ prišiel do rokovacej miestnosti pán
Jozef Sivčák, ktorý avizoval starostovi svoju prítomnosť na zasadnutí OZ deň vopred, a to kvôli projektu riešenia centra obce.
Starosta opäť požiadal poslancov
o schválenie zmeny programu,
aby p. Sivčák mohol vystúpiť so
svojou požiadavkou. Pán Sivčák
uviedol, že sa dopočul o plánovaní realizácie „centra obce“ a podľa jeho vedomostí to má byť nejaká spevnená plocha s niekoľkými
lavičkami, niekoľkými stromčekmi a parkoviskom, s čím on ako
občan nemôže súhlasiť a chcel vedieť, kde a kedy mali občania obce
možnosť vstúpiť do prípravy tohto
projektu a pripomienkovať ho.
Starosta uviedol, že centrum
obce rieši územný plán, ktorý bol
občanom poskytnutý k nahliadnutiu a mali možnosť predkladať
pripomienky, ktoré mnohí aj využili. Pripomienky sa viac-menej týkali riešenia stavebných pozemkov a škoda, že vôbec nie vecí verejných. S verejnými hovormi tiež máme svoje skúsenosti, ale centrum obce sa pokúšali riešiť už predsedovia MNV. Teraz sa konečne podarilo odkúpiť pozemky od vlastníkov a zareagovali sme na výzvu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR „Revitalizácia verejného
priestranstva“, kde by sme mohli
získať dotáciu cca 1 160 tis. €. Dali sme vypracovať projekt, ktorý rieši námestie, kruhový objazd
na križovatke pod obecným úradom, priestranstvo pred novým
kultúrnym domom a rekonštrukciou mosta cez rieku Zasihlianku.
Pán Sivčák predniesol svoju
predstavu centra obce a on by navrhoval, aby sa centrum riešilo už
od Nižného konca, resp. od supermarketu JEDNOTA, od mosta
po ľavej strane rieky vykúpiť pozemky, upraviť a spojiť až k centru, prekryť potok pri Klimčíkoch,
vylúčiť dopravu do centra, vybudovať nový most a vytvoriť pešiu
zónu, oproti centru vybudovať obchodnú zónu. Nepáči sa mu predstava len nejakej spevnenej plochy s parkoviskom a lavičkami.
Na jeho návrh zareagoval
Mgr. Bernaťák a uviedol, že to nie
je zlá predstava, len škoda, že jej
realizácia je momentálne ani finančne ani prakticky nemožná.
Starosta uviedol, že týmto krokom – vybudovania centra nechce-

me skončiť. Myslí sa aj do budúcnosti, ale niekde musíme začať a finančné prostriedky, ktoré chceme dostať, by zatiaľ mohli poriešiť len to, čo už spomínal. Vykúpenie pozemkov od Nižného konca sa
mu momentálne javí nereálne, nový most by nás stál cca 660 tis. €,
miesto, kde navrhuje p. Sivčák vybudovanie obchodnej zóny, tiež nie
je obecné a obec nemôže prevádzkovať obchody. Starosta požiadal
p. Sivčáka, aby svoju predstavu nakreslil, pretože ani on nevylučuje, že to nie je dobrá myšlienka, no
len v tejto dobe nerealizovateľná.
OZ vzalo návrh pána Jozefa Sivčáka na vedomie.
Komisia výstavby ÚP a verejného poriadku riešila v teréne žiadosti občanov o odpredanie pozemkov, ktoré žiadatelia užívajú a nemajú ich s obcou vysporiadané.
Na návrh komisie obecné zastupiteľstvo schválilo vysporiadanie pozemkov občanom Štefanovi Lokajovi a manželke, Vendelínovi Kaukičovi a manželke, Jánovi Škuntovi, Kamilovi Juráškovi, Rastislavovi Škuntovi a Margite Plaskúrovej
odporučilo OZ zámenu pozemku.
Starosta ďalej informoval
obecné zastupiteľstvo o dopade zníženia daňových príjmov
na rozpočty obce. Memorandum
o spolupráci pri riešení dopadov
finančnej a hospodárskej krízy
na slovenskú spoločnosť podpísané 13. februára 2009 medzi Vládou SR a ZMOS malo pomôcť riešiť dopady krízy a vyvíjať spoločné úsilie k ich zmierneniu na rozvoj miest a obcí na časové obdobie
2009 – 2010. V čase podpisovania memoranda bol predpokladaný dopad krízy na rozpočet našej
obce v znížení o 6,8 % daňových
príjmov. Dnes sa už hovorí o znížení 16,8 – 24 %. Vzhľadom na to,
že sme pri tvorbe rozpočtu počítali z nižším príjmom podielových
daní, naše hospodárenie by to nemalo ovplyvniť. Dopady krízy by
sa mohli v obciach a mestách viac
prejaviť v budúcom roku, pretože doteraz mali ešte určité rezervy. Touto problematikou sa zaoberalo Združenie miest a obcí
Slovenska na svojom zasadnutí,
na ktorom sa zúčastnil aj starosta. Do dnešného dňa ešte nebolo
vydané stanovisko, ktoré malo vedenie ZMOS prijať.
Starosta týmto nadviazal
na body prehľad plnenia rozpočtu za II. štvrťrok a úprava rozpočtu k 1. 9. 2009. Táto spočíva len
v presúvaní finančných prostriedkov po položkách, nedošlo k zvý-

šeniu ani zníženiu rozpočtu. Máme rezervu na zdravotnom stredisku, kde sa plánovala zmena palivovej základne, tá tento rok nebude, a ani rekonštrukcia hasičskej stanice. Peniaze sa preinvestujú na kultúrny dom, kde treba ešte osvetlenie cca 19 900 €, pódium
by sa urobilo svojpomocne, treba ešte dofakturovať práce za cca
39 833 €. Tento rok bolo na KD
preinvestovaných 305 384 €. Poslanci OZ si v prestávke boli prezrieť priestory nového domu kultúry. Naozaj tu vidno kus dobre odvedenej práce a občania budú môcť byť na nový dom kultúry
hrdí. Starosta uviedol, že uvažuje
o možnosti vytvorenia volebných
miestností pre voľby do orgánov
samosprávy VÚC práve tu, aby si
už aj občania mohli prezrieť nové priestory. Ing. Marta Florková
ekonómka a účtovníčka OcÚ tiež
podala niekoľko informácií k plneniu a úprave rozpočtu. Ku koncu
júna je výsledok hospodárenia obce 275 tis. €. Po 30. auguste budeme vedieť stanovisko ZMOS k výške podielu daní, podľa ktorého sa
zariadime, predpokladáme však
presun finančných prostriedkov
z rezervného fondu. OZ schválilo
úpravu rozpočtu k 1. 9. 2009 a vzalo na vedomie informáciu o plnení
rozpočtu za II. štvrťrok 2009.
V bode rôzne boli prejednané
viaceré otázky. Starosta vyzval
poslancov na základe listu firmy
SAD Liorbus, a.s na podanie návrhov na zmeny v cestovnom poriadku, pripomienky treba podať na OcÚ Zákamenné. Starosta oboznámil OZ so zlou situáciou, ktorá vznikla v odvoze a likvidácii komunálneho odpadu. Námestovská skládka je už zatvorená, buduje sa nová. Kým nám platí zmluva s Technickými službami
v Dolnom Kubíne, vozíme odpad
tam. Z tejto skládky v sa už však
odpad prekladá a odváža do Partizánskej Ľupče, čo pre nás znamená značný nárast nákladov.
Na budúci rok musia občania rátať so zvýšením poplatku za vývoz
komunálneho odpadu. Mgr. Bernaťák uviedol, že by bolo potrebné
vybudovať nové smetisko pre obce od Lokce smerom k nám a treba túto požiadavku tlmočiť cez
združenie miest a obcí. Starosta odpovedal, že toto ťažko presadiť, pretože európsky trend nie
je stavať nové smetiská, ale separovať odpad a tu máme aj v našej
obci veľké nedostatky. Je zarážajúce, čo všetko sa vytriedi z vriec
po zbere plastov a naopak zamestnanci, ktorí vysýpajú komunálny

odpad z kuka nádob upozorňujú
na to, že je v nich všetko od plastov, skla, železa až po odpad zo záhrad a stavieb. Aj ľudia by sa mali
zamyslieť nad tým, prečo asi bude
poplatok za vývoz vyšší.
Starosta informoval o výmene detskej lekárky. Po všetkých
problémoch a sťažnostiach na pani MUDr. Murínovú sa podnikli kroky cez Krajského lekára
a Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a od 1. 11. by mala
nastúpiť nová detská lekárka, ktorá pochádza z Dolného Kubína
a doteraz pracovala ako pediatrička v ružomberskej nemocnici.
Hľadá sa stále aj zubný lekár, čo je
problematickejšie. Momentálne
bol oslovený jeden študent z Oravy, ktorý je v 5. ročníku. Zo strany obce by sa urobilo všetko preto, aby mal záujem u nás pracovať.
Obecné zastupiteľstvo na návrh sociálnej a bytovej komisie schválilo pridelenie bytu v 8
b.j. pre p. Mareka Vrábľa s rodinou. Uvoľnil sa byt po Michalovi Plaskúrovi. Komisia navrhla
byt na základe poradovníka žiadateľov o byty a po prehodnotení všetkých kritérií, ktoré treba
splniť.
V diskusii sa OZ zaoberalo hodnotením osláv Dní obce, konštatovalo sa, že priebeh bol narušený dažďom. Prednosta tlmočil obsah listu, ktorý prišiel e-mailom
od občana z Hruštína, ktorý bol nespokojný s tým, že sa ako vozičkár
nemohol dostať autom pod Kalváriu, na našu odpustovú slávnosť,
lebo ho zastavili ešte pod kostolom a napriek tomu zdraví ľudia
sa na autách dopravili až na Kalváriu. Manželka ho s námahou vytlačila, pokiaľ vládala, no zo svätej
omše veľa nemal, lebo nič nepočul.
Ozvučenie nepokrývalo celú Kalváriu. Obecné zastupiteľstvo odporučilo komisii kultúry, vzdelávania a športu prejednať s pánom farárom spoluprácu obce a cirkvi pri
takýchto akciách. Pani Viktória Večerková, poslankyňa OZ upozornila na poškodzovanie cesty na Vrchnej Mrzáčke autami Roľníckeho
družstva. Pani poslankyňa Emília Strýčková, podpredsedníčka
RD sľúbila, že zistí, prečo ich autá
chodia tade, keď k hnojiskám sa dá
chodiť aj inak.
Body programu zasadnutia sa
vyčerpali, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ
ukončil.
Mariana Florková
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Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
V obci Zákamenné sa
od 20. 4. 2009 začalo konanie Registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych
vzťahov k nim (ROEP).
„Konanie o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim sa vykonáva na základe zákona č.180/1995 Z. z. V konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa na základe existujúcich podkladov a zisťovaním dostupných údajov o pozemkoch
a právnych vzťahoch k nim zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov
(ďalej sa uvádza len ROEP).
Zmyslom ROEP je sústrediť
pokiaľ možno všetky údaje o pozemkoch a o právnych vzťahoch
k nim v katastrálnom území , aby
po zapísaní do katastra nehnuteľností mohli byť využívané ako
údaje katastra.
Predmetom konania sú pozemky, ktoré nie sú vpísané na lis-

te vlastníctva v katastri. Predmetom konania sú aj pozemky, ktoré
sú vpísané na LV v katastri ak ide
o prípady uvedené v § 11, 11a a 12
zákona č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom. Pozemky, u ktorých je vlastnícke právo
na liste vlastníctva evidované len
v časti – nie k celému pozemku
(nie k 1/1).
Ďalej, ak ide o pozemky bez geometrického a polohového určenia alebo bez výmery alebo došlo
k zmene určeného operátu, alebo
neboli prečíslované parcely na LV
po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním. Pozemky,
ktoré nie sú uvedené v majetkovej podstate listu vlastníctva, tzv.
hluché listy vlastníctva prípadne
polohluché listy vlastníctva.“ (zákon č. 180/1995 Z.z.)
Komisia ROEP zasadá v dvojaž trojtýždňových intervaloch,
kde prerokúva podané návrhy občanov k vysporiadaniu pozemkov. Je zložená zo 7 členov:
za vlastníkov z obce traja členovia, za kataster dvaja členovia,

zástupca lesov 1 člen a zástupca
Slovenského pozemkového fondu 1 člen.
Občania majú možnosť si vysporiadať pozemky v intraviláne
obce, s tou podmienkou, že musia doložiť overené podpisy vlastníkov predmetných pozemkov,
prípadne ich právnych nástupcov, dedičov.
K  1. 10. 2009 bolo podaných

300 návrhov na vysporiadanie
predmetných pozemkov.
K 110 návrhom sa komisia vyjadrila kladne, 1 bol zamietnutý, na doplnenie bolo vrátených
6 návrhov. K  55 podaným návrhom je potrebné doložiť geometrický plán, až potom je možné
návrh napísať. Späť vzatých bolo 6 návrhov.
Veronika Polťáková

Mená v našej obci
Jozef
Mária
Peter
Milan
Štefan
Ján
Martin
Pavol
Marta
Katarína
Margita
Tomáš
Anton
Jana
Monika
Vladimír
Miroslav
Michal
Anna
Zuzana
Emília
Lucia
Helena
Marek
Emil
Veronika
Eva
Lukáš
Dávid
Justína
František
Matej
Elena
Martina
Juraj
Kristína

211
172
144
123
120
116
104
97
97
92
92
87
84
80
80
79
78
76
75
72
71
70
68
66
61
56
54
49
47
44
43
43
41
41
39
39

Marián
Michaela
Ľudovít
Božena
Andrea
Jaroslav
Ľudmila
Matúš
Viktória
Alena
Ivana
Jakub
Dušan
Simona
Iveta
Paulina
Jozefína
Andrej
Miroslava
Júlia
Kamila
Daniela
Gabriela
Karol
Janka
Patrik
Kamil
Ľubomír
Viera
Tatiana
Terézia
Natália
Lenka
Adriana
Ľuboš
Viktor

39
39
38
37
36
36
36
34
34
33
33
33
31
31
30
30
30
29
29
29
29
29
29
28
27
27
27
27
27
25
25
23
23
22
22
22

Alžbeta
21
Serafín
21
Dominika 21
Erika
21
Rudolf
20
Štefánia 20
Vendelín 20
Adam
19
Nikola
19
Roman
19
Darina
19
Dana
18
Antónia
17
Dominik 17
Soňa
17
Erik
17
Samuel
16
Ľubomíra 16
Ondrej
15
Barbora 15
Magdaléna 14
Marcela
14
Filip
14
Agneša
13
Róbert
13
Daniel
13
Silvia
13
Alojz
12
Šimon
12
Adrián
11
Albín
11
Ivan
11
Oľga
11
Jozefa
11
Rastislav 11
Stanislav 11

Mariana
Miloš
Klaudia
Kristián
Ladislav
Timotej
Marianna
Maroš
Aneta
Klára
Richard
Florián
Mário
Vlasta
Igor
Tibor
Ema
Miriam
Otília
Patrícia
Petra
Laura
Eliška
Beáta
Johana
Július
Renáta
Slavomír
Valéria
Vanesa
Viliam
Zdenka
Agáta
Anežka
Irena
Nikolas

11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5

Bianka
Boris
Rozália
Mikuláš
Milada
Adela
Alexandra
Angela
Jaroslava
Nina
Zlatica
Augustín
Blažej
Juliana
Sabína
Danuta
Denisa
Edita
Eduard
Sofia
Tobias
Frederika
Zdena
Jarmila
Oldrich
Blažena
Bohumil
Justín
Karolína
Ružena
Sandra
Sára
Sarah
Damián
Danka
Lívia

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ľubica
Sláva
Timea
Alex
Anastázia
Iva
Janetta
Janette
Jessica
Jiří
Oliver
Zefirín
Žaneta
Žofia
Apolónia
Benjamín
Cecília
Dalibor
Karin
Klement
Radovan
Rebeka
Sebastián
Denis
Diana
Liliana
Marcel
Slávka
Tadeáš
Tamara
Ester
Marieta
Václav
Vilma
Vincent
Vladimíra

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vojtech
Alexander
Ambróz
Andzej
Hana
Hans
Henrik
Henrich
Herbert
Jasmína
Naďa
Nataša
Nella
Nicola
Nikoleta
Petr
Annamária
Bartolomej
Bernadeta
Bernardína
Branislav
Celestín
Cyprián
Jitka
Jolana
Kateřina
Radek
Radka
Rafel
Roderik
Romana
Scarlett
Damiána
Dárius
Dorota
Drahomír

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Drahomíra
Krištof
Lea
Lena
Luis
Lýdia
Slavomíra
Šimona
Táňa
Teofil
Tereza
Emanuel
Emanuela
Emma
Felix
Ferdinand
Filoména
Františka
Gabriel
Gregor
Marika
Markus
Mathias
Melánia
Metod
Michael
Miloslav
Tobiáš
Valentína
Vanessa
Verona
Vladislav
Zdenko

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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sponzori
dni obce
zákamenné

1. Úrad vlády SR
2. DOLMAR– MAKITA
– Ťaborský
3. MaL Murín – Oravská Lesná
4. AKORD a.s Námestovo
5. K.L.I.B.O.S. s.r.o
Zákamenné
6. Ferdinand Belicaj
– Pizzéria
7. K.V.N. – Novoť spol.s.r.o
8. HUSQVARNA– Janckulik
Námestovo
9. Ján Janovič – MSP
10. Eva Sivčáková – Autodiely
11. Miroslav Ľuba – ML Tech
12. Milan Janeta
– Pohostinstvo
13. Jozef Revaj – Pohostinstvo
14. Anna Klimčíková
– Potraviny
15. Mária Balúnová
– Kozmetika
16. Mária Mlichová
17. Mária Fedorová
– Kaderníctvo
18. Peter Suchánek
19. COLORSPOL spol.s.r.o
20. PEGAS – predaj vína
21. Ing. Eduard Kakus
22. Ing. Martin Oleš
23. STAVREPO – Jozef Mlich
24. LUKO – Ľuboš Koleň
25. ORCO s.r.o Zákamenné
26. Lekáreň Zákamenné
27. AUTODOPRAVA – Peter
Grofčík
28. Kaviareň BORA
29. Milan Beňuš – Benfisch
30. FLORES – Subjak
31. JSK – Jozef Sroka Klin
32. Rudolf Sivčák – SOLLER
33. DV – JEDNOTA ČZ
Zákamenné
34. Rodičovské združenie
Zákamenné
35. Roľnícke družstvo
Zákamenné
36. Penzión EGEUM
– Ing. Gonšor
37. URBÁR Zákamenné
38. Ing. Vladimír FLOREK
39. Autodoprava – SIVČÁK
40. Autodoprava – KYRCZ
41. Autodoprava – Majchrák
42. SKI SEVEN s.r.o
43. NOMUT Novoť
44. Kovovýroba Fafejta
45. Pneuservis Janeček
46. Motoshop Harmata
47. DS Auto DUDEK
Námestovo
48. STAVOR – V. Konkoľ
49. GLEKALENA – Karol
Glejtek
50. Miroslav Florek – Krušetnica
51. VONS – výroba reklamy
52. SAT Electronic Janckulík

Dni obce

August – Október 2009

DnI obce
Len nedávno sme slávili Dni obce a už je tu október, najvyšší čas, aby sme začali rozmýšľať, čo pripraviť
na budúci rok. Nie je to vždy
jednoduché. Snažíme sa, aby
bol program žánrovo pestrý,
a aby  v ňom bolo vždy niečo
nové. Tento rok nás milo prekvapila Aška Vrábľová, ktorá prišla sama s ponukou, že
so svojím známym, tenoristom L. Šimonovom za klavír-

neho sprievodu P. Bažíka odspievajú hodinový koncert.
Program sme už mali zostavený a časovo rozvrhnutý, ale
takú ponuku sme nemohli neprijať, takže sme začiatok posunuli o hodinu skôr.
Stalo sa dobrým zvykom, že
oslavy začíname svätou omšou.
Tohoročná bola ladená v gospelovom duchu, o čo sa pričinila naša
cirkevná spevácka skupina mladých a pridal sa k nim aj pán farár
Andrej Dulák s flautou. Na konci
svätej omše atmosféru dotvoril kŕdeľ holubov vypustených k oblohe
zákamenskými chovateľmi.
Mažoretky pod vedením p. Evy
Vrábľovej, učiteľky súkromnej
umeleckej školy uviedli na pódium hostí Prof. Milana Čiča, vedúceho Kancelárie prezidenta SR
a Ing. Juraja Blanára, predsedu
Žilinského samosprávneho kraja, ktorí nás poctili svojou návštevou a prihovorili sa k Zákamenčanom. Prítomní boli aj zástupcovia
družobných obcí z Čiech a Poľska.
Poniektoré roky sme mávali
problémy s ozvučením. Tento rok
53. Marián Litvák
54. Autoservis FEDOR
55. Jozef Jančo – Krušetnica
56. Milan Zmoray – ORSTA
57. KVALIT s.r.o Zákamenné
58. MUDr. Alena Zoššáková

nám celé slávnosti kvalitne ozvučovala firma SEVO sound, s.r.o.
z Nitry, pod vedením klávesistu
skupiny Gladiátor, Petra Slamečku.
Už sme si zvykli, že k dedinským oslavám patria aj všetky súťaže, ako Zákamenský drevorubač, Zákamenská penalta, Hod
mobilom, Zákamenská jamka,
Deň zábavy a hier pre deti. Ani tentoraz sa ich organizátori Ing. Emil
Kresťan, Ing. Rudolf Traj, Ing. Pe59. MUDr. Klement GAJDOŠ
60. Miroslav KUBICA – Breza
61. MIMA Mobil – Michal Florek
62. COOP – Jednota Námestovo
63. Rudolf Ďurana
– Vavrečka

ter Durčák, Ing. Anton Kondela, Ing. Peter Balko, pracovníci
lesných správ Zákamenné a Parač, Michal Florek – MIMAMOBIL, Eva Vrábľová, Vladimír Beňuš, Ľubomír Martaus, pracovníci OcÚ a riaditeľ Mgr. Emil Revaj
s učiteľkami zo ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka nedali zahanbiť.
Zaujímavým spestrením boli aj
milovníci bryndzových halušiek,
ktorí ich pod vedením Vladimíra
Polťáka uvarili 7 kotlov a všetky
64. ORFLAJ s.r.o Or. Lesná
65. LESOR, s.r.o Mútne
66. OMOS, spol s.r.o Trstená
67. Vladimír Kyrcz
SPONZOROM ĎAKUJEME
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Varenie halušiek I. ročník
e-FOTO Mgr. Marta Šalátová

sa zjedli. Okrem halušiek sa samozrejme varil aj guláš a kapustnica.
Už si nevieme predstaviť,
aby na dňoch obce chýbala naša folklórna skupina Kamenčan.
Okrem svojho vystúpenia je vždy
pripravená vyplniť hluché miesto
v programe. Jej členovia sú folkloristi telom a dušou a vedia vždy
urobiť dobrú náladu. V prestávkach Zákamenského drevorubača sme mohli vidieť mladé talenty
z oblasti moderného tanca a hiphopu v podaní dievčenskej sku-

Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

piny STEP pod vedením Tatiany
Katreníkovej a chlapčenskej skupiny MUTI pod vedením Miroslava Šimjaka.
Aj keď je scenár dobre pripravený a premyslený, vždy sa vyskytne niečo, čo skomplikuje situáciu
a musí sa improvizovať. V našom
prípade to bol najskôr nedostatočný prívod elektrickej energie, pretože silná aparatúra a osvetlenie
skupiny Gladiátor „pýtala viac“.
Boli sme pripravení na také riešenie, že počas jej vystúpenia odpo-

jíme od elektrickej energie všetky
stánky a aj šatne. Ale niekedy jeden problém pomôže riešiť druhý. Začalo pršať, stánkari sa pobalili a odišli. Spotreba energie sa
znížila.
V snahe zlepšiť estetickú úroveň a podmienky účinkujúcich
sme kamióny nahradili pódiom
s prestrešením, ktoré sme si prenajali. No efekt bol opačný, lebo
nikto nepredpokladal, že plachta bude prepúšťať vodu. Svoje vystúpenie musel prerušiť aj vynika-

júci oravský folklórny súbor Oravan, ale ich nadšenie zo záujmu
divákov ich povzbudil k tomu, že
s vystúpením pokračovali pod prístreškom pri šatniach. Tu taktiež,
ale na veľké presviedčanie predviedla časť svojho vystúpenia skupina historického šermu Diadém
z Martina. Jej vedúci nechcel riskovať bezpečnosť účinkujúcich
a divákov, pretože na vlhkom teréne a v stiesnených priestoroch by
mohlo ľahko dôjsť k úrazu ostrou
Pokračovanie – s. 8
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Dokončenie – s. 7
zbraňou. Škoda, mohlo to byť zaujímavé vystúpenie.
Zvukári sa zatiaľ zo všetkých
síl snažili zabezpečiť techniku
a aparatúru proti dažďu. Blížila sa
dvadsiata hodina a stále sme nevedeli, čo bude s koncertom skupiny
Gladiátor.
Aparatúra sa preniesla pod prístrešok k šatniam, lebo Marián
Hladký, vedúci skupiny, rozhodol, že koncert sa odohrá kdekoľvek, no v suchu. Uvažovalo sa aj
o presťahovaní sa do nového domu kultúry. Dážď však ustal a opäť
sa na pódium sťahovali veľké deb-

ny, vysušovalo sa, utieralo, a aj keď
s oneskorením, koncert sa predsa
konal. Mali sme síce strach, lebo aj
tak bolo všetko mokré a ponapájané na elektrinu. Po tretej skladbe
začalo opäť pršať. Atmosféra však
rýchlo potlačila aj strach. Konštatovali sme, že všetci umelci ešte
netrpia hviezdnymi maniermi, lebo na takéto podmienky by každý
nepristal.
Oslavy pokračovali diskotékou do neskorých ranných hodín.
Na nedeľu bolo treba pripraviť ihrisko pre futbalový turnaj. Upratovacia čata sa zapotila, kým ho
dostala do normálneho stavu.

Nedeľa sa niesla v športovom
duchu. Trať pre II. ročník Slovenského pohára behu do vrchu
na Kýčere bola pripravená. Počasie nebolo ideálne, ale pretekári si
pochvaľovali, že aspoň nie je horúco. Zúčastnilo sa ich 99. Firma
SKI Seven aj tento ročník pripravila na vysokej úrovni. V poobedňajších hodinách si prišli na svoje vyznávači nebezpečnej jazdy
v blate a hluku. Ďalšie kolo súťaže v motokrose prebiehalo v náročnom teréne na Kýčere. O  prípravu sa starali členovia „Extrém
klubu“ pod vedením bratov Fedorovcov. Súčasne sa na futbalovom

ihrisku odohrávalo niekoľko futbalových zápasov za účasti hostí
z družobných obcí Suszec a Kryry z PL, ktorí si odniesli aj víťaznú trofej.
Z roka na rok vzrastajúci počet ľudí prítomných na oslavách
Dní obce Zákamenné nás pobáda
zorganizovať ten ďalší ročník vždy
lepší. Snažíme sa, no nevieme, či
sa nám to darí. Na tento ročník
sme nezaznamenali od občanov
žiaden ohlas. Potešil by nás tak negatívny, ako aj pozitívny a bola by
to aj určitá inšpirácia do budúcna.
Text: Mariana Florková,
e-FOTO V. Briš
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Dni obce / blahoželanie

DnI obce

Blahoželanie

Dňa 1. októbra 2009 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach bol udelený titul:
doctor honoris causa
Prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, Dr.Sc, Dr.h.c.
akademikovi Slovenskej akadémie vied
vedúcemu kancelárie Prezidenta SR
Občania z jeho rodnej obce Zákamenné mu k udelenie titulu srdečne blahoželajú.

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

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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pešia túra

Zákamenčan č. 3/ 11

prechod zákamenským grúňom
na vrch Úšust – NULTÝ ročník

Príroda v okolí našej
obce je veľmi pekná, priam
očarujúca v každom ročnom
období. Mnoho občanov,
keď je pekné počasie chodí
na prechádzky cez Kalváriu
až na Grúň, alebo opačne ku
Babinskej.
Preto sa niekoľkí zanietenci pešieho športu – turizmu rozhodli
30. 8. 2009 zorganizovať pešiu túru zákamenským grúňom na vrch
Úšust. Je to určitý úsek trate, kadiaľ vedie zimný prechod zákamenským grúňom. To bola aj počiatočná myšlienka organizátorov, prečo by sa nemohlo prejsť
takou krásnou prírodou peši v lete? Aby to nebola len prechádzka,
ale naozajstná túra, bolo treba vystúpiť až na vrch Úšustu, kde bola odslúžená svätá omša vdp. Andrejom Dulákom, miestnym farárom, aj za účasti poľského kňaza. Najodvážnejší a najvytrvalej-

ší účastníci začali túto túru o 9.00
hod. od zákamenskej fary cez Kalváriu, pokračovali zákamenským
grúňom, až sa dostali do Babinskej a potom ich čakal strmý výstup na vrch Úšust.
Nie každý musel absolvovať celú túto dlhú trasu. Bol povolený príjazd motorových vozidiel až do Babinskej, čo využilo mnoho občanov a hlavne starších, ktorí by to peši celé nezvládli a k ostatným sa pripojili pod vrchom Úšust. O 13.00 hod. tam bola odslúžená svätá omša vdp. Andrejom Dulákom, miestnym farárom, kaplánom Jankom Červeňom a kňazom z Poľska. Svätá
omša slúžená pod holým nebom
a mnohí počas nej pristúpili k sv.
prijímaniu. Pre všetkých bola nielen duchovným posilnením, ale aj
zážitkom. Po ukončení sv. omše
a po zostúpení z vrchu Úšust pri
hájenke v Babinskej bol pre účast-

níkov prechodu pripravený chutný
guláš. Pre všetkých to bola nedeľa
plná dojmov a dobrého pocitu, aké
jednoduché a pritom veľké veci sa
dajú urobiť v prírode hoci aj na vrchu zabudnutej hory.

Tento prechod zákamenským
vrchom bude pokračovať aj budúcich ročníkoch a určite bude pribúdať aj účastníkov tak zo slovenskej, ako aj poľskej strany.
V. Sekerášová
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Matrika informuje
Uzatvorenie manželstva
Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci.
Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten
matričný úrad, kde má jeden zo
snúbencov trvalý pobyt, (neplatí to pri cirkevne uzavretom manželstve). Aj pri cirkevných sobášoch je nutné túto žiadosť podať
na matričnom úrade v mieste uzatvorenia manželstva.
Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná
zápis do knihy manželstiev.
Potrebné doklady:
• Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad).
• Rodné listy obidvoch snúbencov.
• Platné občianske preukazy obidvoch snúbencov.
Rozvedení žiadatelia:
• Právoplatný rozsudok o rozvode.
Vdovec / vdova:
• Úmrtný list predchádzajúceho
manžela/manželky.
Maloletá osoba:
• Povolenie súdu na uzatvorenie
manželstva maloletému.
Cudzinec:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je
povinný predložiť matričnému
úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
• rodný list;
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva;
• doklad o štátnom občianstve;
• doklad o pobyte;
• potvrdenie o osobnom stave
• úmrtný list zomretého manžela,
prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva;
ak ide o ovdoveného cudzinca;
• právoplatný rozsudok o rozvode
manželstva;
ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť ;
manželstvo rozvedený, uznaný súdom Slovenskej republiky;
• doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby
spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené
súdnym tlmočníkom.
Poplatok
Uzatvorenie manželstva medzi
občanmi SR: bez poplatku v mieste trvalého bydliska.
Uzatvorenie manželstva medzi
štátnym občanom SR a cudzincom: 66 €.

Uzatvorenie manželstva medzi
cudzincami: 165,50 €;
Potvrdenie o prijatí predošlého
priezviska po rozvode manželstva.
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko
druhého manžela ako spoločné
priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť
prijíma svoje predošlé priezvisko.
Potrebné doklady:
• Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva.
• Právoplatný rozsudok o rozvode
manželstva.
• Sobášny list.
• Občiansky preukaz.
Poplatok: bez poplatku.
Úmrtie občana
Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár
neodkladne, najneskôr do troch
pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa,
keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj
prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu.
Do knihy úmrtí sa zapisuje aj
rozhodnutie súdu o vyhlásení
občana za mŕtveho.
Narodenie mŕtveho dieťaťa sa
nezapisuje do knihy úmrtí.
Ak ide o zápis nájdenej zomrelej osoby, ktorej lekár neurčil presný
dátum úmrtia, matričný úrad zapíše
ako deň úmrtia posledný deň mesiaca, ak lekár určil aspoň mesiac úmrtia tejto osoby, alebo posledný deň
roka, ak lekár určil aspoň rok úmrtia.
Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:
• 2 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár;
• občiansky preukaz zosnulého;
• občiansky preukaz osoby, ktorá
vybavuje pohreb;
• zdravotný preukaz poistenca;
• vojenskú knižku.
Nazeranie do matriky a výpisy
z matriky
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť
do matriky a robiť z nej výpisy:
• osobe, ktorej sa zápis týka, alebo
členom jej rodiny,
• osobe, ktorá má právoplatným
rozhodnutím súdu o zverené dieťa do osobnej,
• náhradnej starostlivosti,

• osobe, ktorá má právoplatným
rozhodnutím príslušného orgánu
zverené dieťa do dočasnej osobnej
starostlivosti,
• osobe, ktorá má právoplatným
rozhodnutím súdu zverené dieťa
do pestúnskej,
starostlivosti, poručníkovi, ak sa
o dieťa osobne stará,
• súdom ustanovenému opatrovníkovi,
• na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní,
ak to ustanoví osobitný zákon,
• na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.
Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Poplatok za nahliadnutie do matriky je 1,5 € za každý zväzok.
Vystavenie druhopisu rodného
(sobášneho, úmrtného) listu
Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho
listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny
na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.
Potrebné doklady:
Platný občiansky preukaz a poplatok v hodnote 1,5 € v hotovosti.
Zápis do osobitnej matriky
Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov
SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu sa zapisujú do osobitnej
matriky.
Zápis sa vykoná na základe
oznámenia.
Oznámenie možno urobiť na
• zastupiteľskom úrade Slovenskej
republiky v cudzom štáte,
• matričnom úrade, v ktorého
územnom obvode má občan trvalý pobyt,
• matričnom úrade, v ktorého
územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt,
• alebo na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Zápis sa vykoná na základe
rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom
občianstve SR, zápisu o narodení,
uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom,
alebo na základe inej listiny, alebo
iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Tieto doklady musia
byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.

August – Október 2009
Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.
Osvedčovanie podpisov
Osvedčovanie podpisov sa vykonáva v priestoroch obecného úradu v Zákamennom počas
stránkových dní.
Potrebné doklady: platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas.
Poplatok za osvedčenie podpisu je 0,5 € za každý podpis.
Osvedčenie listiny
Fotokópia listiny sa osvedčuje
podľa predloženého originálu.
Neosvedčuje sa: ak ide o listiny,
ktoré sa majú používať v cudzine,
fotokópie akýchkoľvek preukazov,
ak sa odpis listiny nezhoduje s originálom, geometrické plány, výpisy z listov vlastníctva, mapy, technické výkresy, doklady s tkz. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady s výnimkou českého jazyka,
rozhodnutia bez vyznačenia právoplatnosti, nekompletné doklady.
Poplatok je 1,5 € za každú začatú stranu originálu.
Register trestov
Dňom 1. januára 2008 nadobudol účinnosť zák. č. 330/2007 Z.
z. o registri trestov, podľa ktorého
sa žiadosť o výpis a odpis registra
trestov podáva na orgánoch prokuratúry, pre náš obvod na Okresnej prokuratúre v Námestove, vydajú vám ho na počkanie, v obciach, ktoré vedú matriku alebo
na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky. Občan vypíše
žiadosť na predpísanom formulári. Správnosť údajov uvedených
v žiadosti sa overuje:
• u občana Slovenskej republiky
z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (za takýto doklad sa považuje kombinácia platného originálu cestovného pasu
a originálu rodného listu);
• u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo
iného dokladu preukazujúceho totožnosť (iným dokladom sa rozumie
napr. občiansky preukaz alebo iný
preukaz alebo úradná listina, z ktorých vyplývajú údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 písm. a) až d);
Občan, ktorý žiada o vydanie výpisu alebo odpisu RT, predkladá kolkovú známku v hodnote 3 € a zaplatí správny poplatok
za osvedčenie žiadosti 1,5 €.
Výpis z registra trestov
Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje,
či fyzická osoba bola alebo nebola
právoplatne odsúdená. Generálna
Pokračovanie – s. 15
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Udržujme družobné vzťahy
Zamestnanci Obce Zákamenné a poslanci OZ Obce každoročne
absolvujú spoločný výlet. Tento rok
sme sa rozhodli zavítať do našej družobnej obce Staříč na Morave.
Dá sa povedať, že sme im len návštevu vrátili, lebo minulý rok tu boli oni. Pripravili nám celodenný zaujímavý program. Prezreli sme si
obec Staříč, obecný úrad, kultúrny
dom, školu a kostol, ihrisko. Musíme uznať, že sú pred nami o kus ďalej. Najviac nás očarila škola. Obec si
to však môže dovoliť, lebo pri počte
2000 obyvateľov má rozpočet oveľa
vyšší, ako my pri počte 5 000 obyvateľov. Jej hlavné príjmy sú zo skládky
komunálneho odpadu a Ostravskokarvinských baní. Celá obec je podkopaná. Mali sme to šťastie, že sme
si mohli pozrieť aj cvičnú štôlňu bane Paskov (bývalý Staříč I). Aj keď
celý čas pršalo, domov sme sa vracali s dobrým pocitom a príjemnými
zážitkami.
Mariana Florková

Matrika informuje
Dokončenie – s. 14
prokuratúra ho vydá na žiadosť
osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Žiadosť
o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom formulári č. 1.

Odpis z registra trestov
Podľa zákona č. 330/2007 Z. z.
o registri trestov § 15 orgány prokuratúry SR, matričné úrady a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe
na ochranu majetku a osoba a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej
služby na ochranu majetku a oso-

by. Na iný účel sa odpis fyzickým
osobám nevydáva. Odpis RT vydaný oprávnenej osobe slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005
Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti).
Postup pri prijímaní žiadostí
o odpis registra trestov:
• žiadosť o odpis registra trestov pre oprávnenú osobu sa podá
na predpísanom formulári
• č. 2 v pripojenej prílohe  uvedie oprávnená osoba – občan
presný názov bezpečnostnej alebo technickej služby, v ktorej sa
uchádza o zamestnanie, alebo
ktorej je zamestnancom.
Katarína Sivčáková

Kedy pochopíme
Vážení občania , prihováram
sa k Vám s prosbou a porozumením o zachovanie zrealizovaného náučného chodníka.
Cieľom chodníka je obdivovať
krásu a hodnoty našej prekrásnej oravsko-zákamenskej prírody,
ktorú si máme chrániť, zveľaďovať,
byť hrdí na zachovanie prírodných
hodnôt. Je úžasné postretávať mladých zamilovaných ľudí, prípadne rodičov na prechádzke s deťmi,
ktorí vštepujú lásku k tomu, čo je
pre nás najbližšie. Na druhej strane
cítime smútok, keď musíme poukázať na vandalizmus, ktorým dokážeme zničiť to krásne, nádherné, čím ubližujeme najmä prírode, ale aj sami sebe, ale najmä tým,

ktorí našu obec zviditeľňujú, dávajú možnosti práve mladým, aby
voľný čas trávili v prírode a nie v baroch. Ako koordinátor projektu, ale
aj v mene výzvy obecného úradu
vás prosíme, aby ste neznehodnocovali práce tých, ktorí majú záujem o zviditeľnenie kultúrnych, historických a prírodných hodnôt našej obce. Ak máme nejaké výhrady proti danej trase, proti pútačom
na jednotlivých stanovištiach, je to
potrebné písomnou formou oznámiť obecnému úradu.
Dúfam, že nájdeme porozumenie si uchovať, prípadne ešte
v budúcnosti skrášliť výnimočný kútik oravsko-zákamenskej
prírody.
Ing. A. Chmeľová
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základná škola

Začal sa nový školský rok
Je 2. september, krásne slnečné ráno, ktoré skôr pripomína čas prázdnin, ako deň,
keď začína škola. Najskôr svätá omša, ktorá dodá duchovnú posilu pre žiakov, rodičov i učiteľov. Potom sa zástupy detí len pomalým krokom presúvajú na školské ihrisko, odkiaľ sa len nedávno
rýchlym a radostným krokom
ponáhľali na prázdniny. V dave si každý žiak hľadá svojich spolužiakov a svoju triednu učiteľku alebo triedneho učiteľa, aby sa opäť stmelili do triedneho kolektívu,
s ktorým strávia ďalší školský
rok. Len prváci a žiaci nultého ročníka stoja obďaleč so
svojimi rodičmi a s očakávaním, ba možno i so strachom
v očiach sa pomaly stávajú súčasťou tejto školy.
Slova sa ujíma pán riaditeľ
Mgr. Emil Revaj, ktorý srdečným

privítaním rodičov, žiakov i zamestnancov školy otvára školský
rok 2009/2010. Chuť a elán do nového školského roka prišla za rodičov a obecný úrad zaželať predsedníčka rodičovského fóra, pani Viktória Sekerášová.
V pozadí príhovorov ešte počuť vŕtačky, búchanie kladiva a čulý pracovný ruch robotníkov v areáli školy. Práve oni sú dôkazom toho, že budovy školy ešte stále menia svoj vzhľad. Staré ošarpané budovy, na ktorých sa podpísal čas,
sa už počas prázdnin začali vďaka projektom z Eurofondov meniť
na pekne upravené a vynovené budovy. Kým prejdú týmito zmenami, bude potrebné, aby žiaci i učitelia mali pri vyučovaní trochu trpezlivosti s pracovným ruchom. Ale
všetci sme presvedčení, že kvôli novým špecializovaným učebniam,
utepleným budovám a novej fasáde
to radi pretrpíme. Zmenami neprechádzajú len školské budovy, ale
vynovená je aj škôlka v Oraviciach.

Práve tam sa práce končili minútu
pred začatím školského roka, ale aj
vďaka brigáde zo strany rodičov sa
všetko stihlo včas.
V takomto prostredí sa zamestnancom školy určite podarí naplniť plán práce, ktorý si predsavzali. Žiaci v tomto novom príjemnom prostredí budú zas 10 mesiacov čerpať nové vedomosti. O čosi ťažšie to budú mať žiaci 2., 3., 5.
a 6. ročníka, ktorí nabehli na štátny vzdelávací program novej školskej reformy, nakoľko ešte neboli
vydané učebnice pre tieto ročníky.
Pevne však veríme, že budú
priekopníkmi novej úrovne a nového štýlu vzdelávania.
Na spestrenie voľného času ponúkla škola žiakom 49 záujmových krúžkov. Prostredníctvom
vzdelávacích poukazov majú možnosť spoločne s rodičmi rozhodnúť o tom, v ktorom z nich chcú
tráviť svoj voľný čas. Väčšina krúžkov je zameraná na pohybovú aktivitu, ktorej majú deti tejto počítačovej doby pomerne málo. Ale
svoje schopnosti môžu rozvíjať
i v záujmových útvaroch zamera-

August – Október 2009
ných na ručné práce, umenie, prácu s počítačom a rozšírenie poznatkov v jednotlivých vedách.
V tomto školskom roku sa otvorilo 36 tried, ktoré navštevuje 777
žiakov. Na prvom stupni v nultom
až štvrtom ročníku je 329 žiakov.
Na druhom stupni v piatom až
deviatom ročníku je 448 žiakov.
Vzdelávanie má na starosti 51 pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľa školy, jeho dvoch zástupkýň a jednej špeciálnej pedagogičky. O chod školy sa stará 24
správnych zamestnancov.
Materské školy navštevuje 131
detí, ktoré sú rozdelené do troch
poldenných tried a štyroch celodenných tried. O  deti v materských školách sa stará 11 pedagogických zamestnancov. Pri našej základnej škole pracuje aj jedno oddelenie školského klubu detí, do ktorého sa zapísalo 14 detí.
Školský rok sa teda rozbehol
a nezostáva nič iné, len veriť, že
bude úspešný. Žiakom chceme zaželať splnené predsavzatia, ktoré
si stanovili prvý deň v škole.
Monika Kureková

V. medzinárodná olympiáda
Dňa 10. septembra sa
na našom školskom ihrisku symbolicky rozhorel oheň
priateľstva, aby otvoril
V. MEDZINÁRODNÚ
OLYMPIÁDU medzi žiakmi
škôl Suszec a Kryry z Poľska
a žiakmi našej školy.
Športové súťaže prebiehali za krásneho slnečného dňa. Diváci vytvorili úžasnú atmosféru, ktorá vyburcovala všetkých
k skvelým výkonom. Po súťažiach

si mohli naši športovci pochutnať
na skvelom guláši a neskôr mohli
utužovať staré a získavať nové
priateľstvá v kultúrnom dome, kde
sa konala pre všetkých diskotéka.

Beh na 1000 m – ani v tejto
disciplíne nás naši chlapci nesklamali a vybojovali nám zlato – Marek Florek (8. C) a striebro – Ivan
Buckulčík (9. B).

Výsledky jednotlivých súťaží
Beh na 600 m – exceloval náš
žiak Marek Martaus (9. B) a vybojoval nám prvú zlatú medailu. Našim dievčatám sa v tejto disciplíne
veľmi nedarilo a medaily prenechali poľským dievčatám.

Skok do diaľky – v tejto disciplíne sa, naopak, nedarilo zase chlapcom, ale dievčatám, a tak
trofej najcennejšia poputovala
do rúk Daniely Kovalíkovej (9. D).
Vrh guľou – bronz vybojoval
Peter Vrábeľ (8. C) a dievčatám sa

darilo ešte lepšie – Dominika Dopiráková (9. A) sa tešila z prvého
a Lucia Kytašová (8. A) z tretieho
miesta.
Volejbal a futbal – bol v tomto ročníku doménou našich poľských priateľov, ale vybíjaná patrila zase našim dievčatám. Na záver
víťazi dostali krásne poháre a diplomy.
Všetkým srdečne blahoželáme
a s hrdosťou môžme skonštatovať,
že piaty ročník Medzinárodnej
olympiády je úspešne za nami. Už
teraz sa tešíme na najbližšie spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poľsku.
Oľga Vojtaššáková
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darovanie krvi / folklór
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Októbrová
kvapka krvi
Dňa 5.10. sa uskutočnil
9. ročník kvapky krvi.
Dobrovoľní darcovia prišli
darovať najcennejšiu tekutinu
nielen zo Zákamenného ale aj
z okolitých dedín. Na odbere
sa zúčastnilo 86 darcov
z toho 57 žien, 29 mužov.
Prvodarcov bolo 21.
Vladimír Florek, Katarína
Sivčáková, Veronika Polťáková,
Terézia Žatkuľáková, Katarína
Večerková, Renáta Smolková, Ružena Rabčanová, Janka Godišová,
Margita Makúchová, Michaela Kovaľová, Jaroslav Polťák, Katarína
Buknová, Marián Bukna, Michal
Sivčák, Adriana Laššáková, Zuzana
Kvaková, Eva Jendrášiková, Valéria
Maslanová, Viera Zvonárová, Jozef
Zvonár, Ondrej Kostolňák, Martina Michalicová, Katarína Čičová,
Jana Lučívňáková, Ján Zvonár, Anna Plaskúrová, Karolína Koleňová,
Jaroslav Hujčák, Jozef Koleň, Zuzana Belicajová, Peter Večerek, Katarína Sivčáková, Monika Belicajová,
Lucia Urbanová, Juraj Brišák, Ferdinand Belicaj, Irena Florková, Ra-

e-FOTO V. Sekerášová
dovan Priechodský, Ľubomíra Srogoňová, Eva Hládeková, Michal
Florek, Štefánia Peňáková, Paulína
Kocúrová, Anna Beňušová, Mária
Kurňavková, Kristína Smolárová,
Ľubomíra Konkoľová, Helena Murínová, Miroslav Sivčák, Monika
Tisoňová, Viktor Boboň, Štefánia
Bulvasňáková, Augustín Bulvas-

ňák, Erika Buknová, Michal Mrekaj, Martina Verníčková, Oľga Večerková, Vladimír Večerek, Lukáš
Vojtas, Monika Večerková, Mariana Florková, Mária Kovaľová, Janka
Šulcová, Ľudmila Plaskúrová, Alena Majchráková, Monika Garajová, Emília Vlčáková, Dušan Kovaľ,
Ján Makúch, Marek Bulvas, Vladi-

mír Glejtek, Marta Fajčáková, Roman Florek, Janka Gruchalová, Simona Miterková, Zuzana Rončáková, Dana Kaukičová, Antónia Zvonárová a, Alena Kyrczová, Marta
Bystričanová, Jozefína Čičová, Jana Večerková, Monika Rypáková,
Pavol Fedor, Štefan Belicaj, Anton
Lučivňák. Veronika Polťáková

ku. Preto Vás chceme poprosiť o rozvoj folklóru v našej obci a pomoc pri
obnove tradícií, spomienok a hlavne aby ste nezanevreli na Vaše deti,
ktoré chodia na folklór a dostatočne ich v tom podporili, ako terajších
členov, tak aj nových členov, ktorí
by nás chceli navštíviť, ale stále nemajú odvahu.
Nedovoľte, aby aj to málo, čo tu
máme, vyhynulo, ale doprajte im,
aby mali možnosť byť na seba v budúcnosti hrdí.

Radi Vás privítame 
na našich nácvikoch,
ktoré sa konajú – detský
v pondelok o 12. 30 hod.
a dorast v piatok o 20. 00
hod. v priestoroch kultúrneho domu s vchodom od pošty. Môžete sa ohlásiť
aj telefonicky na čísle
0908 240 190.

Folklór žije

Vážení rodáci, sme veľmi radi,
že so svojou manželkou sa Vám môžeme prihovoriť prostredníctvom
týchto obecných novín. Možno sa
Vám donieslo do uší, že od apríla
tohto roka spolu s manželkou vedieme Folklórny súbor Kamenčan.
Áno, je to pravda, chceme pomôcť,
aby kultúrne dedičstvo tejto krásnej obce nebolo na pokraji vyhynutia, ale aby to v Zákamennom žiarilo kultúrou aj po tejto folklórnej
stránke.
Mnoho ľudí sa nás pýta, prečo sme
sa dali na takúto úlohu: viesť súbor, že
to nie je vôbec jednoduché, že máme
dosť svojich starostí a asi musíme mať
dostatok voľného času, že sme sa odhodlali na takúto ťažkú cestu. Sami
dobre viete, že v tomto uponáhľanom
svete má toho voľného času každý jeden z nás veľmi málo, ale najdôležitejšie je, aby sa človek vedel podeliť aj o to
málo a aby ho prežíval srdcom, a tak
ho aj odovzdal ďalej. Vtedy nemyslíte na starosti, ani na materiálne hodnoty, ale len na to, čo by ste ešte mohli
preto viacej urobiť a vylepšiť. Naším
prvoradým záujmom je, aby sa v obci
Zákamenné zachovali piesne, tance,
kroje, zvyky i tradície tohto regiónu
hornej Oravy. Je to v našich rukách.

Podporme naše deti, aby netrávili
väčšinu času v nejakých nafajčených
podnikoch, alebo pri počítačoch, ale
aby robili niečo osožné pre seba i druhých. Naši terajší členovia aj napriek
ťažkým podmienkam na sebe tvrdo
pracujú pretože tieto tradície a zvyky odovzdáme tak, ako sme ich prijali ďalšej generácii, možno deťom, ba
i vnukom.
Celkom určite každý otec
i mama je nesmierne hrdý na svoje
dieťa, keď ho vidí tancovať na javis-

S pozdravom zostávajú
Pavol a Vierka Chudoboví
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úcta k starším / opatrovateľská služba / spoločenská rubrika

Október mesiac úcty k starším
„Na svete je vždy niekto, kto nás potrebuje a pre koho nám treba žiť.“
Každý z nás chce žiť dlho, ale
nikto nechce zostarnúť. Ničím
iným však nestarne človek rýchlejšie ako neustálou myšlienkou
na to, že starne.
Dokážme sa v tomto veku postaviť starobe zoči-voči. Na starobu sa treba pripraviť. Prechod
z činného pracovného dňa do pokojného dôchodku predstavuje
pre človeka skutočný zlom a nie
každý sa na túto etapu teší.

Čas je však neúprosný nielen k nášmu telu, ale aj k psychike. Starší človek myslí pomalšie,
s vekom klesá aj schopnosť chápania a človek sa môže cítiť nepotrebný.
Úctu k starším vyjadrujeme
v našej obci pozvaním dôchodcov nad 70 rokov do kultúrneho domu, kde pre nich pripravujeme kultúrny program, občerstvenie a malý darček.
Starosta obce Ing. Milan Vrá-

beľ si dovoľuje pozvať týchto dôchodcov dňa 8. 11. 2009 do kultúrneho domu Zákamenné
o 14.00 hod. na spoločné posedenie.
Prajeme všetkým, aby im
zdravie doprialo zúčastniť sa
tohto spoločného posedenia. Je
to príležitosť pohovoriť si s rovesníkmi, priateľmi a oživiť mnohé príjemné spomienky.
V. Sekerášová

Opatrovateľská služba v obci
Občan, ktorého zdravotný
stav vyžaduje opateru druhej
osoby, môže požiadať obecný
úrad o poskytovanie opatrovateľskej služby.
Postup je nasledovný:
Opatrovateľská služba začína
na základe žiadosti osoby, ktorá
túto službu potrebuje.
Osoba, ktorá opateru inej osoby potrebuje, si vyplní žiadosť –
tlačivá, ktoré dostane na obecnom
úrade. Tlačivo o zdravotnom stave
vyplní obvodný lekár.
Domácnosť žiadateľa navštívi
sociálna pracovníčka zo Spoločného úradu v Námestove a sociálna pracovníčka z obecného úradu.
Takto vyplnené tlačivá dostane posudkový lekár určený pre
opatrovateľské služby (sociálne
služby).
Posudzovanie odkázanosti osoby na pomoc
inej osoby pri jednotlivých
činnostiach je bodované. Aby boli splnené podmienky na priznanie opatrovateľskej služby, je potrebné dosiahnuť najmenej 85 bodov – II. stupeň odkázanosti podľa zákona 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách.
1. Stravovanie a pitný režim:
ak si osoba dokáže sama naliať tekutinu do pohára a napiť sa, naložiť jedlo na tanier a najesť sa, rozpoznať teplotu jedla, ošúpanie
ovocia, otvoriť fľašu a pod. = 10
bodov, čiastočne = 5 bodov, vôbec
nie = 0 bodov.
2. Vyprázdňovanie močového mechúra: ak sa osoba samostatne presunie na toaletu a z toalety a samostatne vykoná daný
úkon, taktiež zvládne účelnú očistu a manipuláciu s odevom = 10
bodov, čiastočne = 5 bodov, vôbec
nie = 0 bodov.
3. Vyprázdňovanie hrubé-

ho čreva: ak sa osoba samostatne presunie na toaletu a z toalety
a samostatne vykoná daný úkon,
taktiež zvládne účelnú očistu
a manipuláciu s odevom = 10 bodov, čiastočne = 5 bodov, vôbec
nie = 0 bodov.
4. Osobná hygiena: umytie
rúk, nôh, tváre, zubov, protézy
a pod., výmena plienok, strihanie
nechtov na rukách a nohách, čistenie nosa a uší. Ak je osoba pri
väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby = 0 bodov
Ak je osoba minimálne pri
troch úkonoch odkázaná na inú
osobu = 5 bodov.
Ak je osoba pri týchto úkonoch
sebestačná = 10 bodov
5. Celkový kúpeľ: kúpanie,
umytie vlasov, rozpoznanie teploty vody, použitie pomôcok (mydlo,
špongia), utieranie a krémovanie.
Ak je osoba minimálne pri dvoch
úkonoch odkázaná na pomoc
inej osoby = 5 bodov. Ak je osoba schopná vykonať všetky úkony
=10 bodov
6. Obliekanie a vyzliekanie:
rozpoznanie jednotlivých časti oblečenia, obliekanie, vyzliekanie, obutie, vyzúvanie, rozpoznanie čistoty oblečenie a obuvi. Ak je
osoba pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby = 5 bodov,
ak na všetky = 0 bodov, ak si väčšinu urobí sama = 10 bodov.
7. Zmena polohy, sedenie
a státie: zmena polohy tela zo sedenia do polohy v stoji a opačne,
polohy v ľahu do sedenia a opačne,
z boku na bok, na chrbát a na brucho, vydržať sedieť 30 minút, vydržať stáť 10 minút a pod. Ak je osoba odkázaná pri dvoch úkonoch
na pomoc inej osoby = 5 bodov,
pri všetkých = 0 bodov, sebestačná = 10 b.
8. Pohyb po schodoch: výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok ale-

bo pomocou inej osoby. Ak osoba
nie je schopná pohybu = 0 bodov,
s pomocou = 5 bodov, samostatne
= 10 bodov.
9. Pohyb po rovine: chôdza
aspoň 50 krokov bez pomoci, s pomocou (barla, palica), udržanie
smeru chôdze, chôdza okolo prekážky. Ak osoba je väčšinou odkázaná na inú osobu = 0 bodov, s pomocou = 5 bodov, samostatne = 10
bodov.
10. Orientácia v prostredí: orientovanie sa v byte, doma, v okolí bytu, domu, v neznámom prostredí, poznanie blízkych osôb, opustenie domu, návrat do domu, rozlišovanie smeru,
zvuku, rozpoznanie času a pod.
Ak osoba je minimálne pri dvoch
úkonoch orientovaná = 5 bodov,
schopná orientácie = 10 bodov,
dezorientovaná 0.
11. Dodržiavanie liečebného
režimu: Rozpoznanie správneho
lieku, dávkovanie liekov, užívanie
liekov, dodržiavanie diéty a pod.
Ak je osoba vo všetkom odkázaná = 0 bodov, minimálne pri dvoch
úkonoch = 5 bodov, samostatná =
10 bodov.
12. Potreba dohľadu: Ak je
osoba odkázaná na nepretržitý
dohľad pri väčšine činností v bodoch 1 až 11 = 0 bodov, čiastočne
odkázaná = 5 bod., nie je odkázaná na dohľad pri žiadnej z činností = 10 bodov.
Ak posudkový lekár posúdi
zdravotný stav na základe dosiahnutých potrebných bodov
a prizná opatrovateľskú službu,
obec rozhodne, v akom rozsahu bude táto služba vykonávaná
v domácnosti opatrovaného.
Opatrovateľky sú zamestnankyne obecného úradu, mali by
mať úplne stredné vzdelanie zamerané na zdravotníctvo, alebo
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Staroba
Prezretý klas jesene
hlávku k zemi kloní
miesto veselosti
ustráchanosť zvoní.
Najmenšia prekážka
privelikou zdá sa
odhodlanosť slabne
telo silu stráca.
Keď vršky hoci i malé
príkrejšími sa už zdajú
neisté kroky pomalé
paličkou sa podpierajú.
I ruky sa často trasú
a vrásky príliš hlboké
odobrali všetku krásu
čo na tvári bola prv.
Svet sa v duši často rúca,
že už nie je na nič súca,
staré srdce bolesť skrúca,
že je iným na obtiaž.
A tak radšej hoc so smútkom
všeličoho sa už zriekne,
trápi sa, bojí sa,
že s výsmechom sa stretne.
Len tá večne mladá láska
s nádejou si ide spolu,
že sa krátko dôjde k cieľu
do rovín krásnych, slnečných
bez úskalia bôľu.
E.R.
aspoň 220-hodinový zdravotnícky kurz. V ich pracovnej náplni je
vykonávať u opatrovaného tieto
úkony: osobná hygiena, kúpanie,
donáška obeda, dohľad, kúrenie,
nákup, upratovanie, varenie, pranie, sprievod (k lekárovi na vyšetrenie), predpis liekov.
Úhrada za poskytovanie úkonov je 0,35 €/hod.
Ďalšou formou opatery chorej osoby inou osobou je zaopatrovací príspevok (starostlivosť
o blízku osobu).
Je to starostlivosť o blízkeho
príbuzného (matku, otca, sestru,
brata a pod.)
V tomto prípade žiadosť rieši
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie soc. vecí a rodiny
V. Sekerášová
v Námestove.

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Justín Kovaľ , † 24. 7. 2009
Júlia Florková, † 6. 8. 2009
Serafín Janeta, † 14. 8. 2009
Ľudovít Uradník, † 24. 8. 2009
Júlia Gonšorová, † 5. 10. 2009
Jozefa Veselovská, † 8. 10. 2009
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Spomienka na biskupa
Jána Vojtaššáka
Jozefína Beňušová,
rod. Sumihorová, rodáčka
a občianka Zákamenného,
pracovala ako pomocná sila
v kuchyni v Spišskej Kapitule
v čase, keď bol biskup Ján
Vojtaššák vtedajším režimom
prenasledovaný a nakoniec aj
uväznený.
Sedemnásťročnú Jozefínu si
pozvala k sebe na výpomoc do kuchyne gazdiná Terézia Vojtaššáková, ktorá varila biskupovi Vojtaššákovi. Vzala si ju k sebe, pretože vedela, že je pracovitá a spoľahlivá dievčina z rodnej obce, ako bola ona aj biskup Vojtaššák.
Jozefína Beňušová spomína na obdobie zatknutia biskupa
takto. Najskôr pána biskupa vypočúvali v Spišskej Kapitule, dali ho strážiť 2 mužmi ktorí stáli

na chodbe pri dverách. Pán biskup
nesmel vychádzať z izby, ani s nikým komunikovať. Jedlo mu priniesla a odniesla kuchárka. Mal
povolenú 1 hodinu denne prechádzky po dvore; aj pri tej bol pozorovaný, aby s nikým nekomunikoval. Raz sa stalo, že Jozefína bola nazbierať v záhrade jablká na koláč a keď prechádzala okolo pána biskupa ticho nehľadiac
na ňu povedal: „Nad jedným neškodným stoja dvaja“. To bolo poslednýkrát čo videla a počula biskupa. Raz v noci pod rúškom tmy
prišli muži na autách a pána biskupa zobrali. Všetko bolo urobené v najväčšej tichosti. Nikto z pomocných pracovníkov nebol nejako stíhaný alebo prenasledovaný.
Len kuchárka bola tri dni na výsluchu. Jozefína Beňušová ďalej spomína, že potom sa niekto-

rí ľudia nedôstojne zachovali. Začali rabovať po pivniciach, taktiež museli v kuchyni spáliť množstvo kníh. Poznala aj jedného pána, ktorý nepravdivo svedčil proti biskupovi. Naďalej vykonávala pomocnú silu v kuchyni pre pána vikára a až po roku boli z prá-

ce viacerí prepustení. Na pána biskupa spomína ako na človeka veľmi skromného a zbožného, ktorý
si zaslúži úctu všetkých kresťanov.
Na pamiatku zo Spišskej Kapituly má 1 krížik, ktorý je uložený
v pamätnej izbe biskupa Jána Vojtaššáka.
V. Sekerášová

Výsledky volieb do Hospodárskej rady
V zmysle zápisu volebnej
komisie z 19. júla 2009, ktorá
pracovala v zložení: Mgr. Andrej Dulák, Bc. Monika Janoťáková, Michaela Janoťáková,
sa volieb v zákamenskej farnosti zúčastnilo 332 voličov.
Platných hlasovacích lístkov
bolo 332.
Za riadnych členov Hospodárskej rady boli zvolení :
1. Peter GROFČÍK – 149 hlasov
2. Milan HURÁK, Ing. – 136
hlasov
3. Marek BEŇUŠ – 130 hlasov
4. Pavol FLOREK – 107 hlasov

Ako správca farnosti a predseda Hospodárskej rady farnosti v zmysle Kódexu kánonického práva z roku 1983, kánonom
537 a v súlade so Stanovami hospodárskej rady farnosti v Spišskej
diecéze správca farnosti rozhodol
a za ďalších členov Hospodárskej
rady menoval:
1. Milan JANOŤÁK
2. Štefan PADUŠŇÁK
3. Florián SUBJAK
V Zákamennom 19. júla 2009
Andrej Dulák,
správca farnosti

Nový vzhľad farskej budovy

eFOTO M. Iglár

§ Posledné krásy jesene •

Jeseň na balkóne

eFOTO M. Iglár

Jeseň v záhradke

eFOTO M. Iglár
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voľby VÚC / spoločenská rubrika  / informácie

VOĽBY DO ORGÁNOV ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2009
sobota 14. NOVEMBRA
od 7 00 do 22 00 hod.
oznámenie o mieste konania volieb
Podľa Zákona č. 303/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov Vám oznamujeme, že:
1. voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja 2009 sa budú konať
v sobotu 14. novembra 2009 od 7. 00 do 22. 00 hod.
2. miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v novom kultúrNOM DOME Zákamenné.
3. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME

VItajte medzi nami 
– v tomto roku –

7/2009 – 9/2009

Oznam

Patrik Janeta, Nina Klimčíková, Diana Kondelová, Samuel Bukna, Adam
Grofčík, Dávid Grofčík, Emil Makúch, Tamara Kovaľová, Peter Durčák, Samuel Gonšor, Erik Maslaňák, Liliana Florková, Tatiana Lučivňáková, Richard Kubánik, Magdaléna Pilšáková, Sabína Zvonárová, Matej Sivčák, Katarína Jurigová,
Nella Brandysová, Tomáš Grofčík,
Bartolomej Straka, Vilma Večerková, Damián Antušák, Darina Ovšáková, Ema Laššáková, Lucia Murínová, Maroš Janeta, Valéria Kocúrová,
Ester Kuhejdová, Silvia Zvonárová,
Mathias Florek, Andrea Laššáková,
Adam Grofčík, Martin Buliak, Damián Beňuš, Lukáš Laššák, Samuel Polťák, Adrián Kondela, Maroš Polťák,
Aneta Buľáková, Boris Godiš, Matej
Kľuska, Anton Dibdiak, Martin Jurica, Darina Dibdiaková, Patrik Dibdiak, Tobiáš Janík, Natália Florková, Nina Kurňavková, Rebecca Koleňová, Laura Godišová, Veronika
Brišáková, Timotej Jurášek, Aneta
Pivačková, Soňa Resutíková, Simona Majcherová, Mário Srogoň, Marko Urban, Adriana Patereková, Nelly
Konkoľová, Alexandra Jozerfiaková

Obecná knižnica v Zákamennom,

85 rokov života
 Margita Florková , č. d. 1377
80 rokov
 Florián Lučivňák č. d. 13
75 rokov
 Bohumil Kokles č. d. 1005
 Jozefa Polťáková č. d. 836
 Martin Mravčák č. d. 1002
 Mária Klimčíková č. d. 1277
 Cyprián Serdeľ č. d. 1088
70 rokov
 Ľudovít Sivčák č. d. 567
 Jozef Garaj č. d. 698
 Justína Vrábľová č. d. 1200
65 rokov
 Mgr. Albín Bernaťák č. d. 977
 Otília Gruchalová č.d. 130
60 rokov
 Anna Grofčíková č. d. 777
 Anna Fedorová č. d. 1417
 Elena Koleňová č. d. 1314
 Vladimír Vidra č. d. 559
 Justín Lučivňák č. d. 1218
 Marta Plaskúrová č. d. 751
 Vladimír Kocúr č. d. 960
 Milan Janoťák č. d. 256

oznamuje, že občania majú možnosť využiť bezplatnú službu
prístupu na internet.
Internet

• 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

k dispozícii

kaž-

dý deň od  11. 30 do 15.00 hod. Je
možnosť aj vytlačiť si nájdené informácie a to za poplatok
0,10 centov za 1 stranu.

Vedeli ste to? Ako ďalej?
Počet obyvateľov v našej obci
rastie. Už nás je viac ako 5 100,
na druhej strane počet detí klesá. Ak pred štyrmi rokmi chodilo do Základnej školy 954 žiakov, dnes je to už len 777 žiakov. Takmer 200 žiakov ubudlo
za štyri roky. Čo s tým. Možno
že si poviete, veď je to celosve-

STOLÁRSTVO

Gazdovská s. r. o.

je

aj na objednávku

tový trend. Možno. S týmto konštatovaním sa nemôžeme uspokojiť. Treba konať. Ako? Mladší porozmýšľajte. Pevne verím,
že po prečítaní tohto článku pod
777 žiakov už nepôjdeme.
Mgr. Emil Revaj,
riaditeľ zatiaľ najväčšej školy
na Orave
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sobota 14. november – voľby VÚC

Milí Zákamenčania,
losti nepripomenul, čo vlastne
vyšší územný celok – Žilinský
samosprávny kraj – VÚC robí.

už tretíkrát v histórii demokratického Slovenska pristúpime 14. 11. 2009 k urnám, aby sme si zvolili poslancov a župana, ktorí nás budú zastupovať budúce 4 roky
v krajskom parlamente – v Žilinskom samosprávnom kraji. Nedá mi, aby som v súvis-

Stretávam sa s názorom, že
mnohí si ešte stále mylne myslíme, že VÚC je nadriadený orgán pre obce. Obec a VÚC sú
samostatné orgány samosprávy
v rámci demokratických princípov Slovenskej republiky.
Obec v zmysle zákona o obecnom zriadení spravuje veci
v obci. VÚC zo zákona vyplývajú zriaďovateľské pôsobnosti
v rámci regiónu žilinského kraja. Uvediem niekoľko príkladov aj v súvislosti s aktivitami,
ktoré sa týkajú regiónu Oravy.
V oblasti dopravy VÚC spravuje 1 500 km ciest II. a III. triedy.
V oblasti školstva VÚC spravuje
stredné školstvo (gymnázium,
stredné školy, stredné odborné

Drahí spoluobčania,

učilištia). Počas druhého volebného obdobia okrem nákladov
na prevádzku škôl išli peňažné
prostriedky na rekonštrukciu
gymnázia Námestovo, spojenej školy Námestovo, Obchodnej akadémii. V oblasti sociálnej
starostlivosti má VÚC v zriaďovateľskej pôsobnosti domovy
sociálnych služieb, kde bolo vyčlenených nemálo finančných
prostriedkov vrátane nášho zariadenia v Zákamennom. V Zákamennom v rámci prístavby
domova sociálnych služieb bolo preinvestovaných najviac,
vyše 50 mil. Sk. Pri čítaní týchto
novín už bude zariadenie v prevádzke. V oblasti kultúry v našom regióne má vo vlastníctve
Oravské múzeum, vrátane našej turistickej akcie „lesnej úvraťovej železničky na Tanečníku“, ktorá bola taktiež zrekonštruovaná. V oblasti zdravotníctva má vo svojom vlastníctve
sieť nemocníc vrátane nemocni-

Sociálna oblasť
Zabezpečiť
dostupnosť
kvalitných sociálnych služieb
a zariadení pre našich občanov, najmä starých, dlhodobo
chorých a postihnutých.

Život nás vedie rôznymi
cestami aj necestami a často podrobuje väčším i menším
skúškam. Žiada od nás predovšetkým poctivú prácu a poriadok. Ponúkam Vám svoje
schopnosti a skúsenosti, s cieľom dokázať čo najlepšie uspokojovať Vaše potreby a záujmy.
Regióny nášho kraja si zaslúžia,
aby sme našu nádhernú prírodu,
bohatú kultúru, pracovitosť a pohostinnosť ponúkali našim deťom
a ľuďom našej krajiny, ale aj priateľom z Čiech a Moravy, Poľska, ba
aj z iných častí Európy i sveta.
Veľa nám bolo zverené, len
s tým nakladajme tak, ako

Školstvo
Vytvárať rovnaké šance
a možnosti pre naše deti, aby
sa dokázali vyrovnať rovesníkom z najvyspelejších krajín.
Kultúra
Šanca pre každého v našom
regióne pestovať a rozvíjať duchovno i krásu našich kultúrnych hodnôt a tradícií.
Regionálny rozvoj
V spolupráci s primátormi
a starostami vo väčšej miere
využívať zdroje z fondov EÚ
pre rozvoj nášho regiónu.
Jozef Tarčák, nezávislý
kandidát na župana ŽSK

Týmito poznámkami som
chcel priblížiť aspoň sčasti, čo VÚC vykonáva a pripomenúť, že je veľmi dôležité
zúčastniť sa volieb do VÚC.
Za okres Námestovo budú
zvolení piati poslanci z celkového počtu 57, ktorí nás budú ďalšie 4 roky zastupovať.
Vo volebnom období 2006
– 2009 som dostal dôveru od Vás, Zákamenčanov,
ako aj od obyvateľov z okresu Námestovo a môžem potvrdiť, že tento post mal prínos pre región, ale aj pre našu obec. Preto Vás chcem požiadať o podporu vo voľbách
14. 11. 2009.
Milan Vrábeľ

Zastávam funkciu okresnej predsedníčky SMER – SD
v Námestove.

Zdravotníctvo
Nemocnice a polikliniky
neprivatizovať, ale dobudovať
zdravotnícku sieť tak, aby viac
odrážala záujmy občanov.

opäť sa úctivo uchádzam
o Vašu priazeň a ponúkam riešenia každodenných potrieb
a starostí mnohých z Vás.

ce v Trstenej, Dolnom Kubíne
a našu polikliniku v Námestove. VÚC taktiež dostala možnosť rozhodovať o rozdelení
prostriedkov z EÚ.

Vážení občania,

to múdro vedeli naši otcovia
a mamy.

Doprava
Bezpečné a kultúrne cestovanie nech je pre našu spoločnosť vizitkou vysokého stupňa rozvoja.
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Ing. Viera Mazúrová,
poslankyňa NR SR
a kandidát na poslanca
Žilinského samosprávneho
kraja.
Vyštudovala som Vysokú školu podnikania a bývam v Oravskej Lesnej. Pracovala som ako ekonómka v SAD, podnikala v oblasti ekonomického a účtovného poradenstva, pôsobila
ako manažérka v ČSOB poisťovni, neskôr ako regionálna riaditeľka v Kooperatíve.
Od roku 2006 som poslankyňou Národnej rady SR.
Angažujem sa vo výbore pre
ľudské práva, národnosti a postavenie žien a vo výbore pre
európske záležitosti.

Jedným z najdôležitejších
cieľov, ktoré som si dala pri
vstupe do politiky, bolo nielen prepojenie cesty Orava–
Kysuce, návrat Okresného
súdu a prokuratúry do Námestova, odstránenie havarijných a nevyhovujúcich
stavov školských budov a
zariadení, ale aj vznik Obvodného oddelenia Policajného zboru v Zákamennom. To všetko sa aj podarilo. V okrese sa vybudovalo desať športových multifunkčných ihrísk a ich počet stále rastie. Tieto ihriská f inancuje vláda SR na čele s jej predsedom Róbertom Ficom.
Svojou prácou a skúsenosťami chcem prispieť k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov Oravy, venovať sa problematike zamestnanosti, školstva, zdravotníctva, dopravy
a to pri maximálnej miere využitia fondov EÚ.
Vážení občania,
vo voľbách VÚC 14. novembra 2009 sa uchádzam
o Vašu dôveru.
Dajme Orave
ten správny smer.
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TJ Tatran Zákamenné – žiaci III. liga
Po dlhých 14. rokoch žiaci postúpili do III. ligy. V III.
lige je povinné mať zaradené do súťaže dve mládežnícke družstvá (starší a mladší žiaci).
Ako nováčik súťaže bodovaní
starší žiaci si udržuje pekné popredné miesto hneď za vedúcim
mužstvom z Vrútok, s ktorým zatiaľ pocítili jedinú prehru v súťaži. Najlepším strelcom Zákamenného je zatiaľ Peter Vrábeľ, ktorý
rozvlnil sieť súperom sedemkrát
Mladší žiaci sa zatiaľ zohrávajú, nakoľko nehrajú o žiadne body, tak dostávajú možnosť všetci
hráči aj zo striedačky. Najlepším
strelcom Zákamenného mladších
žiakov je Dávid Račák, ktorý strelil súperom šesť gólov.
Poďakovanie taktiež patrí
sponzorom, ktorí prispeli na zakúpenie nových futbalových dresov: K.L.I.B.O.S., s.r.o., STAVOPRAC, s.r.o. a finančná podpora Obecného úradu.
Zostava starších žiakov:
(Lukáš Florek, Milan Michalica, Marek Florek, Peter Vrábeľ,
Tomáš Michalica, Patrik Beňuš,
Štefan Verníček, Jakub Florek,
Lukáš Janeta, Dávid Murín, Jaro-

Starší žiaci
slav Belicaj, Jakub Balún, Dávid
Račák, Roman Buckulčík, Kamil
Kostolňák).
Ľuboš Večerek, Vladimír Florek, Lukáš Vojtaššák, Pavol Kovalčík – hráči, ktorí sa taktiež pričinili o postup.
Vedúci mužstva: Vendelín Tisoň, st.
Tréneri: Vladimír Beňuš, Vladimír Vojtaššák

Výsledky:
Zákamenné – Sučany 2:1
Liesek – Zákamenné 2:9
Rabča – Zákamenné 2:3
Zákamenné – Vrútky 0:7
Liptovský Hrádok – Zákamenné
2:2
Zákamenné – Habovka 1:0
Kláštor pod Znievom – Zákamenné 0:2
Ing. Peter Klimčík,
predseda TJ

Tenisový
turnaj 2009
V období jún až august sa
konal prvý ročník tenisového turnaja odohraného v areáli Základnej školy. Tenisového
turnaja sa zúčastnilo 24 hráčov, pričom každý podľa možnosti odohral zápasy medzi
jednotlivými účastníkmi. Následne podľa výsledkov boli nasadzovaní do vypadávajúcich
kôl, kde kto prehral končil so
súťažou. Každý si chcel vybojovať postup do finálového dňa
avšak možnosť postupu mali
len štyria.
Vo finálovom dni museli hráči odohrať semifinálové zápasy
s možnosťou postupu do finále.
Jednotlivé semifinálové dvojice tvorili hráči v zložení : Juraj
Konkoľ – Peter Večerek, Dušan Polťák – Róbert Sochuľák.
Konečné poradie finálového dňa:
1. miesto : Juraj Konkoľ
2. miesto : Róbert Sochuľák
3. miesto : Dušan Polťák
4. miesto : Peter Večerek

15. október 2009 Biela vrstva mokrého snehu prekvapila všetkých, aj stromy ešte s lístím eFOTO J. Peniak

Priebeh celého tenisového
turnaja bol monitorovaný na internetovej stránke
www.zakamenne.sk pod názvom Šport/Tenisový turnaj
2009.
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