Zákamenčan
Do každej rodiny v Zákamennom
Občasník obce Zákamenné

Číslo 1/2021
Apríl 2021 Vychádza bezplatne od apríla 2003

Štatistika obyvateľstva obce Zákamenné 2020
Počet obyvateľov k 31. 12. 2020
5550
z toho
– mužov 2791
žien 2759
Muži od 18 – 60
1735
Ženy od 18 – 60
1616
Slobodní
2759
Manželia
2433
Ovdovelí
253
Rozvedení
105
Deti do 15
1258
Deti od 15 – 18
224
Dôchodcovia nad 60
717
Narodení
101
– chlapcov 46
– dievčat 55
Najčastejšie mená narodených 2020
Matej 3x, Michal 3x, Šimon 3x, Agáta 3x, Dorota 3x, Viktória 3x
Zosnulí » priemerný vek úmrtia 67,08
40
– mužov 22
– žien 18
Odsťahovaní
42
– mužov 21
– žien 21
Prisťahovaní
43
– mužov 19
– žien 24
Sobášov » sobášení v Zákamennom 35
– sobášení inde 23 Počet rozvodov v roku 2020 » 2
Na prechodný pobyt je v obci prihlásených 297
Cudzinci žijúci v obci s trvalým pobytom 9
Prírastok obyvateľov za rok 2020 +62
Priemerný vek občanov obce Zákamenné je 33,27 rokov
Polosirôt do 18 rokov k 31. 12. 2020 je 22 Najčastejšie používané mená: Jozef 178, Mária 154
Najstarší občan obce má 90 rokov
Najstaršia občianka obce má 95 rokov
Počet súpisných čísel v obci 1528
Počet ulíc v obci 41

Samospráva obce

Jestvujúci stav objektu MŠ

Navrhované riešenie nadstavby MŠ

Z rokovania obecného
zastupiteľstva

Prvé tohtoročné rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej skratka OZ) sa
konalo dňa 26. februára za prísnych hygienických opatrení. Kompletné
zápisnice a videozáznamy z rokovaní obecných zastupiteľstiev nájdete
na webovej stránke obce.
Starosta informoval poslancov
o plnení hlavných úloh. V apríli sa
začnú prijímať žiadosti o stavebné
povolenie v lokalite Zásihlie.
Obec plánuje rozšírenie kapacity
materskej školy v Ústredí a aktívne sa
za chce zapojiť do výzvy o poskytnutie
NFP z európskych zdrojov.
Súbežne obec pripravila projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu kal‑
várie a čaká na odsúhlasenie zmien
projektu a schválenie dotácie z pro‑
jektu cezhraničnej spolupráce.
V rámci protipandemických opat‑
rení navrhol nákup vitamínov a res‑
pirátorov pre seniorov nad 65 rokov.
Poslanci tento návrh podporili.
Obecná knižnica prešla priesto‑
rovou a materiálnou rekonštrukciou
a obecné zastupiteľstvo schválilo cen‑
ník služieb a poplatkov Obecnej kniž‑
nice v Zákamennom podľa prílohy č. 1
Knižničného a výpožičného poriadku
Obecnej knižnice v obci Zákamenné:
1. Členský poplatok – platný 365 dní
od dátumu vydania: – deti do 15 rokov
0,90 € /rok, – študenti 1,30 € /rok, – do‑
spelí 1,90 € /rok,
2. Sankčné poplatky – za nedodržanie
výpožičnej lehoty po 30 dňoch: – 1.
upomienka 0,80 €, – 2. upomienka
1,60 €, – 3. upomienka (predžalobná
výzva) 2,50 €.
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3. Strata čitateľského preukazu a vy‑
stavenie duplikátu: 0,30 €
4. Strata alebo poškodenie dokumen‑
tu: – 3‑násobok celkovej hodnoty
dokumentu
5. Medziknižničná výpožičná služba:
poštovné a balné podľa cenníka Slo‑
venskej pošty, a.s.

Nadstavba aj s prístavbou MŠ
komisii športu a riaditeľovi školy
zorganizovať stretnutie a doladiť pod‑
mienky a možnosti vzniku športových
tried na našej škole.

OZ schválilo odpredaj hnuteľného
majetku obce – neupotrebiteľný
majetok, vozidlo LADA 4x4 NIVA,
typ 2121/40/ Y, karoséria AC kombi,
obstarávacia cena 9 100,00 € s nulo‑
vou zostatkovou cenou – spôsobom
priameho predaja na základe cenovej
ponuky za cenu 450,00 € žiadateľovi
Mikulášovi Brontvajovi.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
odkúpenie pozemku pod vodoje‑
mom pod Kalváriou a to EKN par‑
celu č. 1860/102 – orná pôda o výmere
600 m² za cenu 20,00 €/m² z dôvodov
majetko‑právneho
vysporiadania
pozemkov pod verejnoprospešnú
stavbu – obecný vodojem.
Poslanci schválili jednorazový
finančný príspevok na pokrytie nákla‑
dov na realizáciu projektu Deti deťom
v decembri 2021 pre organizátora pro‑
jektu pána Tomáša Šimjaka vo výške
700,00 €.
Riaditeľ školy informoval o mož‑
nosti vytvorenia športovej triedy
na základnej škole. Poslanci uložili

Obec Zákamenné získala dotáciu vo
výške 4733 € na zakúpenie nového
konvektomatu do školskej jedál‑
ne z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR v programe
zlepšenie vybavenia školskej jedál‑
ne v základných a stredných ško‑
lách. Nový konvektomat už slúži
v jedálni a je veľkým prínosom pre
všetkých stravníkov a aj personál
kuchyne.

Samospráva obce

Vážení spoluobčania,

rok 2021 sa začal nedávno a my
máme aj v tomto roku stále poznačenom pandémiou niekoľko plánov
a vízií, ktoré sa pokúsime naplniť.
Známa veta hovorí, že ak chceš
rozosmiať Pána Boha, povedz mu
o svojich plánoch. Je to tak a v tomto
čase pandémie si to všetci akosi viac
uvedomujeme.
V týchto neľahkých časoch sa snažíme myslieť aj na našich starších
spoluobčanov. Začiatkom marca sa
nám podarilo občanom nad 65 rokov
distribuovať vitamíny a respirátory.
Takto sme aspoň čiastočne prispeli
k ochrane zdravia seniorov. V tomto
trende pokračujeme a spolu s aktuálnym číslom obecných novín rozdávame vitamíny a respirátory do každej domácnosti. Aj týmto spôsobom
Vám chceme poďakovať za trpezlivosť
a disciplínu, a hlavne za to, že vďaka
Vám všetkým zvládame túto pandémiu
v našej obci s prehľadom.
Obec ma rozpracovaných viacero
zámerov a pevne verím, že sa nám ich

podarí čo najskôr zrealizovať. V najbližšom čase sa nám určite nepodarí
uspokojiť potreby každého občana, ale
snažíme sa s poslancami OZ a celým
tímom na obecnom úrade pracovať tak,
aby naše rozhodnutia naplnili potreby
väčšiny.
Začneme budovaním chodníkov
a rekonštrukciou povrchov miestnych
komunikácií. Bezpečnosť chodcov je
veľmi dôležitá, preto plánujeme v obci
dopĺňať dopravné značenie a prechody
pre chodcov.
Najväčšiu pozornosť si však vyžaduje
budovanie nových miestnych komunikácii a inžinierskych sietí. Výstavbu
nových komunikácií budeme realizovať v súčinnosti s právoplatnosťou
stavebných povolení. Prosíme občanov
o trpezlivosť, pandémia spôsobuje predlžovanie lehôt odpovedí niektorých
dotknutých orgánov vyjadrujúcich sa
k projektovej dokumentácii.
Pripravili sme projektovú dokumentáciu a prístavbu a nadstavbu materskej školy v Ústredí a aktuálne vybavujeme stavebné povolenie. Na túto
akciu plánujeme čerpať prostriedky
z európskych zdrojov.

ktorá je našim kultúrnym a hlavne
duchovným dedičstvom.
Aj keď nám pandémia obmedzila stretávanie, chcem ako starosta naďalej s Vami spolupracovať
a komunikovať.
Teší ma, že v Zákamennom je stále
veľa ľudí ochotných priložiť ruku
k dielu a zveľaďovať našu krásnu obec
Mgr. Peter Klimčík, starosta obce

Pomocou cezhraničnej spolupráce
plánujeme začať s obnovou kalvárie,

Vitamíny budú rozdávané s vydaným
Zákamenčanom
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Samospráva obce

Susedské spory

Pohľad na novú prístavbu
výťahu

Nová podlaha na zdravotnom
stredisku

Nová vstupná hala prístavby
zdravotného strediska

Nová podlaha na zdravotnom
stredisku
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Obťažovanie pevnými a tekutými
odpadmi
Pokiaľ obidve susedské strany tomu‑
to problému nevenujú zodpovednú
pozornosť, výrazne narúšajú nielen
svoje susedské spolunažívanie ale ne‑
gatívne ovplyvňujú aj širšie okolie. Ak
nedôjde k vzájomnej dohode (čo by ma‑
la byť u susedov priorita), nastupuje
Občiansky zákonník (OZ), ustanovenie
§ 127 ods. 1., kde je uvedené: vlastník
veci nesmie iného obťažovať nad mieru
primeranú pomerom „pevnými a teku‑
tými odpadmi“. Ale ak je privádzanie
alebo zloženie odpadu na susednom
pozemku, s určitosťou ho možno po‑
važovať za neprípustné!
Pretože na rozdiel od zápachu,
svetla a podobným javom predstavuje
neoprávnený zásah do vlastníckeho
práva, formou obťažovania (OZ, § 126).
Pevné odpady
Sú to hnojiská, kompostoviská a rôz‑
ne skládky odpadov. V tomto prípa‑
de doporučujeme vlastníkom týchto
pevných odpadov aby ich neumiest‑
ňovali (aj keď na svojom pozemku)
v blízkosti susedných domov resp.
hraníc susedných pozemkov. Tieto
pevné odpady by mohli byť zdrojom
hmyzu, hlodavcov a veľmi rýchlo by
sa šíril nepríjemný zápach.
Tekuté odpady
Za tieto odpady sa považuje vypúšťa‑
nie močovky z chovu hospodárskych
zvierat, vypúšťanie obsahu žumpy,
a za tekutý odpad sa považuje aj dažďo‑
vá voda z odkvapov stavieb. Vypúšťanie
týchto tekutých odpadov na susednú
nehnuteľnosť súd klasifikoval ako imi‑
siu (znečisťujúca látka, ktorá negatívne
pôsobí na životné prostredie).
Dažďová voda, ktorá prirodzene
odteká sa za tekutý odpad nepovažuje!
Ak však sused vykoná stavebné úpravy
pozemku a zmení odtokové pomery,
ohrozí susedný pozemok, prípadne
stavbu na ňom stojacu. V prípade
vzniku škody môže súd podľa § 417
ods. 2 OZ uložiť opatrenia s odvádza‑
ním povrchovej vody.
V prípade obťažovania či už teku‑
tými alebo pevnými odpadmi je možné
sa domáhať ochrany na súde, ale len

s požiadavkou príkazu zdržania sa
obťažovania. Pevné ale najmä tekuté
odpady môžu spôsobiť znečistenie
spodných vôd, tu už nastupuje Zákon č.
364/2004 Z.z. o vodách. Najmä vypúšťa‑
nie znečistených látok do povrchových
a podzemných vôd zakazuje a upravuje
§ 36. Je absolútne neprípustné akékoľvek vypúšťanie kalových vôd, obsah
žúmp do povrchových a podzemných
vôd! Každý vlastník odpadových vôd je

povinný urobiť potrebné opatrenia, aby
nevnikali a neohrozovali kvalitu povr‑
chových a podzemných vôd. Poškodený
sused sa môže obrátiť na okresný úrad

v Námestove – odbor životného prostredia, alebo na slovenskú inšpekciu
životného prostredia v Žiline s podne‑

tom na vykonanie vodoochranného
dozoru. Osoby štátnej správy pri výkone
vodoochranárskeho dozoru, sú opráv‑
nené vstupovať na súkromné pozemky,
do cudzích objektov a zariadení, požado‑
vať potrebné informácie, doklady a ústne
vysvetlenia. Tieto orgány štátnej vodnej
správy, na základe zistených skutočností
ukladajú opatrenia na odstránenie ziste‑
ných nedostatkov. Ak napriek uloženým
opatreniam na odstránenie nedostatkov
naďalej dochádza k poškodzovaniu
povrchových a spodných vôd tekutými
odpadmi, dopúšťa sa priestupku (§ 77
ods. 1. VZ) a hrozí mu uloženie pokuty.

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej
vznikajú odpadové vody je povinný:
• pripojiť nehnuteľnosť na žumpu,
prevádzkovanú vlastnou starostlivosťou tam, kde nie je vybudovaná
verejná kanalizácia,
• zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadových vôd oprávnenou osobou (OVS, a.s.
D. Kubín, p. Revaj 0905 / 850 599).
• pripojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu,
• pri pripojení na kanalizáciu dodržať technické podmienky miesta
a spôsobu technického prevedenia
pripojenia na verejnú kanalizáciu,
• uzatvoriť zmluvu o pripojení
s vlastníkom verejnej kanalizácie
(OVS, a.s. Dolný Kubín).
Odpad
Je nehnuteľná vec alebo látka, ktorej
Pokračovanie na str. 6

ROZMIESTNENIE ZBERNÝCH KONTAJNEROV V OBCI ZÁKAMENNÉ
Komunál- Kovové
Plasty ny odpad obaly

VKM

BIO
(infekčný)

0

0

0

0

0

0

1 (5,5 m )

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Ulica Nižný koniec 33/34

0

8

0

2

0

0

0

Polyfunkčný dom Elektro Sahul

Ulica Nižný koniec 27/28

1

0

0

0

0

0

0

Slovnaft pumpa

Ulica Nižný koniec 2/1

0

0

1

1

0

0

0

K.L.I.B.O.S., s.r.o. firma

Ulica Jána Vojtaššáka
1035/26

0

1

1

0

2

0

0

COOP Jednota pod kostolom

Ulica Jána Vojtaššáka
1062/66

0

2

0

0

0

0

0

Cintorín Zákamenné

Ulica Jána Vojtaššáka
1076/88

0

0

0

8

0

0

0

Farský úrad Zákamenné

Ulica Jána Vojtaššáka
1075/57

1

1

0

0

0

0

0

ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka

Ulica Špitál, vzadu za
970/2

0

0

0

2 (5,5 m3)

1

0

1

Križovatka pri p. Majchrákovi

Ulica Dolinka, pri 952/2

0

2

0

0

0

0

0

Obecný úrad Zákamenné

Námestie Jána Vojtaššáka
1002/12

2

2

4

0

0

0

3

Zdravotné stredisko

Ulica Podkamenné
55/22

3

0

2

0

0

0

0

Bytovky pri Zdravotnom stredisku

Ulica Podkamenné
52/18 a 53/20

2

1

2

0

0

0

0

K.L.I.B.O.S., s.r.o. Podkamenné

Ulica Podkamenné
109/60

1

2

0

0

0

0

0

Ihrisko Oravice

Športová ulica 173/11

0

2

1

1

0

0

0

COOP Jednota Oravice

Hlavná ulica 269/17

1

5

0

0

0

0

0

Michalicov most

Oravická ulica, oproti
425/62

0

4

0

0

0

0

0

K.L.I.B.O.S., s.r.o. Mrzačka

Oravická ulica 423/93

1

0

0

0

0

0

0

Križovatka pri p. Andelovej

Ulica Vrchná Mrzačka,
pod 455/27

0

1

0

0

0

0

0

Most pri p. Garajovi

Ulica Vyšný koniec
535/3

0

5

0

0

0

0

0

COOP Jednota Vyšný koniec

Ulica Vyšný koniec
537/9

1

0

0

0

0

0

0

Domov soc. služieb Zákamenné

Ulica Vyšný koniec
559/55

0

1

0

0

0

0

0

K.L.I.B.O.S., s.r.o. Vyšný koniec

Ulica Vyšný koniec
578/93

1

2

0

0

0

0

0

Zberný dvor

Hlavná ulica 311/79

0

0

5

19 (5,5m3)

10

4

0

Sklad Zberných nádob

Hlavná ulica 307/69
5,5 m³

7

3 (z toho
1x pošk.)

11

5 (5,5 m3)

3

5

0

240 l

48

50

44

0

36

33

0

Zberné miesto

Adresa umiestnenia

Bytovka Ferneza

Ulica Poriečie 1446/346

Papier

Sklo

2

1

3

0

Zastávka pri Durčákovom moste Ulica Poriečie 1157/318

0

1

0

0

Grúň pri p. Kostolňákovej

Ulica Poriečie 1096/21

0

1

1

COOP Jednota Poriečie

Ulica Poriečie 1217/258

1

3

Zastávka pri p. Michlíkovi

Ulica Poriečie, oproti
1274/189

0

Belicaj Ferdinand – obchod

Ulica Poriečie 1378/37

COOP Jednota Nižný koniec

3
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Samospráva obce

Susedské spory
Dokončenie zo str. 4
sa držiteľ zbavuje alebo chce zbaviť,
alebo je povinný v súlade so zákonom
o odpadoch Zákon č. 79/2015 (ZO)
v zmysle § 2 ods.1, osobitými pred‑
pismi sa zbaviť. Tento zákon definuje
pojmy pôvodca a držiteľ odpadu. Pôvodcom odpadu je každá osoba, kto‑
rej svojou činnosťou odpad vznikol.
Držiteľom odpadu je pôvodca odpadu
alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
Každý je povinný nakladať s odpadom
takým spôsobom, ktorý neohrozuje
zdravie ľudí a nepoškodzuje životné
prostredie. Tým sa myslí zamedze‑
nie rizika znečistenia vôd, ovzdušia,
pôdy, horninového prostredia, ohro‑
zenie fauny a flóry, obťažovanie okolia
hlukom, zápachom (ZO § 12 ods. 2).
Ustanovenie § 17 (ZO) upravuje
presne vymenované zákazy, v kto‑
rom sa zakazuje uložiť alebo ponechať
odpad na inom mieste ako na mieste
na to určené. Zneškodniť alebo zhod‑
notiť odpad inak ako v súlade so (ZO)
je zakázané. Napríklad je zakázané ho
zneškodňovať spaľovaním, hlavne spa‑
ľovanie komunálneho odpadu na voľ‑
nom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach.
Pre obťažovaného suseda pevnými
odpadmi vyplýva § 15 ZO, ktorý upra‑
vuje zodpovednosť za nezákonné ulo‑
ženie odpadu. Nezákonné umiestnenie
odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v roz‑
pore zo (ZO) môže oznámiť akákoľvek
fyzická alebo právnická osoba prísluš‑
nému orgánu št. správy Okres. úradu
Námestovo – odbor životného prostre‑
dia alebo obci, v ktorej k. ú. sa nachádza.
Sused, vlastník alebo nájomca nehnu‑
teľnosti, na ktorej sa nachádza nezá‑
konne umiestnený odpad je dokonca
povinný tento odpad oznámiť prísluš‑
ným orgánom. Potom príslušné orgány
zisťujú osobu zodpovednú za nezákonné
umiestnenie odpadu. Výsledkom tohto
postupu je určiť, kto je povinný zabez‑
pečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie
tohto odpadu a kto uhradí s tým súvisiace
náklady. V rámci zákona o odpadoch má
obec veľmi široké kompetencie, ktoré sú
upravené vo VZN č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
Bc. Martin Matys
Zákamenné.
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1. miesto

Vyhlásenie výhercov súťaže

„O najkrajšie výtvarné dielo“

Keďže marec bol mesiacom knihy, obecná knižnica pripravila pre svojich
malých čitateľov súťaž o najkrajšiu kresbu, ktorá vyjadruje Váš najkrajší
zážitok z čítania knihy.
Výtvarné diela ste prinášali vo veľ‑
kom počte do knižnice alebo ste ich
posielali na messenger obecnej kniž‑
nice na Facebooku. Najkrajšie diela
sú odmenené sladkou odmenou.
Výhercovia súťaže:
1. miesto Šimonko Svitek
2. miesto Amálka Grofčíková
3. miesto Júlia Chudobová
Gratulujem!
Vaša Monika

3. miesto

4. miesto

2. miesto

5. miesto

Kultúra / záujmy

Knihami k lepšej obci
Do obecnej knižnice pribudli
nové knihy, ktoré boli zakúpené
s Fondu na podporu umenia.
Projekt pod názvom „Knihami
k lepšej obci“ získal finančnú podporu
a to 2 000 €. Celkovo sme zakúpili 168
knižných titulov:
• literatúra pre deti a mládež
• krásna literatúra
• náučná literatúra
• poézia
• krásna literatúra pre dospelých
Naši čitatelia sa môžu tešiť na knihy
od svojich obľúbených spisovateľov:
Dan Brown,
Afshar Tessa,
Phillipa Gregory,
Pronská Jana,
Dominik Dán,
Jo Nesbo,
Julia Klassen
a taktiež spisovatelia pre našich
detských čitateľov Ronald Dahl, David
Walliams, Holly Webová, Kubašáková
Zuzana, Futová Gabriela.

Prečo ísť do prírody?
S nástupom pandémie sa zmenili životy všetkých nás. Pohyb je pre nás
rovnako dôležitý, ako voda, jedlo a spánok. Žijeme v strachu o deti, vnúčatá
aj seba a to je určitá záťaž pre naše psychické zdravie.
Príroda a pohyb má pozitívny vplyv
na naše myslenie, imunitu a celkové
zdravie. Preto by sme mali svojmu
zdraviu venovať viac pozornosti.

Pre menej náročných naša túra
skonči cez vrch Mrzačku zasa
v Oraviciach.

Pre náročnejších môžeme z vrcholu
Príroda nám po celý rok ponúka pokračovať ďalej až na Úšust. Výhľad,
ľahšie i ťažšie túry, v zime na lyže ktorý sa nám ponúka je radosť pre oči,
lyžiarskymi terénmi, v lete pešo potešenie ducha, stačí len prijať pozvanie.
a na bicykloch. Veľa ľudí stretneme
na trase od materskej škôlky Oravice
Ďalším miestom, kde hľadáme
smerom hore do kopca. Keď sa ocit‑ pokoj, načerpáme nové sily, strávime
neme na vrchole, tam sa nám ponúka čas v tichu a modlitbe, je naša kalvária.
krásny výhľad na Oravice, Nižný Začíname od kostola Nanebovzatia
Pokračovanie na str. 8
koniec, Mrzačku a časť Vyšného konca.

Vždy pozitívne naladená pani Kristína
Teluchová
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Záujmy

Prečo ísť do prírody?
Dokončenie zo str. 7
Panny Márie, okolo našich blízkych
na cintoríne ku kaplnke Sedembolest‑
nej Panny Márie.
Pokračujeme krížovou cestou, kde
máme možnosť oddýchnuť si na lavič‑
kách. Je to trasa pre menej náročných
v každom ročnom období, za slnka
i nečasu.
Stretneme sa tu s mladými, star‑
šími s paličkami a so svojimi psíkmi,
za pekného počasia a hlavne v nedeľu.
Ľudí, ktorí v prírode hľadajú oddych,
telesnú i duševnú pohodu.
Na vrchole kalvárie sa každý z nás
zastaví pod krížom a môžeme sa
kochať krásnym pohľadom na našu
dedinku alebo ostať v tichom rozjí‑
maní v lone prírody.
Pre náročnejších pokračuje trasa
k vyhliadkovej veži, ktorá ma štyri
podlažia a z nej je nádherný pohľad
na okolitú scenériu.
Kto chce a vládze, môže pokračo‑
vať až na Marsolkov vrch, tam by sme
stretli tých najnáročnejších turistov,
ktorým táto trasa nerobí žiadny prob‑
lém. Ako sú p. J. Malinka s p. E. Malin‑
kovou manželkou, ktorí majú takúto
prechádzku každý deň, za každého
počasia a tvrdia: že počasie nie je zlé,
len ty si zle oblečený.
A viacerí, ktorí mali zdravotné
problémy s kĺbami, tieto zdravotné
ťažkosti ustúpili a cítia sa fit.
Aby naša prechádzka v prírode spl‑
nila naše očakávania a priniesla radosť,
nemala by byť náročná, ale je dôležité,
aby sme sa neprestali hýbať.
Ďalšie naše turistky dôchodkyne.
p. K. Teľuchovú a p. V. Smolarovú stret‑
neme na trase Oravíc okolo rieky Bielej
Oravy smerom na Oravskú Lesnú. Aj
tam sa kocháme nádherou prírody
a táto trasa nám ponúka aj kus histórie.
Medzi stromami po pravej strane
nájdeme hroby nemeckých vojakov.
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Osviežiť sa môžeme čerstvou stu‑
denou vodou pri studenom prameni,
a ponoriť sa do seba v tichu prírody pri
jazierku a obraze Sedembolestnej Panny
Márie.
Ďalej môžeme pokračovať okolo
hájenky až na Paráč.

Dôchodkyňa Emília Malinková

Lesný kríž
Dojíma ma kríž pri lesnom rázcestí
z dvoch hrubo otesaných brvien
s opraskanou modrou farbou na popraskanom dreve
a na kovovom tele ukrižovaného
ktorý má ľudsky trpiace oči upreté do výšavnej belasosti
Je to odľahlé miesto
občas tam zazriem srnku schovávajúcu sa za kmene
V miernom vetríku sa modlitebne rozševelia kríky a stromy
a ja sa k nim pridávam
V borovicovom stĺpovom chráme so strešnými vitrážami
Rozochvievajú ma skromné kostolíky
nijako zlato drahokamy vzácny mramor
malé kaplnky Panny Márie
s tabuľkami Vďaka Ti Matička za pomoc
poľné a lesné kríže

Ján Zambor, Studienka 2016

Každý
máme
svoje miesta, kde
nás to ťahá, kde
nám to niečo pripo‑
mína, alebo máme
svoju trasu, kde radi
chodievame.
Jedným z mála
pozitívnych dôsled‑
kov súčasnej pandé‑
mie je, že chodíme
viacej do prírody.
V prírode mizne
stres, cítime sa lep‑
šie a stretneme ľudí,
s ktorými sa letmo
pozdravíme alebo
prehodíme zopár
slov.
Už tu máme jar,
tak hlavne trpezli‑
vosť, sebaovládanie,
rešpekt a chápavosť
nám pomôžu dostať
sa s tejto situácie.

Manželia Jiří a Emília Malinkovci

Dejiny

Pamätník padlých hrdinov v Zákamennom

Pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne bol postavený v roku 1969 na pamiatku padlým mužom zo Zákamenného. Dňa 5. apríla 2021 sme si pripomenuli 76 rokov od oslobodenia Zákamenného.

1. svetová vojna
Počas 1. svetovej vojny obec schu‑ napadnutím Poľska prechádzalo
dobnela, čoskoro sa začal prejavo‑ nemecké vojsko cez Oravu ku poľským
vať nedostatok základných potravín hraniciam, cez Zákamenné presú‑
a šatstva, stúpala drahota. Rakúsko‑ vali ťažkú vojnovú techniku po ceste
-Uhorsko spelo k porážke, čo dávalo do Novoti. Slovensko po nemeckom
ujarmeným národom nádej na slobodu. V r. 1916

roty a odviedol
skupinu do hôr
Paráča a postaral
sa o ich zásobova‑
nie, štátne orgány
vedeli o odbojovej
činnosti, notár‑
sky úrad vydával
odbojárom legiti‑
mácie totožnosti,
zapojení boli žan‑
dári,
finančná
stráž a pracovníci
lesnej železnice.

žandári zrekviro‑
vali 4 zvony a v r.
1918 všetky píšťa‑
ly z organa v kos‑
tole pre armádu.
Na bojiskách padlo

21 zákamenčanov,
ďalších 20 utrpelo ťažké zranenia,

do smrti boli voj‑
novými invalidmi
a do r. 1928 štyria
z nich zomreli.

Koniec 1. sveto‑
vej sprevádzali

rabovania obchodov a obecných
úradov. Vyhlado‑

vaní obyvatelia
brali potraviny
a pálili maďarské
dokumenty, v Zákamennom zničili
daňové registre, zakladacie dekréty
o trhoch a jarmokoch a ostatné do‑
kumenty notárskeho úradu.
Roky 2. svetovej vojny 1939 – 1945
Po vyhlásení samostatnej Slovenskej
republiky 14. 3. 1939 sa zmenil poli‑
tický systém. Bol nastolený systém
jednej strany, Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany (HSĽS) a vazalský
vzťah k Nemeckej ríši. Vláda vyhlá‑
sila vojnu ZSSR a poslala tam dve di‑
vízie; neskôr vyhlásila vojnu aj USA
a V. Británii. Prijali sa protižidovské
zákony. Sociálna situácia na vojnové
pomery v porovnaní s ostatnými kra‑
jinami bola pomerne dobrá, aj keď
od r. 1943 sa prejavovali nedostatky
v zásobovaní potravinami.
Začiatok 2. svetovej vojny priamo
zasiahol Oravu, v týždni pred

v Dolnom Kubíne. Dňa 23. 8. 1944 pri‑
šla do dediny 80-členná partizánska
skupina P. S. Tichonova ku ktorej sa
pridal správca lesnej správy Ing. Cyril
Šolc, stal sa veliteľom slovenskej

útoku na Poľsko znova obsadilo obce
odstúpené Poľsku v roku 1920.

Na čele obce bol starosta Anton
Florek, od r. 1942 ako vládny komi‑
sár. Mladí zákamenčania chodili
na sezónne práce do Nemecka. Pre
nedostatok potravín, šatstva, obuvi
a iných komodít sa zaviedol lístkový
systém, a povinný výkup dobytka.
Protižidovskými zákonmi sa zhoršovalo postavenie Židov v obci, v r. 1942
ich Hlinková garda vyviezla do vyhla‑
dzovacích táborov v Poľsku, okrem
Friedmannovej rodiny všetci zahynuli.

Od jari 1944 silnie protifašistický
odboj najmä medzi pracovníkmi lesnej
správy, lesmi prechádzali ruskí ute‑
čenci zo zajateckých táborov, zamest‑
nanci lesnej správy poskytovali ute‑
čencom a partizánom potraviny, odev,
obuv a potrebné informácie, mali spo‑
jenie s ilegálnou odbojovou skupinou

S l o v e n s k é
n á r o d n é
povstanie
Do povstaleckého
vojska narukova‑
lo 35 zákamen‑
čanov. Počas SNP
i po jeho potlačení
často navštevovali dedinu partizáni, ubytovaní v hájenkách. Od 8.
9. 1944 nemecké vojsko pravidelne
prichádzalo do dediny, prehľadali
ju a odišli do Námestova, v neskorú
jeseň a na jar prichádzali do obce aj
ozbrojené oddiely Vlasovcov, vykrádali
usadlosti aj pokladnicu lesnej sprá‑
vy. Dňa 12. 12. 1944 bola vyhlásená
mobilizácia do Slovenskej armády,
ale muži ju ignorovali, do armády
nenastúpili, čo bolo vo vojnovej si‑
tuácii veľká odvaha a hrdinstvo. Oby‑
vatelia obce museli v zime a na jar
pracovať na opevňovacích prácach
v priestore od Krušetnice a v Novoti.
Dňa 2. 4. 1945 sa približovalo dunenie
kanónov, v nasledujúcu noc ustupo‑
vali cez dedinu Nemci, 5. apríla 1945
vstúpili do obce vojaci Červenej ar‑
mády a obec oslobodili. Do 29. mája
Pokračovanie na str. 10
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Dejiny / pomoc

Dokončenie zo str. 9
1945 zákamenskí roľníci poskytli ČA
150 konských záprahov na prepra‑
vu munície a zbraní, 11980 kg ovsa,
5953 kg sena, 1880 kg slamy, 5950 kg
zemiakov, 10924 kg hovädzieho mäsa,
356 kg bravčového mäsa, 80 sliepok
a 1956 vajec. Lesní robotníci obnovi‑
li prevádzku na železnici, po ktorej
prevážali muníciu a ranených.
Obete SNP
Padli traja občania: Anton Gruchala
(*1915) padol pri Ružomberku;

Pavol Kocúr (*1911) padol v Nemeckej
Ľupči 31. 10. 1944;
Michal Vrana (*1912) padol v Liptovskej

Osade 9. 10. 1944, do zajatia na nutené
práce do Nemecka bolo odvlečených
15 občanov, ktorí sa po vojne vrátili
domov.

Zákamenné 1945 – 1989
Vznikli nové orgány štátnej správy
Miestne národné výbory (MNV), v Zá‑
kamennom vznikol 8. 4. 1945, predse‑
da Serafín Kresťan.

MNV sa sústredilo na plnenie
povinných dodávok (800 kg zemia‑
kov, 27 ks hovädzieho dobytka, 15 ks
ošípaných) a na obnovu vojnových
škôd. Obnovila sa prevádzka lesnej
železnice. Vo voľbách roku 1946 zví‑
ťazila Demokratická strana s 1215
hlasmi oproti 13 hlasom Komunistov.
V roku 1947 platili v Zákamennom
mimoriadne bezpečnostné opatrenia
proti bande Benderovcov (ozbrojení
ukrajinskí nacionalisti), ktorí chceli
prejsť do americkej okupačnej zóny
v Nemecku.

ZÁKAMENSKÁ FARSKÁ CHARITA

Zákamenská farská charita pracuje na základe Dekrétu vydaného spišským biskupom Štefanom Sečkom. Riaditeľom našej farskej charity je pán farár Cyril Hamrák.
Charita pracuje všestranne. Nie je
to len o triedení textilu a iných vecí,
ktoré ľudia prinášajú do charitnej
miestnosti. Spolupracuje so spišskou
a žilinskou charitou, ktorej posky‑
tuje pre nich potrebné veci. Taktiež
pomáha na požiadanie viacerým
sociálnym zariadeniam. Množstvo
vecí sa odváža do Veľkej Lomnice,
kde mnoho rómskych mnohodet‑
ných rodín je v núdzi. Dobrodinci
poskytujú nielen oblečenie a obuv
ale aj potraviny, domáce potreby
a nábytok. Poskytujú aj finančnú
pomoc. Peniaze, ktoré dobrodinci
darujú sú prerozdelené podľa potreby
do rodín o ktorých charitné pracov‑
níčky vedia, alebo ich na ne upozornia
spoluobčania.
10 | Zákamenčan č. 1 / 2021

Na otázku, či je v našej obci niekto
v takej biede, že si nemá čo obliecť
alebo nebodaj čo zjesť, odpovedám:
„To chvála Bohu nie“. Ale sú tu viac‑
detné rodiny, vdovy a matky, ktoré
samé vychovávajú deti. Je potrebné
platiť mesačné poplatky za domác‑
nosť, kupovať deťom školské
potreby, zaplatiť za ošetrenie zubov
atď. V mnohých rodinách, hlavne
v dnešnej neistej pracovnej dobe sa
stáva, že financie chýbajú. Nezabúda
sa ani na tých, ktorých postihlo aké‑
koľvek nešťastie. Blížnemu môžeme
poskytnúť pomoc materiálnu alebo
duchovnú. Keď je niekto na konci síl
nemá záujem o nič. Vtedy sa máme
prejaviť, že vidíme, počujeme a hlavne
cítime jeho trápenie.

Veľká pomoc je zadarmo. Milý
pohľad, návšteva, vypočutie. Niekto
potrebuje niečo poradiť alebo vybaviť
a nevie ako. Ako dobre padne človeku
hlavne staršiemu, keď ho niekto zve‑
zie autom. Ak človek začne rozmýš‑
ľať prečo, načo, začo často dospeje
k určitému názoru a z lásky nepo‑
môže. Nie vždy sú dôvody viditeľné.
Vždy niečo zlyhá. Ak môžem pomô‑
žem a ak nemôžem tak neposudzujem
a neodsudzujem.
Veľká vďaka, ktorí pomáhajú cha‑
ritným pracovníčkam pokračovať
v charitnom duchu biskupa Jána
Vojtaššáka. Zaslúžená odplata sa im
dostane v tom najvhodnejšom čase.
Viktória Sekerášová

Príbeh zo života

1958 Katastrofálna povodeň

ČLOVEK JE ZÁVISLÝ OD PRÍRODY, NIKDY JU
CELKOM NEOVLÁDNE

V dnešnom čase, keď celý svet ohrozuje pandémia a ľudia pociťujú strach z choroby a niekedy prepadávajú
bezmocnosti, ba až depresii dokedy to potrvá chcem pripomenúť mladšej generácii, že naši rodičia a starí
rodičia prekonávali počas života taktiež rôzne choroby a veľké živelne pohromy.
Počas vojny prišli mnohé rodiny
o rodinných príslušníkov. Ostalo
veľa vdov a sirôt, ktoré zápasili so
živobytím.
Veľké živelné pohromy pripravili
ľudí o celé majetky. No, vždy ľudia
pomáhali postihnutým prekonať ťaž‑
kosti a pozviechať sa do života.
Chcem pripomenúť jednú pohromu,
ktorá postihla nielen našu obec ba
široké okolie a narobila ľuďom nevy‑
čísliteľné škody.
Dňa 29. júna 2021 uplynie 63 rokov
od katastrofálnej povodne, ktorá

postihla našu obec. Ľudia ju nazvali
storočná voda.
Pršať už začalo 28. júna a dážď trval
nepretržite 48 hodín.
Ráno 29. júna na sviatok Petra a Pavla
odišli ľudia do kostola. Nie všetci sa
stihli po omši vrátiť domov ku svojim
rodinám. Počas omše prišiel z Kaňoviek
taký silný príval vody, že rieka sa vyliala
z brehov a udrela na ľudské obydlia.
Brala so sebou všetko čo jej stálo v ceste.
Sila vody poškodila a zobrala aj cestné
mosty. Mnohí chlapi ostali na druhej
strane rieky a žalostné sa pozerali ako
im vodný živel berie majetok.

Mala som len štyri roky, ale na tu
potopu sa veľmi dobre pamätám.
Boli sme traja súrodenci. Bývali
sme na vyšnom konci v rodičovskom
dome môjho otca. Bývali sme v malej
kuchynke. Vo väčšej izbe bývala teta.
Dom sa nachádzal blízko rieky cez
ktorý bol postavený drevený most.
Pamätám sa na hustý nepretržitý
dážď. Z polí sa liala voda k ľudským
obydliam. Ľudia chodili okolo svojich
domov a pozerali ako sa dvory plnia
vodou. Robili rôzne priepusty a sna‑
žili sa odvádzať vodu od príbytkov.
Deň bol veľmi pochmúrny. Stále silno
pršalo. Chlapi chodili v gumených
Pokračovanie na str. 12
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Duchovné slovo

Dokončenie zo str. 11
čiernych plášťoch a ratovali čo sa
dalo. Ženy horekovali a zalamovali
rukami nad skazou ktorú bolo cítiť
z tmavosivých mrakov, ktoré doslova
viseli nad domami.
Z hodiny na hodinu sa počasie
zhoršovalo. Z oblohy sa doslova liala
voda. Z Kaňoviek sa valila do dediny
veľmi veľká voda. Mala takú silu, že
vyvracala smreky a stromy okolo
rieky. Voda ich niesla aj s koreňmi vo
svojom koryte. Keď sa stromy niekde
spriečili, odviedli väčšiu časť vody
do blízkych dvorov a tá brala všetko
čo jej prišlo do cesty. Voda niesla
drevo, dosky, domáce zvieratá. Veľké
kusy dreva sa začali zastavovať pri
našom moste. Chlapi z obidvoch strán
mostu odbíjali hrubé foršne z mostu,
aby mala voda ľahší priechod. Voda
priniesla celé vyvrátené smreky a tie
sa opreli o dreva mostu, ktoré spájali
cestu z obidvoch strán a tak zahatali
voľnejší priechod vody cez most.
Voda udrela do nášho dvora
a obmývala steny domu. Z dvora
nám behom pár sekúnd vzala celú
dreváreň v ktorej sme mali dosky
a stavebný materiál na stavbu nového
domu. Keď veľká voda začala obmý‑
vať okná domu, otec okná v tetki‑
nej izbe pootváral aby nepovybíjala
okenné skla. My sme sedeli na muro‑
vanej peci a plakali, lebo voda vydá‑
vala veľký hukot.
Po krátkej chvíli nastal ďalší uder.
Voda začala pretekať cez nízke okna
do izby. Nastala veľká panika. Keď
sme videli ako voda nesie dva prasatá
popred naše okná to sme už neplákali
ale jačali. Rodičia sa rozhodli, že nás
vynesú na šopu do sena. V tejto hroz‑
nej chvíli sme neboli sami. Pomáhali
nám ľudia, ktorí bývali ďalej od rieky.
Dobytok z maštale rodičia ešte skôr
odviedli na kopec do hôrky a uviazali
ich reťazami o smreky.
Pred zotmením sa situácia okolo
nášho domu veľmi zhoršila. Voda
podmyla roh domu, ktorý sa začal
sypať. Vypadalo to tak, že do rána
nám voda dom zoberie. My sme sa
museli narýchlo z domu odsťahovať.
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Pamätám sa, ako ma otec zobral
na chrbát a mama ma posteľnou
plachtou priviazala okolo jeho pasu.
Do ruky mu dala hrubú haluz aby
sa pri chôdzi o ňu opieral. Niesol ma
do rodiny, ktorá bývala na kopci ďalej
od dediny. Otec sa so mnou brodil
po lúke a voda mu siahala vyše kolien.
Mňa niesol na chrbáte, ale nohy som
mala celé po zadok vo vode. Prúd
vody mu podrážal nohy. Často oddy‑
choval a ja som sa zanášala plačom

ČLOVEK
JE ZÁVISLÝ
OD PRÍRODY,
NIKDY JU
CELKOM
NEOVLÁDNE

od strachu, že sa utopíme. Rodina
do ktorej sme išli to všetko sledovala
cez oblok. Gazda domu bol už starší
a bál sa ísť otcovi pomôcť. Aj keď som
už bola v bezpečí stále som plakala.
Otec po čase priniesol aj mojich dvoch
bratov.
V domácnosti, ktorá nás prichý‑
lila žili starší bezdetní manželia,
starý dedo a postihnutý gazdov brat.
V dome sa svietilo petrolejovou lam‑
pou. V izbe bola hlinená hrboľatá
podlaha, ale bolo v nej teplo. Dali sa
nám najesť a boli veľmi radi, že sú
v dome deti. Obidvaja chlapi fajčili
fajku a dym v miestnosti sa dal krá‑
jať. Postihnutý chlap sa len usmieval
a prstom stále ukazoval na nás. Veľmi
sme sa potešili, keď k nám otec pri‑
viedol mamu. On sa vrátil do nášho
domu ku tete. Boli pripravení na to,
že pokiaľ sa bude dať budú spolu rato‑
vať dom. Voda nám do domu vtekala
cez okna a dvere a zároveň aj cez ne
vytekala. Otec a teta boli povrazom
uviazaní o kredenc v izbe a odhadzo‑
vali väčšie kusy konárov čo niesla voda,
aby sa nepoškodili steny domu.

Naši dobrodinci nás uložili spať
do tmavej komory. Bolo tam také
malé okienko ako dlaň. My, deti
sme spali na posteli v ktorej bol stro‑
žľak naplnený tak slamou, že kým
sme si vyležali miesto padali sme
z postele. Pod veľkou ťažkou peri‑
nou sme sa šli zadusiť. Mama ležala
vedľa na drevenej lavici. My sme sa
v posteli stále mrvili. Nielenže sme
mali málo miesta, ale nás veľmi čosi
štípalo. Z povaly na nás padali akési
chrobáky. Mama nás napomínala,
aby sme boli ticho, že môžeme byť
radi za poskytnutý nocľah.
Nad ránom prišiel k nám otec
so správou, že dážď utícha. Voda sa
ustaľovala a začínala upadať. On zis‑
til, že z povaly na nás padajú šváby.
Baterkou, ktorú mal pri sebe začal
svietiť na povalu a šváby zaliezli
do škár. Ráno sme sa zobudili celí
posiati červenými bodkami. Urobili
nám ich ploštice čo nás po celú noc
štípali. Rodičia nám zakázali hovoriť
pred domácimi akú sme mali noc.
V kuchyni sme už mali pripravenú
praženicu a lipový čaj. My, deti sme
v tomto dome ostali celý deň.
Otec s mamou a tetou čistili náš
dom od nánosov, ktoré priniesla
voda. Vypadalo to tak, že ešte aspoň
jednú noc nebudeme spať doma. To
bola pre nás hrôza. Báli sme sa švá‑
bov a ploštíc.
Nakoniec neskoro večer prišiel
po nás otec a odviedol nás domov.
Steny v dome boli mokré, ale postele
a periny sme mali suché, lebo boli
vyložené na šope a prikryté senom.
Škody, ktoré táto veľká voda
široko ďaleko narobila sa nedali
vyčísliť. Ľudia sa veľmi dlho nemohli
spamätať z tejto pohromy. Na to sa
nedá zabudnúť.
Táto živelná pohroma, ktorá
postihla ľudí poukázala na to, akú
silu má príroda. Človek je súčasťou
prírody nie naopak. Musíme sa o ňu
starať a rešpektovať ju.
V. Sekerášová

Duchovné slovo
O zasvätenom živote kolujú medzi ľuďmi rôzne predstavy. Ako je to naozaj? Ako je to v mojom povolaní? Zasvätiť
svoj život Bohu znamená pokaziť si ho? Prísť o radosti života? Alebo je za tým azda istý komfort životného štýlu
„singel“ bez starosti a zodpovednosti o druhých? Je to pokojný a pohodlný život pre seba? Sú duchovné osoby ďaleko
od reálnych problémov života a bežných ľudí? Čo to vlastne znamená zasvätiť svoj život Bohu a na čo je to dobré?

Zasvätiť svoj život Bohu znamená pokaziť si ho?

ukazovať na to, čo je za ním, ukazovať
na život po tomto živote. Naše zriek‑
nutie sa vlastného života má druhým
pripomínať, že pozemský život nie je
cieľ. Že nežijeme preto, aby sme sa tu
naplnili. Že naše srdce nemôže prirásť
k tomu, čo je len dočasné. Usilujeme sa
byť hlasom, ktorý ľuďom pripomína
najdôležitejšiu správu: „Ženích prichádza! Pán je blízko! Pripravte si srdcia
na jeho príchod!“

Jeruzalem
Keď som začala vo svojom srdci
vnímať Božie volanie, spočiatku mi to
nahnalo i strach. A svoje rozhodnutie
som si musela vo svojom srdci i pred
Bohom vybojovať. V dnešnom svete
to chce veľký kus hrdinstva a odvahy.
Pretože človek ostane mnohými nepo‑
chopený alebo neprijatý. Zároveň sa
vystavuje rozličným ťažkostiam ale
i núdzi. Moje duchovné povolanie
je v mnohom špecifické a nie veľmi
známe. Pritom ide o najstaršiu formu
zasvätenia sa žien v Cirkvi ešte z apoš‑
tolských čias. Svojím rozhodnutím
som teda nadviazala na dávnu tradíciu
prvotnej Cirkvi a takýmto spôsobom
môžeme i v našej farnosti zakúsiť toto
duchovné prepojenie a kontinuitu.
Prvou zasvätenou pannou v Cirkvi,
aj keď nie oficiálnym spôsobom, bola
Panna Mária, ju si prvú Boh vyvolil
za svoju nevestu a ona na jeho ponuku
odpovedala svojím „áno“. Život

zasvätenej panny je veľmi podobný
jej životu. Patríme celkom Bohu, no
zároveň ostávame vmiesené do tohto
sveta, ako zrnko soli do cesta. Neno‑
síme habit, nežijeme v rehoľných
komunitách, máme svoju civilnú
prácu, sme vystavené všetkým vply‑
vom i nárokom doby spolu s bežnými
ľuďmi. Rozvíjame hlboké vnútorné
spojenie so svojím Ženíchom Kristom,
no súčasne sme ponorené do hektiky,
víru a starostí bežného života.
Vo svojom povolaní ostávame
blízko ľuďom, zdieľame ich údel,
a práve v tom je naša cesta krásna
i náročná. Sme ponorené do sveta, ale
nepatríme svetu. Ponúkame svoj život
ako dar Cirkvi, farskému spoločenstvu
i všetkým ľuďom, s ktorými žijeme.
Sme pozvané byť medzi ľuďmi zna‑
mením Božej blízkosti, no zároveň si
musíme uchrániť srdce od tohto sveta.
Naším poslaním je ostať vo svete, ale

Najdôležitejšou starosťou ľudského
života v skutočnosti nie je postaviť
dom, založiť si rodinu, zaplatiť účty,
prežiť do ďalšej výplaty ani urobiť
kariéru či splniť si nejaký sen. Naj‑
dôležitejšou starosťou je nezmeškať
Pánov príchod! Čo to znamená? Nežiť
tak, aby nás našiel nepripravených.
Nevieme, kedy príde, no vieme, že náš
život raz vyústi do stretnutia sa s ním.
Ide o to prežiť ho tak, aby nám nemusel
povedať: „Nepoznám vás!“ Ide o to, aby
sme s ním mali vzťah už teraz. Inak si
v okamihu smrti budeme strašne cudzí.
Boh nám pripravil nebo, otvára pred
nami svoju náruč, ale kvalita každého
vzťahu závisí vždy od toho, kto ho chce
menej, teda v tomto prípade od nás.
Do neba vstupujeme už teraz, každým
svojím rozhodnutím, každým svojím
slovom, myšlienkou i nádychom sa buď
k nemu približujeme alebo vzďaľujeme.
Vo svojej podstate je život zasvätenej
panny misijným poslaním. Sme misi‑
onárky vo svojom prostredí, sme misi‑
onárky Božieho príchodu, jeho lásky,
ktorá nám ide v ústrety. Sme ako
jemné budíky, ktoré Ježiš natiahol
uprostred svojho ľudu, aby pomáhali
ľuďom nezaspať.
U mnohých ľudí jestvuje presved‑
čenie, že odovzdať svoj život Bohu
znamená pokaziť si ho. Prísť o veľa
pekných vecí a radostí života, zvoliť si
samotu je predsa neprirodzené. Zrie‑
kať sa pôžitkov pre Boha sa považuje
za prehnané. Ale ja vám hovorím, že
Pokračovanie na str. 14
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Duchovné slovo

Betlehem

Zasvätiť
svoj život Bohu
znamená
pokaziť si ho?

Dokončenie zo str. 13
kto neodovzdá svoj život Bohu, tomu
ostáva len smrť.
Pán ma postavil na cestu, ktorá je
náročná. Byť sám vo svete znamená
čeliť existenčným problémom. Nemať
istoty, nemať zázemie, nemať sa na koho
obrátiť. Dokonca ja sa momentálne
nemám ani kde podieť, pretože s ťaž‑
kosťami riešim bývanie. Neviem, čomu
všetkému som povedala áno, viem však
komu. Byť vyvolený neznamená špeci‑
álne výsady, práve naopak. Znamená to
prijať kríž a v ňom i svojho Boha. Cesta
je tŕnistá. Som však zavolaná nie pre
to, čo možno dosiahnuť tu, ale pre to,
čo tento svet prekračuje. Patrím Bohu.
A jeho kráľovstvo nie je stadiaľto. Boh
mi je drahší než všetko to, čo tu treba
14 |
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pretrpieť. Pán Ježiš povedal, že kto
chce ísť za ním, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ho. Je to však
volanie adresované každému človekovi.
Iba ten kto nasleduje Pána, nájde cestu
k naplneniu. Pretože on jediný ju pozná,
On je cesta, On je i cieľ.
Odovzdať svoj život Bohu znamená
mnoho stratiť. Pustiť z rúk v prvom
rade svoje vlastné predstavy a plány
o živote, vykročiť do neistoty, stratiť
komfort, prijať chudobu, samotu, nedo‑
statok emocionálnej blízkosti, stať sa
tŕňom v oku, vystaviť sa veľkému
duchovnému boju a odporu. Áno, odo‑
vzdať svoj život Bohu znamená mnoho
stratiť, ale získať jeho samého. Je to
pozvanie pre každého človeka, nie len
pre nás zasvätených, hoci my to robíme
osobitným spôsobom na znamenie pre
všetkých. Náš život je predobrazom
toho, čo čaká každého človeka v nebi,
každého, kto dokáže Bohu povedať:
„áno“. Odovzdať svoj život Bohu je jediná
možnosť ako ho naozaj nestratiť. Iba
v jeho rukách môžeme nájsť šťastie,
odpoveď na to, prečo jestvujeme, napl‑
nenie našich najhlbších túžob. Iba v jeho
rukách môžeme prežiť smrť. Kto túži

po šťastí, v skutočnosti túži po Bohu.
Príde čas, keď budeme odchádzať
z tohoto sveta, vtedy napokon budeme
musieť každý svoj život odovzdať. Vrh‑
neme sa do náručia Bohu alebo sa pre‑
padneme do temnoty?
Milí Zákamenčania, Boh volá k sebe
každého človeka, tak ako zavolal
i mňa. Pre každého má pripravenú inú,
jedinečnú cestu, no všetci kráčame
k nemu. Boh mi zveril dar v podobe
duchovného povolania, ktorý by som
chcela venovať predovšetkým vám. Tu
som vyrastala, a preto ste mi osobitne
blízki. Ak sa mi podarí vyriešiť býva‑
nie, veľmi rada by som zostala práve
medzi vami. Chcem tejto farnosti vo
svojom srdci priniesť Nazaret, aby sa
cez moje „áno“, mohol medzi nami
sprítomniť živý Boh a konať svoje
skutky. Je to predovšetkým jeho
dielo, nie moje. Preto nech je oslá‑
vený! Budem vďačná za vaše mod‑
litby a akúkoľvek pomoc. Nech vás
všetkých požehnáva Pán a nech vám
je milostivý, nech k vám obráti svoju
tvár a daruje vám pokoj!
Monika Janoťáková

Duchovné slovo

VERÍTE NA ZÁZRAKY? Zákamenné
je obcou, kde je medzi ľuďmi prítomná živá viera. A veriaci ľudia sú
tí, ktorí uverili Bohu, jeho prísľubom, jeho láske, jeho odpusteniu ale
i zázrakom.

sme zvyknutí z amerických filmov, nie
je to šťastný koniec podľa našich scená‑
rov, ale je to finále, ktoré nám zabezpečí
večný život. Preto niekedy nedopadne
všetko tak, ako by sme chceli, a predsa
to nemusí byť porážka.

Nie je azda zázrak to, že sme tu?
Že môžeme čítať tieto riadky, že nás
obklopuje krásny svet, že máme vedľa
seba priateľov, že nám doma tečie
pitná voda? Do života
človeka však neraz
prichádzajú chvíle,
kedy
prestávame
tieto veci vnímať.
Akoby sa nám zaka‑
lil zrak, oslepneme
na zázraky a vidíme
len ťažobu, všetko
to, čo nám chýba, čo
nás bolí. Možno nás postihne nejaká
núdza, tragédia v rodine, choroba,
zažijeme neúspech alebo sa nám
zrúti nejaký vzdušný zámok, na kto‑
rom sme chceli postaviť život. A teraz,
v tomto čase, kedy sa boríme ešte aj
s pandémiou, akoby sa nad našimi
životmi zatiahla celá obloha a zatienila
slnko, pribudlo ťažkostí, negatívnych
správ, život sa skomplikoval, zosmut‑
nel, oťažel. A čo teraz?

Sväté písmo starého zákona vyústi
do jediného a najdôležitejšieho príbehu
pre celé ľudstvo. Je to príbeh Ježiša. Je
to príbeh samého Boha, ktorý sa stal

Prečo nás Boh
necháva čakať
na zázrak?

Veriaci človek sa hneď vo svojom
srdci obráti na Boha. Vie, že Boh má
riešenia. Možno si vo svojej modlitbe
spomenie na slávneho Mojžiša, cez kto‑
rého Boh dokázal vyviesť celý izraelský
národ z útlaku, z neriešiteľnej a bolest‑
nej situácie, z egyptského otroctva,
proti vôli mocného faraóna a urobil
to dokonca majestátnym prechodom
cez Červené more. Wau, takýto silný je
náš Boh! Možno si veriaci Zákamenčan
predstaví malého pastierika Dávida,
ktorý bol rovnako obyčajný ako sme
my, a ktorý sa v Božej moci postavil
pred nadutého zabijaka Goliáša a pora‑
zil ho obyčajným kamienkom z praku.
Áno, náš Boh si poradí s akýmkoľvek
nepriateľom, ktorý sa rozhodne na nás
zaútočiť! Vo sv. Písme je veľa príbehov,
v ktorých Boh mocne zasiahol a pri‑
niesol svojim verným a tým, čo dúfali
v neho, víťazný zvrat situácie. Boh má
pre nás vždy víťazstvo, pripravil pre
nás „happyend“, nie však taký, na aký

jedným z nás. Je to príbeh Božieho tri‑
umfu a najväčšieho víťazstva v ľudských
dejinách. Ale aké to je víťazstvo? Z ľud‑
skej optiky išlo predsa o totálnu prehru.
Veď Ježiša nepochopili, neprijali ho, jeho
vlastný ľud ho zavrhol, kňazi, ktorí mali
byť Bohu najbližšie, ho vydali na smrť.
Brutálne ho umučili, potupili a zabili.
Akéže to víťazstvo?! A predsa! Vo svojej
bolestnej agónii Boh napísal pre mňa
i pre teba strhujúci „happyend“, napísal
ho svojou vlastnou krvou. Daroval nám
odpustenie, vytrhol nás diablovi z pazú‑
rov a porazil smrť. Tú, ktorej sa tak
všetci desíme. Otvoril nám nebo, vchá‑
dza sa doň cez jeho prebodnuté srdce.
Ja nezomriem, budem žiť! Toto je Božie
víťazstvo, ktoré sa zrodilo z najväčšej
poníženosti, utrpenia a prehry. Vieme,
že krížom sa to nekončí, vieme, že Ježiš
vstal, vieme, že kameň bol odvalený a že
zo smrti vytryskol do celého sveta život,
pre tých, ktorí ho budú chcieť prijať.

Medzi Ježišovou popravou a prázd‑
nym hrobom sú však tri dni. Tri dni,
kedy sa zdalo, že zlo zvíťazilo, že
láska prehrala. Boli to tri ťažké dni
úzkosti a smútku, prázdnoty a opus‑
tenosti Bohom. No boli to tiež dni,
kedy človek mohol dorásť do ver‑
nosti a dôvery, že Boh splní čo sľúbil,
že sa o nás postará a všetko sa raz
skončí dobre. Keď prežívame niečo
ťažké, pravdepodobne sa nachádzame

niekde medzi krížom a vzkriesením.
Voláme k Bohu a nič sa nedeje! Spo‑
liehame sa na neho, a predsa sa naša
situácia nerieši. Kde si Bože? Dokedy
ešte? Žijeme svoje tri dni v očakávaní
veľkonočného rána, v očakávaní
zázraku. Boh nám svojím zmŕtvych‑
vstaním daroval nádej i prisľúbenie,
že je to on, kto bude mať posledné
slovo – nie zlo, nie kríže, nie trápenia,
nie choroby, nie problémy a všetko,
na čo nestačíme. Je to Boh, kto
dopíše bodku na konci každého prí‑
behu. Človek, ktorý sa vloží do jeho
rúk a celkom sa spoľahne na neho,
nemôže skončiť zle. Všetko sa pre
teba skončí dobre, pokiaľ si v Božích
rukách, pokiaľ sa mu zveríš, pokiaľ sa
z nich nevymaníš. Prečkajme každú
skúšku v takejto odovzdanosti, kým
sa nenaplní čas, kým v našich živo‑
toch nesvitne Boží „tretí deň“.
Pokračovanie na str. 16
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Duchovné slovo / Dejiny

YOHANAN FRIEDMANN:
„ Zavraždených nemožno
priviesť späť k životu,
ale je dôležité rozprávať
mladej generácii,
aké zverstvá robili nacisti“

Prečo nás Boh necháva
čakať na zázrak?
Dokončenie zo str. 15
Prečo nás Boh necháva čakať?
Je to tajomstvo. Odpoveď pozná
len on. No pravdepodobne ten čas
potrebujeme. Možno na to, aby sme
dozreli, aby sme dorástli, aby sme
jeho zázrak dokázali prijať. Boh si
v našom srdci pripravuje miesto
pre svoje dary. Niekedy sme tak
plní seba, že v ňom pre Boha a jeho
divy nemáme priestor. Potrebujeme
utrpenie. Potrebujeme ho ako kus
dreva, ktorý sa má stať nádhernou
sochou. Potrebujeme údery dláta,
potrebujeme otesávať, orezávať,
inak ostaneme iba tvrdým polenom,
ktorý nedosiahne svoje naplnenie.
Ľudia, ktorí sa majú príliš dobre,
sú obyčajne schopní len malej lásky.
Dôverujme Bohu, že to s nami
myslí dobre a to aj vtedy, keď
nás necháva čakať, keď sa zdá, že
nekoná, že nás opustil. Verme krížu
a verme i prázdnemu hrobu. On
koná už teraz, keď nám sa ešte len
zdá, že sme zahalení nocou, zatvo‑
rení v hrobe našich problémov, on
v tichu tohto čakania tvorí zázrak.
Tvorí ho priamo v tvojej duši. Náš
Boh je naozaj Bohom zázrakov
a dokáže si so všetkým poradiť.
A v pravom čase nám to bude
Monika Janoťáková
odhalené.
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Koncom marca 1936 sa v Zákamennom narodil Yohanan Friedmann.
Chlapec, ktorý sa od ostatných detí veľmi nelíšil. Bol však Žid a pre svoj
pôvod si počas druhej svetovej vojny veľa vytrpel. Spoločne s rodičmi sa
mu podarilo prežiť a po vojne emigrovali do Izraela. Dnes má Yohanan
Friedmann 85 rokov a napriek trpkým vojnovým zážitkom je z neho vitálny
a veselý človek. Žije v Jeruzaleme a svoj profesijný život zasvätil vede a pedagogickej činnosti na univerzite. O svojom živote – tom minulom, ktorý
poznačil vojnový konflikt i povojnové dianie, o nových začiatkoch v izraelskej krajine, ale aj o tom, čo jeho život napĺňa v súčasnosti a aké sú jeho
postoje k niektorým zložitejším témam, si môžete prečítať v nasledujúcich
riadkoch.

Tento rozhovor odkrýva príbeh
rodiny Friedmannovej zo Zákamen‑
ného, ktorá zažila nacistické peklo
na vlastnej koži a počas beštiálneho
vraždenia prišla o svojich najbližších.
Pri čítaní nasledujúceho textu, pro‑
sím, nezabúdajme na túto skutočnosť
a skúsme ju pochopiť. To je to najlep‑
šie, čo môžeme urobiť.

skladatelia ako Beethoven a Schubert,
nie je schopný robiť nič zlého. Z tohoto
pohľadu bol dosť naivný.
Detstvo je vo všeobecnosti vnímané
ako najkrajšie životné obdobie. Je to
čas radosti, pocitu bezpečia, lásky
a bezstarostnosti. Aké spomienky
sa viažu na túto etapu života Vám?
» Čo ešte si pamätám z tých prvých ro‑
kov? Nemal som priateľov. V Zákame‑
Narodili ste sa do židovskej rodiny nom žili okrem nás ešte štyri židovské
v Zákamennom krátko pred 2. sve- rodiny, ale si nepamätám, či mali deti.
tovou vojnou. Bolo to v období, kedy Kresťanské deti sa so mnou nebavi‑
sa zo Židov stali nepriatelia štátu. li. Zrejme im to rodičia zakázali pre
Prvé roky Vášho života neboli istotne antisemitskú (protižidovskú, pozn.)
jednoduché.
atmosféru tých časov. Z toho môžete
» Narodil som sa v Zákamennom usúdiť, že moje spomienky z vojno‑
v marci roku 1936. Ako všetci vieme, vých časov nie sú dobré. Ale dnešná
to neboli dobré časy ani na Slovensku, situácia je celkom iná. Predpokladám,
ani inde v Európe, ani na celom sve‑ že 75 rokov po skončení vojny už ne‑
te. Samozrejme, v tomto čase som bol žije v Zákamennom nik, kto by sa
malý chlapec a moje spomienky nie sú zúčastňoval na nejakej antisemitskej
úplné. Spomienky začínajú byť troška činnosti. Tento rozhovor je dôkazom
rozsiahlejšie, keď som narástol. V 1942 toho, že dnešní Zákamenčania majú
roku som bol šesťročný, ale som nemo‑ záujem o to, čo sa tam stalo počas voj‑
hol ísť do školy, lebo to bolo zakázané ny. Ja si to viem oceniť. Zavraždených
Židom. Môj otec bol lekár, ale nesmel nemožno priviesť späť k životu, ale
vykonávať lekársku prax, tak mal ča‑ je dôležité rozprávať mladej generácii,
su ma vyučovať. Učil ma počty, dejiny aké zverstvá robili nacisti v spolupráci
a hlavne nemčinu. Otec bol obdivovateľ s vtedajšou slovenskou vládou. Situ‑
nemeckej kultúry a bol presvedčený, že ácia sa ešte zhoršila po Slovenskom
národ, ku ktorému patrili spisovatelia národnom povstaní v Banskej Bystri‑
ako Heine, Goethe, Schiller a hudobní ci na jeseň 1944, keď Nemci obsadili

Dejiny
Slovensko. Gestapo prišlo k nám nie‑
koľkokrát „hľadať dva guľomety“, kto‑
ré sme, samozrejme, nemali. Postavili
nás k stene, zatiaľ čo obrátili dom hore
nohami. Dvakrát môjho otca odviezli,
ale o pár dní sa vrátil. Nepamätám si,
čo nám povedal o tomto príbehu.
Váš otec, Moric Friedmann, pracoval
ako lekár, Vaša matka bola lekárnička.
Pracovala v lekárni na Nižnom konci,
ktorá funguje dodnes. Kedy Vaši rodičia prišli do Zákamenného a prečo sa
rozhodli usadiť práve tu?
» Pokiaľ viem, moja matka prišla
do Zákamenného, keď skončila svoje
štúdium lekárnictva na Karlovej uni‑
verzite v Prahe v roku 1927 a otvorila si
tu lekáreň. Môj otec študoval medicínu
tiež v Prahe a na začiatku pracoval ako
chirurg v nemocnici v Michalovciach.
Neskôr musel opustiť túto prácu, le‑
bo pacienti nechceli, aby ich židovský
lekár operoval. Tak sa dostal do Záka‑
menného ako štátny obvodný lekár,
spoznal lekárničku a s ňou sa zosobášil
v roku 1933.
Akí boli Vaši rodičia a čo ste si na nich
najviac vážili?
» Moji rodičia boli úžasní. Môj otec
bol láskavý, kultivovaný a dobre sčíta‑
ný človek. Mal veľmi dobré vedomos‑
ti o židovských dejinách a civilizácii
(študoval na rabináte v Budapešti, ale
potom tieto štúdiá opustil a prešiel
na medicínu), ako aj veľmi dobré zna‑
losti o európskej, hlavne nemeckej lite‑
ratúre. Keďže som nemohol ísť do školy
ako šesťročný, bol mojim prvým učite‑
ľom. Moja matka bola veľmi praktická
osoba. Podarilo sa jej prežiť za najťaž‑
ších okolností v terezínskom gete. Vždy
našla nejaké jedlo a iné veci, ktoré nám
umožnili prežiť. Bola to ona, ktorá ma
zachránila. Mohol by som povedať, že
ma porodila dvakrát: raz v roku 1936
a druhýkrát v Terezíne začiatkom
1945‑ho roku.
Boli ste jedináčik?
» Áno, moji rodičia mali len jedné‑
ho syna. Aj to bol zázrak v takýchto
podmienkách.
Vaša rodina nebola jedinou
židovskou rodinou v Zákamennom.
Podľa starších dokumentov tu žili
aj Kleinovci, Kohnovci, Grossovci

Matka Jolana pracovala v zákamenskej
lekárni

Otec Móric bol lekár

Kópia výpisu z matriky
a Steinerovci. Poznali ste ich?
» Pamätám si len na Grossovcov, mys‑
lím že Gross bol mäsiar, ale nepamä‑
tám si, kde bola jeho mäsiareň. Počas
vojny tieto štyri židovské rodiny boli
deportované. Nik z nich sa už nevrátil.
Už ste spomínali, že ako židovské
dieťa ste nemohli chodiť do školy
a nemali ste žiadnych kamarátov.
Vnímali ste aj iné nenávistné prejavy
voči Vašej rodine?
» Počas vojny som bol príliš mladý,
aby som si to pamätal. Ale po vojne
mi rodičia rozprávali mnoho príbe‑
hov. Napríklad, behom jednej „náv‑
števy“ gestapa v našom dome, jedna
susedka kričala: „Čo, Nemci už vedia,
že lekárnička dáva partizánom lieky
a jedlo?“ Vravela po slovensky a Nemci
tomu iste nezrozumeli. Ale jej zámer
bol jasný. A už som povedal, že môj otec
musel opustiť prácu na chirurgickom
oddelení Michalovskej nemocnice pre
antisemitizmus. Po vojne, keď sme
bývali nejaký čas v Kysuckom Novom

Meste, nám ľudia stále rozbíjali oblo‑
ky kameňmi. Deti ma bili v škole cez
prestávky a popoludní na ulici. Snažil
som sa baviť viacej s dievčatami, tie sa
obyčajne nebijú.
Niektorí starší Zákamenčania tvrdia, že v dedine bola synagóga. Je to
pravda?
Pokiaľ viem, v Zákamennom nebola
synagóga.
ŽIVOT POČAS VOJNY
Spomínate si na začiatok vojny?
» Keď vojna vypukla, mal som len tri
roky. Neskoršie, v roku 1942, keď som
bol už šesťročný, pamätám si antise‑
mitské reči slovenských ministrov
v rádiu. Vraveli, že: „Tiso – Tuka, jedna
ruka“ ohľadom židovskej otázky a že
„príde marec, apríl a transporty začnú.“
Pamätám si, že som sa strašne bál, keď
hovorili o transportoch a o vyháňaní
Židov. Otec ma vždy ukľudňoval, že sa
Pokračovanie na str. 18
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Yohanan Friedmann: „Zavraždených nemožno
priviesť späť k životu, ale je dôležité rozprávať
mladej generácii, aké zverstvá robili nacisti“

Vďaka matkinej lekárni dostali Friedmannovci výnimku v roku 1942
Dokončenie zo str. 17
„hospodársky Žid“ a bude žiť, a kto bude v Námestove. Môj otec mal rodičov a tri
nemám čoho báť. Ako som už povedal, deportovaný a zavraždený. Vďaka tejto sestry, ktoré žili v Lelesi na východ‑
môj otec mal veľkú dôveru v nemeckú výnimke sme zostali v Zákamennom nom Slovensku (okr. Trebišov, pozn.).
kultúru.
do konca roku 1944. Keď Nemci obsadili Všetci zahynuli v Osvienčime. Rodičia
Slovensko, deportovali nás. Moja matka mojej matky boli zastrelení gestapom
Z niektorých Židov sa počas vojny a ja sme sa dostali do Terezína a môj pri Tvrdošíne v januári 1945. Pán Karol
stali „hospodársky dôležití Židia“ otec do kon‑
a dostali výnimku, ktorá ich chránila c e n t r a č n é h o
pred deportáciami. Išlo iba o tých tábora v Ora‑
židovských občanov, ktorí boli pre nienburgu pri
fungovanie štátu nejakým spôsobom Berlíne. Bolo to
dôležití, napr. lekári, lekárnici, inži‑ už blízko konca
nieri a pod. Táto výnimka bola udelená vojny a podarilo
aj Vašej matke.
sa nám prežiť.
Okrem
mňa
a
mojich
rodi‑
Moja matka mala „výnimku“
z deportácie už v roku 1942, lebo jej čov, bola celá
lekáreň bola jediná v Zákamennom naša
rodina
a v celom okrese. Napriek tomu, že v y v r a ž d e n á .
táto „výnimka“ nás zachránila, lebo Moja
matka
sme neboli deportovaní až do konca mala rodičov
roku 1944, situácia bola strašná. a dve sestry,
Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy ktoré žili s man‑ Na konci vojny bol Yohanan spolu s matkou deportovaný
v Námestove rozhodovalo o tom, kto je želmi a deťmi do Terezína
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Kurtulík z Námestova (správca Židov‑
ského cintorína v Námestove, pozn.)
pripravil „Stolpersteine“ na pamiatku
mojich prarodičov a strýka mojej
matky a jeho maželky. Je to z jeho
strany nádherné gesto a som mu veľmi
vďačný, spolu s mojou celou rodinou.

sme šli do Prahy. Nepamätám si pres‑
ne ako sme sa tam dostali, časť cesty
na nohách, časť, pokiaľ si pamätám,
na všelijakých vozidlách. V Prahe mat‑
ka našla pekáreň a dobrí ľudia jej da‑
li chleba zadarmo. Mesto bolo plné
ruských vojakov. Po niekoľkých dňoch
sme pokračovali do Zákamenného. Tr‑
valo to asi tri týždne. Zas čiastočne
na nohách, čiastočne vlakom. Našli

Nového Mesta. Otec tam dostal prá‑
cu ako lekár a matka si našla prácu
v lekárni v Žiline. Každé ráno sme
cestovali spolu do Žiliny vlakom asi
pol hodiny.

Ja som študoval na Bernolákovom
gymnáziu v Žiline dva roky. Potom
bola školská reforma a musel som
V monografii o obci Zákamenné
sa píše, že miestni ľudia pomáhali
nastúpiť do školy v Kysuckon Novom
Židom, aby ich
Meste, lebo každý
ochránili pred
žiak musel chodiť
de p or t ác i a m i.
do školy tam, kde
Ponúkol niekto
býval. Na gymná‑
pomocnú ruku
ziu v Žiline som sa
Vašej rodine?
mal dobre, ale vo
» V tom období
škole v Kysuckom
sme sa skrývali
Novom Meste bol
v stodole jedného
veľký antisemitiz‑
roľníka – nepa‑
mus. To bol jeden
mätám si na jeho
z dôvodov rozhod‑
meno, ale po nie‑
nutia mojich rodi‑
koľkých dňoch
čov odísť do Izra‑
nás požiadal, aby
ela.
Druhým
dôvodom
bolo,
sme odišli, lebo sa
že
komunistická
bál, že niekto ho
vláda
Českoslo‑
oznámi a Nemci
ho zatknú a za‑
venskej republiky
vraždia s celou
vyhlásila v roku
1948, že len deti
rodinou.
Fiktívne doklady vydané na meno Hansa (nem. Yohanan) Friedmanna „Bankou robotníkov budú
Kde ste sa scho- židovskej samosprávy“ plnili propagandistickú funkciu a mali presvedčiť funkci- môcť študovať
vávali potom?
onárov medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorí navštívili Terezín v lete na univerzitách.
» Raz sme pokúsi‑ 1944 a začiatkom roka 1945, že Židia žijú v koncentračných táboroch síce pod Moji rodičia nesú‑
li sa schovať v lese dohľadom SS, ale sú slobodní, disponujú vlastným majetkom, môžu navštevovať hlasili s tým, že
mať
blízko Zákamen‑ obchody i školy. Aj týmto spôsobom sa nacisti snažili poprieť šíriace sa správy nebudem
príležitosť
štu‑
o
vyvražďovaní
Židov
v
koncentračných
táboroch.
ného, ale to sa
tiež nepodarilo.
dovať na univer‑
Bola veľká zima 1 Stolperstein je v preklade kameň, o ktorý by sa mal chodec potknúť. zite a rozhodli sa
a nezostali sme Zasadzuje sa do dlažby pred domom obetí holokaustu.
opustiť Slovensko
v lese viac ako
Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Stolperstein
v auguste r. 1949.
jednu noc. Bolo
to strašné – vlci, líšky a strašný mráz. sme náš dom vyrabovaný, ale mohli NOVÝ ŽIVOT V IZRAELSKEJ KRAJINE
December na Slovensku. Viete si to sme ho používať. Celý čas sme neve‑ Izrael je vzdialený od Slovenska asi
predstaviť.
deli, či môj otec prežil, ale asi po troch 3 500 km. Ako ste tam cestovali a ako
týždňoch sa aj on vrátil z Berlína. Je‑ dlho to trvalo?
Pamätáte si koniec vojny?
mu to trvalo dlhšie, Berlín je omnoho » Cestovali sme vlakom do rumunského
» Koniec vojny si pamätám. Vtedy som ďalej od Oravy ako Terezín. My s mat‑ prístavu Konstanca. Tam sme nasadli
bol už viac ako deväťročný. V tomto kou sme nevedeli, či prežil vojnu a on na loď Transylvania a plavili sme sa cez
veku si človek už pamätá viac. Dňa 8. nevedel, či moja matka a ja žijeme. Dú‑ úžiny Dardanely a Bospor do Stredo‑
5. 1945 Červená armáda došla do Te‑ fal, že ma nájde nažive a podarilo sa zemného mora a na Haifu.
rezína. Nebol tam boj, Nemci utiekli mu po ceste kúpiť pre mňa dva diely
predtým čo Rusi došli. Po niekoľkých knihy Zo života zvierat od Alfreda Aké boli Vaše začiatky v Izraeli?
dňoch sme sa rozhodli vrátiť späť Brehma. Nádej je silná emócia.
» Začiatky sú ťažké. Nevedel som
do Zákamenného. Nemohol som
po hebrejsky. Bolo treba začať od za‑
chodiť, mal som napuchnuté nohy Čo bolo ďalej? V Zákamennom ste čiatku. Jeden rok som strávil na vidie‑
kvôli podvýžive, tak matka ma nies‑ neostali dlho.
ku neďaleko Haify. Naučil som sa tam
la na chrbte. Ľudia ju nazývali „žena » Niekoľko mesiacov po konci vojny základnú hebrejčinu. V roku 1950 ma
s chlapcom na chrbte“. Na začiatku sme sa presťahovali do Kysuckého
Pokračovanie na str. 20
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Yohanan Friedmann: „ Zavraždených nemožno priviesť späť
k životu, ale je dôležité rozprávať mladej generácii, aké
zverstvá robili nacisti“

Dokončenie zo str. 19
rodičia zapísali na strednú školu v Haife.
V prvých rokoch to bolo veľmi ťažké.
Predmety, ktoré som sa učil na Slo‑
vensku mi neboli užitočné. Neve‑
del som nič o židovských dejinách
a o hebrejskej literatúre. Nevedel som
po anglicky a moja hebrejčina nebola
dostatočná. Ale po roku na strednej
škole sa všetko pomaly zlepšilo. Bol
som veľmi usilovný a podarilo sa mi
zmenšiť rozdiel medzi mojimi vedo‑
mosťami a vedomosťami ostatných
žiakov.

Napokon ste sa stali profesorom
Islamských štúdií. Prečo ste
si vybrali tento odbor?
» Môj výber je skutočne prekvapivý. Is‑
lamské štúdie som si vybral vďaka veľ‑
mi charizmatickému učiteľovi arabčiny
na strednej škole. Potom som pokračoval
na Hebrejskej univerzite. Keď som v roku
1962 dokončil magisterský stupeň, do‑
stal som štipendium a odcestoval som
do Montrealu na McGill University. Tam
som skončil doktorát v r. 1966.

Vďaka matkinej lekárni dostali Friedmannovci výnimku v roku 1942

» Navštívil som Zákamenné v roku Granta“, „Pätnásťročný kapitán“) Karl
1993. Bol som tu so svojou manželkou May („Winetou“), Henryk Sienkiewicz
Zafrirou a s dvomi dcérami, Yasmin („V púšti a v pralese„) a mnoho iných.
a Tamar. Najprv sme šli na obecný Toto boli knihy, ktoré vtedajšie deti
úrad, kde som dostal kópiu rodné‑ čítali. Chodil som do slovenskej školy
ho listu od pani Balkovej. Neskoršie medzi rokmi 1945 a 1949. Keď sme do‑
Máte za sebou úspešnú kariéru. som spoznal aj jej dcéru Evu. Potom šli do Izraela, doma sme vraveli po slo‑
Od roku 1966 učíte na Hebrejskej sme navštívili náš dom a dostali vensky, kým moji rodičia žili – otec
univerzite v Jeruzaleme. Prednášali sme od pani Chocholáčkovej kópiu zomrel v roku 1980 a matka v roku
ste na univerzitách v New Yorku predajnej zmluvy domu z roku 1947. 1992. Moja slovenčina je materinská
a Pensylvánii v USA. Získali ste via- Sme sa aj stretli s jednou paňou, kto‑ reč, ale zostala na úrovni trinásťročné‑
ceré prestížne ocenenia za dlhoročný rá pomáhala mojej matke v lekárni ho chlapca. Od roku 1949 som nečítal
prínos v oblasti humanitných vied. a navštívili sme Valaskú Dubovú, kde po slovensky ani peknú literatúru, ani
Ste na seba hrdý?
bývala jej sestra, ktorá ma dojčila, publicistiku.
» Nie som hrdý, ale cítim nesmierne keď som sa narodil. Medzitým som
uspokojenie. Islamské štúdia ma veľ‑ spoznal aj pani Padušňákovú, ktorá Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aký
mi zaujímajú. Islam je veľká civilizácia iniciovala tento rozhovor. Som jej veľ‑ by bol Váš život, keby ste neodišli
a podarilo sa mi prispieť k výskumu mi vďačný za túto myšlienku. Dúfam, zo Zákamenného?
tejto oblasti.
že sa mi podarí navštíviť Zákamenné » Nik nemôže vedieť, ako by sa môj
ešte raz.
život rozvíjal, keby sme zostali na Slo‑
Hoci máte 85-rokov, stále učíte.
vensku. Ako som už povedal, kvôli
Čo Vás motivuje byť aj
Keď ste od
po
ve
dali na môj prvý komunistickému režimu by som
v tomto veku aktívny?
e-mail, použili ste slovenčinu. Aj nemohol študovať na univerzite. Ale
» Napriek vysokému veku som zdravý, neskôr, keď sme skypovali, roz- jedna vec je istá.
cítim sa dobre a nevidím žiaden dôvod, právali ste plynulo po slovensky.
Po presťahovaní do Izraela sa môj
aby som nerobil to, čo som robil celý Príjemne ma to prekvapilo. Ako život stále len zlepšoval. Jedna uda‑
je možné, že Vaša slovenčina je losť to najlepšie vystihuje: 8. 5. 1985,
život s veľkým pôžitkom.
stále na veľmi dobrej úrovni? presne štyridsať rokov po oslobodení
»
Pokiaľ som žil na Slovensku, čítal Terezína, som bol zvolený za dekana
NÁVRAT DO RODNEJ DEDINY
som
mnoho kníh v slovenskom pre‑ Filozofickej fakulty na Hebrejskej
Kedy ste boli naposledy
v Zákamennom?
klade: Jules Verne („Deti kapitána univerzite.
20 |

Zákamenčan č. 1 / 2021

Dejiny

Po rokoch Yohanan spolu so svojou rodinu navštívil Zákamenné
Politické zoskupenie pravicových
extrémistov je už druhé volebné
obdobie súčasťou slovenského parlamentu. Ich líder sa v minulosti rád
predvádzal v uniforme inšpirovanej
Hlinkovou gardou a obdivoval Jozefa
Tisa. Mnohí z členov tejto strany boli
obvinení, súdení a niektorí z nich aj
odsúdení za extrémistické prejavy.
Čo musíme urobiť pre to, aby sa
extrémizmus, nenávisť a zlo nešírilo ďalej?
» To je najťažšia otázka v tomto roz‑
hovore. Treba si uvedomiť, že žiaden
národ nie je v bezpečí pred fašizmom.
Každý štát potrebuje ústavný zákon,
ktorý zakazuje rasizmus a fašizmus,
a samostatný najvyšší súd, ktorý má
právomoc zabrániť účasti fašistických
strán vo voľbách.
V Izraeli sa stala taká vec v roku
1988, keď náš najvyšší súd zakázal
jednej politickej strane zúčastniť sa
volieb.
Zároveň si myslím, že v školách
treba vyučovať nielen dejiny vlast‑
ného národa, ale aj dejiny iných náro‑
dov. Slovensko je v strednej Európe

v prácach slovenského historika Iva‑
na Kameneca v hebrejskom prekla‑
de. Jeho štúdie vyšli samozrejme aj
v slovenčine. Pokiaľ viem, názov jeho
knihy o holokauste na Slovensku v slo‑
venčine je Po stopách tragédie (1991).
Ďalšou jeho prácou je publikácia Spory
o Jána Vojtaššáka. Štátna rada sa roz‑
hodla deportovať slovenských Židov
do Poľska v marci 1942. Výsledkom
tohto rozhodnutia bola deportácia asi
80 000 ľudí, z ktorých väčšina bola za‑
vraždená v nemeckých táboroch smrti
v Poľsku. Počas rokovania rady sa Ján
Balko pýtal biskupa Vojtaššáka, aký je
Zo Zákamenného pochádza aj bis- postoj cirkvi k tzv. židovskej otázke.
kup Ján Vojtaššák. Jeho osobnosť je Vojtaššák uviedol, že to je otázka poli‑
v spoločnosti vnímaná dvojako. Jedni tická, nie náboženská. To bolo všetko,
mu vyčítajú, že bol počas 2. svetovej čo považoval za vhodné povedať, keď
vojny súčasťou Štátnej rady, ktorá sa hovorilo o deportácii 80 000 ľudí
o. i. rozhodovala aj o deportáciách na smrť. Postoj evanjelického biskupa
Židov. Na druhej strane ostro vystu- Klima bol rovnaký. V rozpore s tým,
poval proti komunistickému režimu, sa Ján Balko otvorene postavil proti
za čo bol perzekvovaný. Ako Jána Voj- deportáciám z morálnych a právnych
taššáka vnímate Vy?
dôvodov. Za svoje názory nebol nija‑
» Ján Vojtašák bol biskupom a pod‑ ko potrestaný. To znamená, že obaja
predsedom Štátnej rady ktorá roko‑ biskupi neboli v žiadnom nebezpečen‑
vala o deportácii slovenských Židov stve, vyjadrili svoje skutočné názory
do koncentračných táborov v Poľ‑ a nehovorili pod nátlakom.
Martina Padušňáková
sku v marci 1942. Čítal som o tom
a mladí ľudia by mali poznať dejiny
Európy, mali by poznať filozofiu
osvietenia a tiež myšlienkové trendy,
ktoré boli v rozpore s osvietenstvom.
To im pomôže porozumieť, prečo
jeden z najcivilizovanejších národov
v Európe podľahol Hitlerovi v prie‑
behu niekoľkých rokov a spôsobil
katastrofu pre celý svet. Demokra‑
cia potrebuje ochranu. Ľudské práva
nemožno nechať na politické rozhod‑
nutie väčšiny. Demokracia nie je len
vládou väčšiny, je to aj ochrana práv
menšín a slabých.
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BYŤ SPOLU NA DIAĽKU

Možno poznáte rozprávku o múdrej dievčine, čo mala prísť za kráľom ani cez deň, ani v noci, ani koňmo, ani
pešky, ani nahá ani oblečená a aby toho ešte nemala na špekulovanie málo, tak mala priniesť dar-nedar. Múdra dievčina to vyriešila bravúrne, zabalila sa do rybárskej siete, nadránom sadla na somára a v rukách niesla
klietku s vtákom, ktorého napokon vypustila.
Nejako podobne sme sa cítili pred napriek nepriaznivej situácii na zú‑
rokom v marci my učitelia, keď sme častňujú súťaží, ktoré prebiehajú on‑
dostali z jedného dňa na druhý za line formou a získavajú umiestnenia
úlohu učiť-neučiť, pretože vážna situ‑ na najvyšších priečkach.
ácia okolo nového vírusu a násled‑
nej pandémie nás vrhla strmhlav do Čo nám priniesla do života
víru takých udalostí, s ktorými nikto táto nová skúsenosť?
nepočítal ani vo sne.
Po takmer polročnom dištančnom
vzdelávaní môžeme bilancovať. Naše
Začiatky dištančného vyučovania deti – naši žiaci, ale aj my učitelia sme
boli veľmi rozporuplné, pretože sme prešli rôznymi fázami. Od úplného
čelili situácii, ktorá nemala obdobu. ochromenia, šoku, letargie až po po‑
Všetci sme bojovali so svojimi prob‑ stupné zmierenie sa so situáciou a jej
lémami. Rodičia s novou situáciou prijatia.
okolo domácich úloh, nových látok,
ktoré bolo treba zvládnuť bez
To, že je každý človek jedinečnou
odborného vysvetlenia učiteľa, naj‑ osobnosťou, sa odzrkadlilo aj v tom,
viac však bili zvony na poplach vo ako deti prijali novovzniknutú situ‑
viacpočetných rodinách, kde roz‑ áciu. Niekomu vyhovuje sedieť doma
deliť spravodlivo jeden počítač bol pred počítačom, a tak sa učiť, ale nie‑
takmer nadľudský výkon. Okrem kto potrebuje vidieť naživo učiteľa. Je
toho, že museli zastupovať úlohu rozdiel, či je žiak introvert alebo extro‑
učiteľa, riešili problémy okolo OČR, vert – či je radšej sám alebo s ostat‑
PN, ale aj NAVAR a OPER :) , keďže nými. Niekto rád počuje len učiteľa, ako
dom bol plný od rána do večera. Uči‑ vysvetľuje – niekto má naopak radšej
teľom a vedeniu školy vírili v hlavách hodiny, na ktorých sa vie poradiť aj s
otázky typu Ako máme učiť žiakov kamarátmi. Má rád prestávky, je rád v
„na diaľku?“ Dokedy to potrvá? Akou spoločnosti. Pre väčšinu je však ťažké
formou zadávať úlohy? Ako overo‑ byť doma zatvorený medzi štyrmi ste‑
vať ich schopnosti? Majú všetci mai‑ nami. Striedali sa teda emócie radosti,
lové adresy? Čo s tými, čo nemajú že nemusia ráno zavčasu vstávať, že
počítače? Ako učiť telesnú, hudobnú, sa dá super odpisovať na previerkach,
výtvarnú? ...
že majú menej hodín a viac voľného
Bolo to veľmi náročné obdobie, ale času, s pocitom nudy a opustenosti,
že nemôžu byť so svojimi blízkymi,
my sme verili, že čoskoro skončí.
rodinou a kamarátmi zo školy.
Ako veľmi sme sa mýlili...
Keď sme sa v septembri všetci sr‑
Postupne sme nabehli na nový
dečne vítali v novom školskom ro‑ rytmus vyučovania. Deti zistili, že
ku, netušili sme, že už o dva mesiace musia byť viac samostatné, zodpo‑
sa bude marcový scenár opakovať. vednejšie a technicky zručné, aby sa
Tentokrát sme boli aspoň pripravení. ich rodičia psychicky nezrútili. My
Žiaci druhého stupňa dostali nové učitelia sme sa zase vrhli do spozná‑
rozvrhy, podľa ktorých fungujú ZO‑ vania nových metód a didaktických
OM hodiny najdôležitejších predme‑ pomôcok, aby sme deťom vyučova‑
tov, aby boli v kontakte so svojimi nie čo najviac spestrili a spríjemnili.
učiteľmi aspoň prostredníctvom Začali sme navštevovať rôzne nové
obrazovky. Z ostatných predmetov pedagogické portály, vzdelávacie
dostávajú úlohy prostredníctvom webináre, aby sme sa zoznámili s naj‑
školskej aplikácie
Edupage. Aj novšími trendmi v oblasti dištančného
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vzdelávania. Niektorým sa to poda‑
rilo viac, iným menej. Každý sa však
snažil najviac, ako vedel a robil, čo
bolo v jeho silách. Otestovali sme
si svoje pedagogické zručnosti pod
každodenným prísnym dohľadom tej
najvyššej inšpekcie – rodičov.
To, že deťom napriek benevo‑
lentnejšiemu spôsobu dištančného
vyučovania chýba naozaj škola, sme
mohli vidieť počas dvoch dní, keď sa
jej brány nádejne otvorili. Keď deti
premohli problémy s ranným vstá‑
vaním a ocitli sa v triedach, ich nad‑
šené tváre a takmer stopercentná
dochádzka boli toho živým dôkazom.
A aj tí najväčší loptoši priznali, že im
škola chýbala :)
Zaujímavým fenoménom je, že
aj keď sme sa my učitelia s deťmi
od seba vzdialili, zároveň sme sa
k sebe viac priblížili, pretože sme
poodhalili časť svojho súkromia pro‑
stredníctvom monitorov, čo sa často
neobišlo bez humorných situácií, keď
napríklad počas vyučovania pristala
žiačke vo vlasoch andulka, spoza
pleca vybehol chameleón či malý
škrečok zdrhol z klietky a vysypal
celý jej obsah po izbe alebo mladší
brat tancoval v pozadí indiánsky
tanec len tak v trenírkach. Inokedy
sme mohli spoznať niektorých čle‑
nov rodiny pri predvádzaní bojových
scén, pri príprave obeda (a dostať
zaujímavé recepty), alebo sa radovať
z nových prírastkov v rodine, ktoré
dávali jasne najavo, kto je momen‑
tálne pánom domu. Vtipné boli aj
otázky typu Pani učiteľka, prišiel
mi kuriér, môžem ísť otvoriť? Pani
učiteľka, môžem sa teraz vysmrkať?
Pani učiteľka, môžem ísť prebaliť
brata, lebo sa práve pri mne pokakal,
je tu smrad a mamina šla k leká‑
rovi... alebo počas písania previerky
s vypnutou kamerou, ale zapnutým
mikrofónom: – Mamíííí, už píšeme,
kde si???

Dištančné vzdelanie

Takýchto a podobných situácií bolo
neúrekom, stávali sa aj na strane uči‑
teľov a okrem pobavenia nám ukázali,
že všetci sme len ľudia z mäsa a kostí.
Dištančné vzdelávanie beriem ako
pozitívnu záchrannú sieť pre žiakov
aj učiteľov v tomto nepriaznivom

období. Beriem to ako jedinú mož‑
nosť. Niečo nám dalo a niečo zase
vzalo. Nevýhod bude asi viac. Všetci
žiaci a učitelia musia vynaložiť viac
síl, musia disponovať väčšou seba‑
kontrolou. Mnohí z nich častokrát
zápasia s technickými problémami.

Najväčším bremenom však je strata
sociálneho kontaktu. Monitor počítača nám síce poskytne obraz aj zvuk,
ale nenahradí prirodzenú emóciu
bežného dňa v triede s jej drobnými
radosťami a starosťami.
Oľga Vojtaššáková, učiteľka

Rodič ako učiteľ alebo učiteľ ako rodič
BLOG (v čase dištančného vzdelávania)
Mám to šťastie resp. nešťastie, že som
aj učiteľka aj matka. Zvykla som ho‑
vorievať, že „najhorší rodič“ je učiteľ.
Avšak počas dištančného vzdelávania
som prišla na to, že to platí aj opač‑
ne „najlepší učiteľ“ je rodič. Vekovú
kategóriu, ktorú mám doma aj učím
a zozbierala som niekoľko postrehov
počas takmer rok trvajúceho „online“
učenia.
V prvom rade vnímam silnejúci
nápor „online“ učenia na rodičov.
Tento nápor iste ovplyvnil nejeden
rodinný rozpočet, predovšetkým bolo

potrebné riešiť stále internetové pri‑
pojenie, rýchlosť, aby internet stíhal
aj viac pripojení naraz. Taktiež mnohí
rodičia museli zakúpiť nové zariade‑
nia na online prenosy ako mobily,
tablety, či PC zostavy. Ďalší rodičia,
ktorí si nevedeli inak pomôcť, našli
útočisko v zapožičaní si vyradených,
ale funkčných školských noteboo‑
koch alebo tabletoch. Rodičia rôznych
vekových kategórií sa museli spriate‑
liť s technológiami, či sa im to páčilo
alebo nie. Ospravedlnenky, tried‑
nické hodiny, rodičovské združenia,

konzultácie – to všetko od marca 2020
prebieha v online priestore. Rozlúčiť
sa bolo treba aj s teplými jedálenskými
obedmi, domácu stravu štát nepreplá‑
cal. Doslova sme si museli sadnúť do
školských lavíc a opakovať učivo spolu
s deťmi. Nestačilo prikazovať a zaka‑
zovať, nariaďovať, ale bolo potrebné
zaviesť pravidelnosť, systémovosť a aj
tak sa nám to občas vymykalo z rúk.
Na toto sa zvyknúť veru nedá.
Po druhé, vnímam veľký nápor aj
na naše deti, našich žiakov. Možno
Pokračovanie na str. 24
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SÚŤAŽE, DO KTORÝCH SA ZAPOJILI NAŠI ŽIACI V ČASE DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA
Názov súťaže

Druh súťaže

Umiestnenie

Piráti krásy – prednes

Diecézne kolo

1., 2. miesto

WocaBee – ANJ

Krajské kolo

2. miesto

e-Bobor

účasť

Olympiáda zo SJL

Okresné kolo

Úspešná riešiteľka

Olympiáda v ANJ

Okresné kolo

účasť

Matematická olympiáda

Okresné kolo

1., 2., 4. miesto

Biologická olympiáda

Krajské kolo

10. miesto

Biologická olympiáda

Okresné kolo

1., 2. miesto

Biblická olympiáda

Okresné kolo

2. miesto

Rodič ako učiteľ alebo učiteľ ako rodič
BLOG (v čase dištančného vzdelávania)
Dokončenie zo str. 23
sa tvárili, že je to pohoda a chvíľu si
aj užívali výhody online učenia ako
napríklad, chladnička a špajza vedľa
„učebne“, dlhšie prestávky (online
hodina trvá 40 minút) a ranné
„nevstávanie“. Neraz prišla ospravedl‑
nenka od rodiča, keď žiak zaspal na
4. vyučovaciu hodinu. Avšak netrvalo
dlho a prejavil sa zhoršený prospech.
To už nebolo len o vedomostiach,
ale aj o hľadaní správneho režimu
ako nezaspať, ako nezabudnúť, ako
neprehliadnuť, atď. Iste neraz vypadla
slza alebo otcova ruka. Z výhod sa
postupne čoraz viac stávali nevýhody.
Špajza nablízku a neskoré vstávanie
urobili svoje a naše detičky sa pekne
zaguľateli. Chýbali príležitosti na
pohyb, naháňačky s kamarátmi ces‑
tou do školy. Niekedy zabudli hýbať
jazykom, keď sa bolo treba pozdraviť
pri náhodnom stretnutí s učiteľom.
Vcelku nezazlievam, lebo táto divná
doba priniesla divné vzorce správania.
V neposlednom rade bola to pre‑
vratná zmena aj pre učiteľov. Museli
si zvyknúť na nové online prostre‑
die, aplikácie a programy. Vytvorený
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systém bolo potrebné preinštalovať
od základov. Našťastie prichádzali
aj nové možnosti vo forme online
webinárov ( = vzdelávacie semináre
a workshopy realizované naživo
online pre pedagogických zamest‑
nancov), nových aplikácii zadarmo
ako aj nových programov a projektov,
ktoré pre podporu školám iniciovalo
ministerstvo školstva. A tak okrem
učenia, kontrolovania zadaní a diag‑
nostiky, pribúdali aj nové certifikáty

Vyučovanie
INAK
Snahou človeka vždy bolo a je kráčať s dobou, inak povedané – byť
MODERNÝ. Snaha o modernizáciu sa
nevyhla ani oblasti školstva. Nebolo
to tak dávno, čo sme boli nadšení
z nových počítačov v každej triede,
zo skvelých interaktívnych tabúľ,
z plného pokrytia internetom či
miestností so slúchadlami na výučbu

o absolvovaných školeniach, aby sme
žiakom vedeli spestriť inak nudné
vyučovanie. Častokrát kvalita online
hodín sa zdala byť efektívnejšia ako
prezenčná výučba.
Avšak bolo to len zdanie. Aj apli‑
kácii a noviniek sa dá „prejesť“ a člo‑
vek pocitový potrebuje blízkosť, spo‑
ločnosť rovesníkov. Život v online
priestore nie je skutočný. A tak už
všetci nemo kričíme „DOSŤ BOLO
IZOLÁCIE“.
MB
cudzích jazykov. Boli sme jednoducho
moderní a hrdí, že naša škola a obec
nám poskytla materiálne vybavenie na
vysokej úrovni. A zrazu prišiel ZVRAT.
Zavítal k nám MALÝ vírus a narobil
VEĽKÉ zmeny v každej oblasti ľudského
bytia, školstvo nevynímajúc. Odrazu
sme „prepočítačovaní“, „ preinternetovaní“ a akosi priveľmi moderní a radi
by sme sa vrátili do obdobia, keď sme
boli špinaví od kriedy, spotení z dvanásťminútového behu, internet patril
iba k informatike a falošnosť tónov
na hudobnej výchove nám vždy vyčarila úsmev na tvári. Staré dobré časy.

Dištančné vzdelanie
Tradičný spôsob výučby nahradilo
ONLINE vyučovanie. Múdry slovník
cudzích slov definuje online výučbu
ako vyučovanie prostredníctvom počí‑
tačov a internetu, kde učiteľ aj žiaci
využívajú počítač na nadviazanie kon‑
taktu, zasielanie potrebných učebných
zdrojov či poskytovanie spätnej väzby.
Znie to komplikovane? A veruže, v sku‑
točnosti je to ešte KOMPLIKOVANEJŠIE.
Ja, ako učiteľka, ktorá vyučuje
online od októbra, mám však vlastnú
definíciu slova ONLINE.
O – ODTRHNUTÍ OD REALITY. Vir‑
tuálny svet, v ktorom sa momentálne
nachádzame my a naši žiaci, je na míle
vzdialený od skutočného sveta. Umelý
svet plný „smajlíkov“, výkonných počí‑
tačov, rôznych farebných aplikácii
a zvukov nikdy nedokáže nahradiť tú
prirodzenosť a jednoduchosť školského
života. Sme schovaní za techniku –
neviem odpoveď na učiteľovu otázku?
Tak si vypnem zvuk. Potrebujem si
na hodine matematiky dorobiť úlohu
z dejepisu? Vypnem si video. Nemám
dneska náladu na vyučovanie? Napí‑
šem učiteľke, že mi nejde internet. Ale
v reálnom živote, na ktorý učitelia pri‑
pravujú deti, to nie je také jednoduché.
Životný problém nezmizne stlačením
jednej klávesnice, však? Online vyu‑
čovanie zbavuje detí zodpovednosti
za svoje činy ( alebo nečinnosť). A ak
to takto pôjde ďalej, deti môžu nado‑
budnúť mylnú predstavu, že život je
gombička. Takýto prístup ich môže
poznačiť na celý život, takže je už naj‑
vyšší čas vrátiť sa ku každodennému
školskému životu, do našich tried.
N – NESCHOPNOSŤ POMÔCŤ. Sedíme
za počítačmi, sme od seba vzdialení pár
centimetrov, a pritom sme tak ďaleko.
Táto neschopnosť prísť k dieťaťu,
otvoriť mu učebnicu na danej strane,
nasmerovať jeho pravítko či vyvolať ho
k tabuli a dovysvetľovať nepochopené
je pre učiteľa naozaj frustrujúca. Ani
tá najúžasnejšia počítačová apliká‑
cia nenahradí ruku učiteľa, ktorá ho
dokáže nasmerovať tým správnym
smerom. Osobne si myslím, že najmä
slabší žiaci by potrebovali väčšiu
pomoc či už od učiteľa alebo asistentov
. V škole, pri prezenčnom vyučovaní,
má učiteľ oveľa viac možností, ako sa

priblížiť každému žiakovi. Existujú
rôzne metódy práce, ktoré pomôžu
slabším zažiť pocit úspechu a šikovnej‑
ším dávajú možnosť zažiariť a získať
kvalitnejšie vedomosti. A keďže táto
neschopnosť diferencovať prístup k
žiakom je počas online vyučovania
naozaj výrazná, ste to Vy, milí RODI‑
ČIA, ktorí často suplujete nás učiteľov.
Úprimne Vám za to ĎAKUJEME. Sme
radi, že cítime vašu podporu. Vážime

žiaci ignorujú učiteľa – neodpovedajú
na otázky, nerobia si úlohy, dokonca
zámerne vymeškávajú online hodiny.
Mnohí ignorujú fakt, že aj učitelia majú
svoje rodinné životy, a netreba im písať
správy o desiatej večer a rozčuľovať sa,
keď nereagujú do 5 minút.
Ale poďme sa na to pozrieť aj
z druhej strany. Ignorantmi sme nie‑
kedy aj my učitelia. Ignorujeme pocity
detí. Keď začne hodina, sústredíme sa

si čas, ktorý venujte školským povin‑
nostiam svojich detí. A prosím Vás,
vydržte ešte.

len na svoj predmet a na všetko ostatné
akoby zabudneme. Problémom je, že
sme vypustili emócie. Počas online
výučby sme sa stali strojmi – zapnúť,
fungovať, vypnúť. Je to niekedy časovo
náročné, ale mali by sme sa snažiť veno‑
vať pocitom detí aspoň 2-3 minútky na
každej hodine. Veď jednoduchá otázka:
Ako sa dnes máte? Čo pekné ste zažili
cez víkend? - navodí príjemnú atmo‑
sféru niečoho osobného, dôvernejšieho,
a v takejto atmosfére ide ľahšie aj pro‑
ces nadobúdania vedomostí. Častokrát
ignorujeme aj rodinnú či materiálnu
situáciu detí. V mnohých domácnos‑
tiach sa za jedným počítačom strieda
viacero súrodencov a nájsť tú správnu
formu, nástroj či online dostupný vzde‑
lávací obsah nie je vždy jednoduché .
Sme nedôverčiví, keď nám dieťa povie,
že nám neposlalo vyriešené zadanie
preto, lebo brat stredoškolák obsadil
jediný rodinný notebook. Ja osobne
si veľmi cením schopnosť dieťaťa
komunikovať. Keď mám nejaký prob‑
lém, napíšem vyučujúcemu, vysvet‑
lím, čo sa deje. A verte, milí žiaci, my
Pokračovanie na str. 26

L – LENIVOSŤ. Nebojím sa vyhlásiť, že
žiaci počas online vyučovania zleniveli.
Stratili režim, odpadlo im ranné vstáva‑
nie, na hodinách sú v pyžamách s nevy‑
spatými očami, lebo ešte o pol jednej
v noci živo diskutujú na sociálnych sie‑
ťach. Domácu úlohu často posielajú až
po troch upozorneniach. Stále si to nie‑
ktorí zamieňajú s prázdninami a nás,
učiteľov, vidia ako nepriateľov, ktorí im
narúšajú virtuálny svet ich detských
izieb. Ale zase netreba všetkých hádzať
do jedného vreca. Stále je tu ešte veľa
žiakov, ktorí sú pripravení, a aj keď
nevedia, kladú zvedavé otázky a snažia
sa daný problém pochopiť, diskutujú, sú
aktívni a sú pre nás učiteľov motiváciou,
ktorá nás posúva vpred. Som vďačná
za takýchto žiakov, aj keď sa ich počet
týždeň čo týždeň zmenšuje- mnohí už,
bohužiaľ, rezignovali.
I – IGNORÁCIA. To slovo môžeme chá‑
pať v dvoch rovinách. V prvej rovine
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Dištančné vzdelanie

Vyučovanie
INAK
Dokončenie zo str. 25
učitelia máme srdce. Aj keď má byť
úloha hotová do stredy, pokojne sa dá
posunúť aj na piatok. To, že s učiteľom
komunikuješ, znamená, že sa zaujímaš,
že si aktívny a záleží ti na predmete.
A toto si my učitelia v danej situácii
vážime ešte viac, ako
reálne vedomosti.
Tak si teraz sľúbme
navzájom, že sa nebu‑
deme ignorovať, ale
budeme sa zaujímať
jeden o druhého, budeme
sa spolu rozprávať, budeme
k sebe priateľskí a ľudskí.

komunikujem s ostatnými rodičmi,
takže mám ucelenú predstavu, že
hladina nervov u rodičov je na maxi‑
málne možnej úrovni. Rodičia zažívajú
dennodenný stres, ako zvládnuť svoju
prácu, svoju rodinu, svoju domácnosť
a navyše, do toho všetkého ešte zmestiť
čas, ktorý si vyžadujú školské povin‑
nosti ich detí. Stres rodičov spôsobuje
aj fakt, že mnohé vedomosti už zabudli
a nedokážu svojim deťom pomôcť na
takej úrovni, ako by si predstavovali.
Mnohé deti sa stali agresívnejšími,

absencia emócii, vzťahov či kontaktov.
Potreba socializácie je najvýraznejšia
u detí či teenegerov. A toto vyučova‑
nie nám toto všetko zobralo. Sme tak
blízko a zároveň tak ďaleko. Mne tento
osobný kontakt veľmi chýba. Bola som
naučená sa deti „dotýkať“, či už slo‑
vom ale aj fyzicky – pohladiť, objať,
pritúliť (aj capnúť ). Ani ten najvý‑
konnejší počítač či vysokorýchlostný
internet nenahradí také jednoduché
veci ako je úsmev, radosť ale aj smútok
či zlosť. Emócie sú pre nás život veľmi
dôležité. A škola, klasická
škola, vždy bude najdoko‑
nalejším nástrojom pre
budovanie vzťahov. Je to
prostredie, v ktorom sa
učíme zvládať naše emó‑
cie, učíme sa víťaziť ale
aj prehrávať, dostávame
a dávame, smejeme sa aj
plačeme. Škola nás pri‑
pravuje na život a emócie
predsa k životu patria.
Bez emócii nežijeme, iba
existujeme. A my predsa
chceme žiť NAPLNO.

celé dni sú nalepení na mobiloch či
počítačoch, a veruže, nie je jednoduché
byť matkou či otcom takéhoto dieťaťa.
Preto, milí rodičia, ak máte pocit, že
v poslednom období viac kričíte, nevy‑
čítajte si to. Ste predsa ĽUDIA, ktorí
majú svoje limity.

Na záver by som sa rada prihovorila
aj svojim kolegom, učiteľom zo ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka. Chcem Vám poďakovať
za všetky cenné nápady, ktoré sme si
zdieľali prostredníctvom našich pred‑
metových zasadnutí. Ďakujem Vám,
že ste sa podelili so svojou tvorivos‑
ťou, a tým ste obohatili a skvalitnili
naše online vyučovanie. Myslím si,
že sme to zvládli na výbornú. Zdo‑
konalili sme sa po profesijnej ale aj
osobnostnej stránke – veď vedieť
pochváliť, povzbudiť či pokarhať
takto nadiaľku, je skutočne náročné.
A nezabudnime, keď sa konečne dosta‑
neme do „normálu“, nesnažme sa za
každú cenu „dohnať zameškané učivo“.
Snažme sa detí viesť viac ku fyzickej
aktivite, dovoľme im porozprávať
sa s kamarátmi, nechajme im čas
a priestor „vyrozprávať sa“, dovoľme
im konečne užiť si spoločnosť svojich
vrstovníkov. Pomôžme im rozvíjať ich
sociálne zručnosti, vráťme im sebadô‑
veru, dovoľme im zažívať úspech na
každej hodine. Keď stabilizujeme ich
podlomené duševné zdravie, môžeme
začať pracovať na ich vedomostiach.
Chce to čas..... a hlavne, to ZDRAVIE.
PaedDr. Blažena Madleňáková

N – NERVY. Počas online
spôsobe výučby majú nervy
všetky tri elementy, ktoré vstu‑
pujú do procesu vyučovania.
UČITELIA. Boli to nervy
naučiť sa ovládať rôzne nové aplikácie,
počítačové prostredia či nástroje. Sme
nervózni, keď si do noci pripravujeme
výučbový materiál na nasledujúci deň
a všetko to pokazí nefungujúca tech‑
nika. Zažívame pocit nervozity, keď
vidíme, ako klesá úroveň vedomostí
našich žiakov. Nervy nám spôsobuje
opravovanie prác cez počítač, ktoré je
vyčerpávajúce a únavné. Taktiež podvá‑
dzanie žiakov, ich neustále výhovorky,
vypnuté kamery a neschopnosť spraviť
vyučovanie zaujímavejším – to všetko
v nás vyvoláva nervozitu. Za seba osobne
tvrdím, že toto vyučovanie je najväčší
„zaberák“ na psychiku, aký som kedy
zažila. A myslím si, že viacerí kolegovia
so mnou súhlasia. Ja osobne mám nervy
aj z pripomienok typu: načo sa to máme
učiť, veď si to nájdem na internete, inter‑
net sa o moje vedomosti postará. Vtedy
reagujem takto: Načo sú nám rodičia,
veď sa o teba postará detský domov.
Milí žiaci, ak sa nenaučíte určité zruč‑
nosti, tak Vás v živote predbehnú všetci
tí, ktorí sa ich naučili. A nikto predsa
nechce byť posledný, však?
RODIČIA. Aj keď nie som rodič
školopovinného dieťaťa, aktívne
26 |
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ŽIACI. Stres nezažívame len my,
dospelí. Aj naši žiaci museli prejsť veľ‑
kou zmenou – niekoľkokrát sa menil
rozvrh, museli sa zlepšiť v ovládaní
technológii, dostáva sa im oveľa menej
pomoci, nemajú osobný kontakt
s rovesníkmi, ich vzťahy sa dostali na
bod mrazu. Verte, že z troch spomí‑
naných elementov, sú na tom najhor‑
šie práve naši mladí. Ich psychika je
v tomto veku ešte zraniteľná. Takže,
nezabudnime každý deň prejaviť
záujme o ich mladé duše, veľa sa roz‑
právajme, pýtajme sa, objímajme. Je to
veľmi, veľmi dôležité. Nenechajme ich
vychovávať internetom! Nedovoľme,
aby sa ich najlepším priateľom stal
mobil. Ak to podceníme, následky
môžu byť katastrofálne.
E – EMÓCIE. Už bolo spomenuté, že naj‑
väčšou nevýhodou online vyučovania je

Vzdelanie

Každý deň v škole sa počíta…

Aj takto sa teraz pozeráme na vyučovanie žiakov 1. stupňa v škole.
Po viacerých predĺžených „prázdninách“ a vyučovaní na diaľku si
uvedomujeme, aká vymoženosť je
„normálne“ učenie sa v školských
laviciach. Za každý takýto deň sme
nesmierne vďační.
Mnohí prvostupniari zažívali
tichú závisť od starších súrodencov,
ktorí boli okolnosťami prinútení
na školu len pozerať z okna, nemohli
sa stretávať so spolužiakmi, vychut‑
návať si čaro atmosféry v triede cez
hodiny, a hlavne cez prestávky.
Celý školský rok sa nesie v zna‑
mení vyučovania pod rúškom. Pod
rúškom doslovne, keď si žiaci aj
učitelia museli zvyknúť na zakrytú
tvár, ale aj pod rúškom spolupráce
a pokory.
Bez spolupráce školy a rodičov by
nebolo možné pokračovať v rozvoji
žiakov počas pandémie. V čase diš‑
tančného vyučovania mali učitelia
malých žiakov zviazané ruky, pre‑
tože táto výuka je na 1. stupni bez
pomoci rodičov takmer nemožná.
Každý učiteľ, nech by pripravil
akýkoľvek výukový materiál, sa
musel spoľahnúť na mostík medzi
ním a žiakom, ktorým ste vy, milí
rodičia. Iba vďaka vašej spolupráci
bolo a je možné prekonávať náročné
obdobie vyučovania na diaľku.
Práve tu sa ukázala sila spolupráce

rodičov a školy. Patrí vám veľká vďaka
za trpezlivosť a vynaloženú námahu.
Učíme sa aj pod rúškom pokory,
pretože musíme dbať na dodržiava‑
nie obmedzení a nariadení, ktoré sú
nutné na prekonanie pandémie. Je až
neuveriteľné, ako rýchlo sa naši malí
žiaci prispôsobili všetkým hygie‑
nickým opatreniam (dezinfekcia,
odstupy, nosenie rúšok…).
Asi najťažším obmedzením je pre
našich malých žiakov zákaz športo‑
vania. Táto oblasť deťom nesmierne
chýba a učitelia ju kompenzujú aspoň
pohybom v prírode a relaxačnými
aktivitami. Deti si športové aktivity
po troškách dávkujú aj samé, aby
nevyšli z cviku: beh do školy, skok
do prezuviek, rýchla chôdza na WC,
posilňovanie so školskou taškou či
hod do smetného koša.
Žiaci aj učitelia museli s pokorou
prijať skutočnosť, že maškarné plesy,
plavecký výcvik, škola v prírode,

školské výlety a mnohé iné akcie
a súťaže sa jednoducho nemôžu
konať. Všetci si uvedomujeme, aká
pre nás bude vzácnosť, keď tieto
obmedzenia pominú.
Ak by mal niekto pocit, že vďaka
spomínaným skutočnostiam je
v škole smutná nálada, veľmi by sa
mýlil. V škole panuje tvorivá pra‑
covná atmosféra.
Tí šikovnejší zdolali školské
i okresné (online) kolo Pytagoriády
(lebo spočítať dve a dve treba vedieť
vždy).
Žiakom z 2. C sa už o programe
ALF asi aj snívalo, ale oplatilo sa.
Vysnívali si 1. miesto v ALFiáde spo‑
medzi 4165 tried.
Deti si užívajú spoločnosť svojich
kamarátov, zážitky, prácu na projek‑
toch, dokonca aj písanie na tabuľu
a odpovedanie pred triedou je vzác‑
nosť. Žiaci, učitelia aj rodičia vnímajú
každú možnosť vyučovania v škole
ako dar. Pretože je čas, keď sa každý
deň v škole počíta. A to je dobre.
Zákamenčan č. 1 / 2021
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Vzdelanie

„Šibi, ryby mastné ryby"
To je začiatok básničky, ktorá sa budovou materskej školy ozýva už niekoľko
dní pred začiatkom veľkonočných prázdnin.
Nielen veršované básničky, výzdoba,
ale aj rôzne zaujímavé aktivity vytvá‑
rajú veľkonočnú atmosféru a pomá‑
hajú deťom vnímať a chápať význam
i posolstvo najväčších kresťanských

28 | Zákamenčan č. 1 / 2021

sviatkov. Deti maľujú a zdobia veľko‑
nočné vajíčka, vyrábajú pohľadnice,
učia sa pliesť korbáče, pečú veľkonoč‑
ného barančeka.
Tajomstvo Veľkej Noci tento rok
pomáhala deťom odhaľovať aj ses‑
trička Terezka spolu s pani učiteľkou
Majkou Rončákovou.

Vzdelanie

V ŠKÔLKE RASTÚ ROZPRÁVKOVÉ STROMY
Najbližšie sú deťom rozprávky. Práve nimi spoznávajú okolitý svet, učia sa
rozlišovať dobro a zlo.

pomenovať, čo sa okolo nás nachádza.
Vďaka novým kresleným obyvateľom
školskej záhrady to budú mať naši

škôlkári nielen oveľa jednoduchšie,
ale v prvom rade hlavne zaujímavejšie.
Mgr. Ovšáková Miroslava

Tentokrát našim škôlkárom roz‑
právkové postavičky pomáhajú roz‑
lišovať jednotlivé stromy na dvore
materskej školy v Oraviciach.
Maťko s Kubkom, Krtko, víla
Amálka, Makulienka a ďalší rozpráv‑
koví kamaráti pomáhajú deťom spo‑
znávať názvy stromov a motivujú ich
k starostlivosti a ochrane prírody.
Maľované
obrázky
vyrástli
na záhrade vďaka výtvarnému talentu
pani učiteľky Anny Ridzoňovej v spo‑
lupráci s jej manželom Ing. Jozefom
Ridzoňom.
Pobyt na čerstvom vzduchu je veľmi
dôležitý, ale dôležité je tiež vedieť
Zákamenčan č. 1 / 2021
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Aktivity mladých
hobby a podobne. S týmto projektom
však budeme pokračovať ďalej, lebo
v Zákamennom máme veľmi veľa
šikovných spoluobčanov. Okrem toho
marec patril knihám a MOS zameral aj
svoje aktivity na túto oblasť. Vymysleli
sme množstvo knižných kvízov a naši
internetoví sledovatelia sa mohli zapo‑
jiť aj do súťaže o krásne knihy. My
ako MOS veríme, že Vás nesklameme
a naďalej budeme prinášať našej obci
a Vám Zákamenčanom hodnotu cez
množstvo zaujímavých príspevkov
a aktivít. A taktiež dúfame, že situácia
sa čím skôr zlepší a my budeme môcť
zorganizovať ešte množstvo aktivít,
pri ktorých sa stretneme osobne.

ANI CORONA NÁS NEZASTAVILA

Aj v týchto ťažkých časoch sme my mladí z rady mládeže
MOS hľadali cesty ako byť stále aktívni a nepoľaviť vo svojej
aktivite.
Spojili sme sa a vymysleli sme
projekty, ktoré sme mohli realizovať
aj napriek všetkým obmedzeniam
a zákazu stretávania. Prvý projekt
bol pre nás veľkou výzvou, pretože bol
pre našich milých seniorov z Jednoty
dôchodcov. V spolupráci s MŠ v Záka‑
mennom a Hnutím rodín sme pripra‑
vili seniorom vianočné pozdravy. Úlo‑
hou malých škôlkarov bolo nakresliť
obrázok na vianočnú tému. Druhú
stranu pozdravu vypĺňala vianočná
báseň. Následne členovia MOS-u s člen‑
kami zo Spoločenstva rodín vypísali
adresy na obálky, ktoré s pozdravmi
30 | Zákamenčan č. 1 / 2021

bezpečne uložili
do schránok senio‑
rov. Sme radi, že
touto
aktivitou
sme mohli pote‑
šiť našich senio‑
rov.
Následne
sme sa zamerali
na
kreativitu
a šikovnosť našich rodákov. Každý
týždeň sme na našom facebooku,
ale aj instagrame uverejnili prí‑
spevky s prezentáciou osôb z našej
obce, ktorí niečo vyrábajú, prípadne
pečú sladké dobroty, majú zaujímavé

Kristína Ľubová,
Darina Lučivňáková

Aktivity mladých

SPOLOČNE SA TO PODARILO – prerábanie
sociálnych zariadení v skautskej klubovni

Každý túži po mieste, ktoré by bolo jeho domovom. Tak podobne to bolo pri vzniku 91. oddielu Vojtaššákových
skautov a skautiek. Spočiatku nám stačilo len to, že sme sa stretli von – v prírode, v pastoračnej miestnosti.
No neskôr pri skoro 100 deťoch sa nedalo byť celé hodiny len von. Bolo potrebné mať miesto, kde by sme mohli
zložili hlavu. Práve OBEC Zákamenné na čele so starostom Mgr. Petrom Klimčíkom nám ponúkla pomocnú
ruku a dala nám do prenájmu bývalú turistickú ubytovňu. Nebola to posledná a definitívna pomoc.
V klubovni sme sa rýchlo udomác‑
nili, rozbehli sme oddielové rady, plá‑
novanie akcií a podujatí, pravidelné
družinovky, 3‑dňovky, prespávačky
až kým nás nezastavili opatrenia
v súvislosti s COVID-19. Tým, že
sme sa nemohli stretávať, v hlave
nám skrsla myšlienka, že by sme sa
mohli pustiť do prerábania. Začali
sme si spisovať čo všetko je potrebné
v klubovni postupne urobiť – pre‑
robiť elektriku a kúrenie, natiahnuť
omietky, omaľovať izby, ale ako naj‑
viac urgentná bola prerábka soci‑
álnych zariadení a kúpeľne. Hoci
sme mali dobré nápady, nestačilo

to. Celé to malo jeden háčik a tým
boli peniaze. Nebyť ochoty a pomoci
od obce a starostu, naše plány by sa
rozplynuli ako sen. Nakúpili všetko čo
bolo potrebné k rekonštrukcii, k tomu
sa pridali šikovné ruky skautov a tiež
dobrovoľníkov, bez ktorých by sme
to nedokázali. Na starý obklad dali
nový, prerobili elektriku, vyrovnali
steny sadrokartónom, osadili stropné
schody, natiahli fasádnu omietku,
položili dlažbu, osadili nové záchody
a mnoho iného… Spoločne sme vytvo‑
rili krásne dielo:-) Veď napokon sa
môžete presvedčiť aj sami – viď. fotky
z prerábania.

Veľká vďaka za finančnú podporu
patrí – obci, starostovi Mgr. P. Klim‑
číkovi, za prácu šikovným dobrovoľ‑
níkom – p. Svobodovi, p. Srogoňovi,
p. Večerkovi, p. Hrčkuľákovi, skau‑
tom – R. Priechodskému, M. Muríno‑
vej (hospodárom budovy – starali sa
o prerábanie, upratovanie klubovne),
a mnohým, ktorí nezištne pomohli
a nechceli byť uvedení.
V mene Vojtaššákových skautov
a skautiek Vám ešte raz ďakujeme.

Prerábanie pred začatím

Pomoc dobrovoľníka F. Večerka

Prerábanie sociálok – skauti

Prerábanie – skauti

Prerábanie R. Priechodský, A. Svoboda

Srogoň pri práci s dverami

Autor: Magdaléna (Meggy) Hrčkuľáková, fotky: Radovan (Eldorádo)
Priechodsky
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Šport
Je ešte niečo, čo by ste chceli dosiahnuť čo sa týka jazdeckej kariéry?
» Chcel by som ešte zopakovať Dakar,
alebo časom možno aj iné kategóriebugyny, nákladné autá. Do Dakaru tre‑
ba vstúpiť, lebo tým, že organizátori si
pretekárov vyberajú, každý pretekár
musí poslať svoj životopis, svoje pre‑
teky, svoju prezentáciu, na základe
ktorej si vyberajú, kto pôjde na Da‑
kar a kto nie, a keď aj niekoho vezmú
aj na prvý krát, ako zobrali mňa, ale
nedokončil by som preteky niekde pri
konci, tak to nie je problém, dovolia
dokončiť preteky, ale ak by som vypa‑
dol hneď na začiatku, kvôli pádu, úra‑
zu akejkoľvek kolízii alebo čokoľvek,
už pretekára nikdy nevezmú, majú
veľmi prísne pravidlá. Preto, že som

Rozhovor
s Erikom Vlčákom

Na začiatku zo srdca gratulujem za všetkých, za obyvateľov Zákamenného, za ľudí, ktorí Vás nestretli, ale
veľmi Vás obdivujú – VEĽKÁ GRATULÁCIA.
Začnime úplne jednoducho, čo znamená pre Vás slovo motorka, čo Vám
hneď prebehne hlavou?
» Už nejaké roky patrí motorka k môj‑
mu životu, spája sa s ňou voľný čas, kedy
si sadám na motorku a idem sem i tam,
zážitky, preteky, komunita motorkárov
na celom svete, kdekoľvek od Ameriky,
cez Arábiu, Afriku až po Čínu, ľudia
s ktorými sa spoznávame.
Od akého veku sa venujete
motorkám?
» Bolo to približne od veku 12 – 13 ro‑
kov, ako každý chlapec, začínal som
s babetou, prvú schopnú, novú motor‑
ku som si kúpil, keď som mal 19 rokov.
Bol niekto vo Vašom okolí, kto Vás
k motorke priviedol, možno Váš idol?
» Nemal som idol, skôr to bola partia
chalanov zo Zákamenného a Novoti,
ktorí sa chodili voziť, mňa to chytilo
a začal som sa vo voľnom čase voziť.
Kde ste začali s chalanmi jazdiť?
» Zákamenné, Novoť, Oravská Lesná,
po kopcoch, na dráhe v Zákamennom,
ktorá neskôr zanikla, neskôr sa jazdenie
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posunulo a momentálne jazdím s Ma‑
túšom Konkoľom zo Zákamenného,
chodíme po svetových súťažiach v Špa‑
nielsku, Turecko, Rumunsko, Maroko.
Matúš nechodí všetky, ale trištvrte pre‑
tekov chodíme spolu.
Ktoré sú najväčšie preteky, ktoré
Vám najviac utkveli v pamäti?
» Je to jednoznačne Dakar, je to vrchol
motošportu. Je to to, čo chce dosiah‑
nuť každý terénny, offroadový zá‑
vodník, či je to auto, nákladné auto,
či sú to bugyny, štvorkolky, všetci sa
stretajú na Dakare, ktorý je z histórie
symbolom úplného vrcholu a uzna‑
ním, že neexistuje nijaký ťažší alebo
uznávanejší závod ako je Dakar, je to
špička motošportu.

Erik Vlčák na Dakare 2021

Šport

preteky dokončil, mám otvorené dve‑
re aj do iných kategórií, rôznych áut,
strojov… Na Dakare sa v motorkách dá
dosiahnuť ešte lepší výsledok ale tým,
že ja som bol v najťažšej kategórii, už
si preteky nemám čím spraviť ťažšie.
Jeden z Murphyho zákonov hovorí,
že šport je v podstate úplne nelogická
aktivita, ktorá často vedie k tragickým koncom. Videli ste tragédie
na Dakare, mali ste obavy pred vstupom na súťaž, alebo rešpekt?
» Mal som strach pred štartom kaž‑
dej etapy, v bráne, kde sa odpočítavajú
sekundy som mal nervozitu a stres,
ale po štarte som musel tieto pocity
eliminovať, nakoľko treba rozmýšľať,
pamätať si terén sústrediť sa, všímať si
terén… Preteky na Dakare sú zložité,
nie je to ako na slovenskej súťaži kde
je presne vypáskovaná trať a po nej
sa jazdí. Dakar je bez značiek, jazdí
sa podľa azimutu, kompasu, stupňov,
značiek a svetových strán.
Ako dokážete skoordinovať púšť, navigáciu s mapu pred sebou, nervozitu?
» To je to s čím má veľa jazdcov
na Dakare problém, je to to čo robí
Dakar Dakarom, kde sa jazdí od 120
do 160 km/h, každé pozretie na navi‑
gáciu je riziko, lebo v tom momente
sa pretekár nepozerá pred seba, čiže
treba mať výborný postreh, len mrk‑
núť okom a pamätať si čo som videl,
lebo nie je čas v tej rýchlosti lúštiť ma‑
pu, 2 sekundy pozerania do navigácie,
môžu človeka aj zabiť… Každý rok
na Dakare niekto zomrie, minulý rok
to boli štyria jazdci, tento rok to bol
jeden pretekár. V rámci štartovného je

zaplatená aj truhla, súčasťou štartovné‑
ho je aj poplatok za pohrebné náklady.
Aké sú Vaše najbližšie
plány s motorkami?
» Chcel by som jazdiť to, čo som jazdil
doposiaľ – extrémné závody v rámci
Európy, Turecka, Rumunska a Španiel‑
ska, na jeseň ak sa rozhodne, že pôjdem
opäť na Dakar, začnem prípravu prav‑
depodobne v piesku v Afrike, ale všetko
závisí od toho, či pôjdem na Dakar, čo
teraz ešte neviem povedať. Veľmi by
som chcel ísť, ale všetko je otázka fi‑
nancií, pretože financovať Dakar nie je
vôbec jednoduchá záležitosť, musíme
nájsť partnerov, ktorý by ma podporili.
Aké sú Vaše pracovné plány?
» Naďalej ostávam v našej rodinnej

Pokračovanie na str. 34
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Šport

Takéto domáce rodinné privítanie čakalo Erika Vlčáka po návrate z Dakaru 2021

Rozhovor
s Erikom Vlčákom

» Kategória, ktorej som sa venoval
pred Dakarom, jazda po voľnom te‑
réne, po horách, nie na označených
tratiach, nejazdia sa žiadne kolá, ale
sa premiestňuje z bodu A do bodu B.
Na Slovensku túto kategóriu nemáme
vôbec, ale v Rumunsku, Španielsku,
Grécku, Taliansku a Chorvátsku, tam
sa táto kategória jazdí. Jazdia sa str‑
mé kopce, potoky, miesta kde ľudia
lezú, turistické chodníky, kameňolo‑
my, strmé rieky. Napríklad v Rumun‑
sku je krajina takmer taká istá ako
na Slovensku a tam sa jazdia rôzne
strmé kopce, strmé zjazdy, potoky,
kameňolomy, jazdy po horách, potoky
v lese, ktoré tvoria približne tretinu
pretekov. Kvôli extrémnemu terénu
sa jazdí rýchlosťou v priemere 20 až
30km/h. Jedine na Slovensku a v Če‑
chách sa stretávame s nesúhlasom,

Dokončenie zo str. 33
firme s otcom, bratom, budem sa ve‑
novať stavebníctvu, advokácii a dú‑
fam, že ak sa nám bude dariť pôjdem
na Dakar. Uvidíme…

Čo to znamená pretekať ,,Original
by Motul“ na Dakare?
» Je to priblíženie sa originálnemu
Dakaru, tomu ktorý bol kedysi, kde
jazdci ktorý pretekali spávali v sta‑
noch, pretekali sami za seba, nemali
také zázemie ako dnes, kedy jazdci
spávajú v karavánoch, majú svoje mo‑
bilné domy, mechanikov.
V tejto kategórii Original by Motul,
každý spí v stanoch, má karimatku
spacák, jednu tašku s vecami a jednu
tašku s náradím. Vždy večer musí stan
rozbaliť, pripraviť sa na spánok, ráno
všetky veci zbaliť, a naložiť do kamió‑
na, ktorý všetky veci prevezie do ďal‑
šieho depa a jazdec si necháva pri
sebe len tašku s vecami ktoré potre‑
buje a bedňu s náradím, to je extrém
toho, že mu nemôže nikto pomáhať,
nemôže mať mechanika a všetko
na motorke si musí opravovať sám.
V tejto kategórii jazdí každý jazdec
sám za seba a nikdy nemá mechanika,
nemôže mať žiadnu externú pomoc.
V tejto kategórii si každý robí servis
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Ocenenie Emila Vlčáka od starostu obce Mgr. Petra Klimčíka
motorky sám, rozkladá aj skladá stan
sám, pripravuje sa na ďalší deň, pre‑
zúvanie pneumatík, údržba motorky,
všetko je na samotnom jazdcovi, preto
je táto kategória extrémna a najťažšia.
Noci bývajú teploty okolo nuly, často
krát prší, zmoknuté veci v ktorých
treba na druhý deň jazdiť…
Čo znamená extrémne enduro?

ľuďom tento štýl jazdenia v horách
prekáža.
Ako hodnotíte výsledky na Dakare?
Splnili Vaše očakávania?
» Určite áno, hovoril som si, že ak dôj‑
dem Dakar do konca budem šťastný.
Ako vieme Štefan Svitko 6x nedošiel
a Ivan Jakeš posledných 6 rokov ne‑
došiel tiež, niektorí výborní jazdci

Šport
nedôjdu vôbec, sú také prípady, že veľ‑
mi skúsený jazdec v národných prete‑
koch, Dakar nikdy nedokončí. Všetko
je tým, akú má psychickú a fyzickú
kondíciu, Dakar je veľmi dlhý pretek,
ktorý je o 12 dňoch a v priemere od 7
do 12 – 13 hodín závodu, sú to veľmi
dlhé preteky.
Máte kondičné tréningy?
» Áno samozrejme na Dakare majú
jazdci extrémnu záťaž, pred 5 ho‑
dinou ráno sa štartuje, do depa sa
prichádza večer okolo 18:00 až 21:00
a celý deň sa nič neje, je to deň len
o vode a o tom čo si jazdec zoberie so
sebou, či už proteínovú tyčinku, alebo
keks. Preto treba mať naozaj dobrú
kondíciu, ak niekto padá zvyčajne je
to že je už unavený a nevládze držať
motorku a na motorke každá chybička
v rukách a nohách v obrovskej rých‑
losti, spôsobuje pád.
Čo Vás udržiava na pretekoch v psychickej pohode?
Cieľ, že keď chcem niečo dosiahnuť
tak to dosiahnem. V prvej etape som
zablúdil, ale povedal som si, že sa mu‑
sím vrátiť a musím ísť ďalej, lebo vždy
si hovorím, že musím pozerať kam
mám dôjsť nie na to čo je počas jazdy.
Ako hodnotíte preteky počas
korony a ako pred tým?
» Rozdiely sú minimálne, preteky boli
perfektné, aj keď som sa obával. Na pre‑
teky sme šli 3 dni pred začatím, šli sme
na testy, 2 dni bola karanténa, potom
bol výsledok testu a kto mal negatívny
test, mohol ísť do depa, do sídla v Saud‑
skej Arábii a tam sme boli v bubline,
kde sa nemohol dostať nikto bez nega‑
tívneho testu a nikto nemohol ísť von,
ak by šiel musel ísť zase do karantény.
Cestou sa mohli zastaviť len na ozna‑
čených pumpách. Pri jedlách sme neo‑
bedovali spolu v jednej hale, ale tá bola
rozdelená na miestnosti po 16 stolov
a pri stole mohli sedieť traja ľudia.
Komu by ste chceli najviac poďakovať, kto Vám je najväčšou oporou?
» Mojej rodine, priateľke, blízkym,
Matúšovi Konkoľovi, chalanom s kto‑
rými jazdím a kamarátom z Čiech.
Text: Zuzana Bartošová, fotky
z Dakaru » Stanislav Krakovský

ŠPORT v ZÁKAMENNOM
Športový život
v Zákamennom a nielen
v Zákamennom, ale po
celom svete je
momentálne
zastavený.
Ihriská,
telocvične a verejné športoviská
zívajú prázdnotou. Všetci netr‑
pezlivo očakávame, kedy sa život
vráti do normálu a budeme sa môcť
verejne stretávať a športovať.
Žijeme v zložitej dobe. Naše deti
sú čím ďalej, tým viac pohodlnejšie.
Pohyb sa im pomaly ale isto stáva
cudzí. Niet sa čomu čudovať, taká
je doba.
Dnešnej mladej generácii potrebu‑
jeme vnuknúť pohyb, aby ho aj oni
mohli vnuknúť svojím deťom. Našou
hlavnou prioritou je pritiahnuť deti
a mládež k zdravému pohybu, buď
formou aktívneho alebo formou
pasívneho športovania. Taktiež nájsť
v nich mladé športové talenty, ktoré
dokážu reprezentovať seba i našu
obec v rôznych kútoch sveta.
Ako dosiahnuť, aby bol šport relaxom, radosťou a nie záťažou?
Motivácia. Príležitosti. Profesionál‑
ny prístup. Vytvorenie športovísk.
Viac hernej praxe. Športové zážit‑
ky. Výmenné pobyty po Slovensku
či v zahraničí.
Momentálne
sa
diskutuje
o výstavbe športovej haly pri Základ‑
nej škole, ktorá zmení a zjednoduší
športové dianie v našej obci. Rie‑
šime aj tému vytvorenia futbalovej
triedy, ktorá ponúkne príležitosť
talentovaným futbalistom rozvíjať
svoj talent a plniť svoje sny. Pre tých
najmenších až po tých najstarších
je v pláne vytvoriť nové športoviská
a rekreačné zóny v Športovom are‑
áli v Oravciach. Rekonštrukcia fut‑
balového ihriska, šatní a výstavba

PUMP TRACKU to všetko len začala.
Ďalšou témou je zabezpečiť hospo‑
dára športového areálu, ktorý bude
mať na starosti údržbu, poriadok
a celkový chod areálu a športovú
výpomoc pri mládeži. Dostali sme
myšlienku aj o verejné korčuľovanie
bez poplatku pre občanov Zákamen‑
ného, počas zimného obdobia na šta‑
dióne v Oravskej Lesnej.
Je veľa vecí, ktoré by sme chceli
zmeniť a presadiť. Zatiaľ je to len
na ,,papieri“, ale veríme v to, že sa
nám to postupne spoločnými silami
podarí, a v spolupráci medzi Obcou,
Základnou školu a Telovýchovnou
jednotou vytvoríme čo najlepšie pod‑
mienky pre šport v Zákamennom.
Dobrovoľné občianske združe‑
nie TJ Tatran Zákamenné sa skladá
z deviatich športových kategórií
(futbal, florbal, stolný tenis, bedmin‑
ton, cyklistika, šach, volejbal, hokej
a gymnastika).
Chceme osloviť a poprosiť firmy
a podnikateľov v našej obci o pod‑
poru, aby podmienky pre športo‑
vanie detí a nás všetkých boli ešte
lepšie a mohli sme plniť sny. Ukázať
vo svete, že aj v Zákamennom sa stále
nájdu dobrí ľudia a športové talenty.
Preto ponúkame firmám propa‑
gačnú spoluprácu vo forme reklam‑
ných banerov, internetovej reklamy,
…
Prichádzam s prosbou aj k rodi‑
čom, aby podporovali svoje deti
k zdravému pohybu a pomohli
nám urobiť zo Zákamenného silnú,
zdravú, talentovanú obec. Zaslúžime
si to!
Ak sa chceš dozvedieť viac
o športe v Zákamennom, sleduj FB
stránku TJ Tatran Zákamenné alebo
webovú stránku Obce Zákamenné.
Predseda TJ Tatran
Zákamenné Peter Kovalčík
Zákamenčan č. 1 / 2021
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Záujmy

BEH
za ZDRAVÍM
Celé sa to začalo v ranom detstve.
V podstate sa „naše ročníky“ vo všeobecnosti hýbali viac – skrátka boli
sme aktívnejší, ako terajšie decká.
Veru, iná doba. A tým, že sme mali
doma športovca, ktorý nám bol vzorom, bolo pre nás prirodzené hýbať
sa. Vzhliadali sme k otcovi – absolvoval Bielu stopu (snáď sa tam raz
podarí dostať aj mne), bol futbalista,
neskôr tréner, – bol v pohybe celý
život.
Takže keď po pôrode ostali nejaké
tie kilá navyše, bolo pre mňa priro‑
dzené ísť behať. Človek je na čerstvom
vzduchu a bonus? Zhodí nadbytočné
kilogramy.
Doteraz sa smejem, ako som začí‑
nala. Behávala som večer, hrozne som
sa vtedy hanbila – teraz už vôbec
nechápem prečo. V hrubej zimnej
bunde, starých turistických topánkach.
Mala som trasu asi 2 km. Začínala som
pomaličky po jednom kole, na ktorom
som dostala 3 „infarkty“. :D Striedala
som chôdzu s polobehom. Postupne
som navyšovala vzdialenosť a teraz
nemám problém odbehnúť 21 km.
Keďže som mala skúsenosti z det‑
stva a nehnala som sa hlavou proti
múru, dostávalo sa mi do toho celkom
ľahko, aj napriek tomu, že som mala
15-ročnú prestávku.
A pretože som prirodzene súťaživý
typ, bola iba otázka času, kedy sa
postavím na štart, aby som si porov‑
nala sily s ostatnými spolubojovníkmi.
Potom už to išlo… Zúčastnila som sa
na viac ako 85 bežeckých pretekoch,
z toho 2 boli triatlony a 5x som absol‑
vovala zahraničné preteky. Umiestniť
sa mi podarilo 50x.
Mala som možnosť vybehnúť si
Choč, absolvovala som v Poľsku beh
REDBULL400 – je to najťažší 400-met‑
rový beh na svete, keďže ide o vybeh‑
nutie na skokanský mostík, bola to
celkom výzva. Tam som sa dostala
aj do finále, ale to som sa dozvedela
až doma na gauči, čo mi bolo celkom
ľúto, ale určite si to rada zopakujem.
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Brat Peter(zľava), Jarka a manžel Rastislav a rodičia Emília a Jiří Malinkovci
Absolvovala som niekoľko prekážko‑
vých behov ako zimný Spartan alebo
Žilinské blatíčko, na ktorom som svoju
kategóriu bezkonkurenčne vyhrala.
Človek síce do cieľa príde špinavý,
ale šťastný a plný endorfínov, a keď
sa k tomu pridá aj dobré umiestnenie,
tak prečo sa nezúčastniť? Odporúčam
to každému, zvládnu aj „amatéri“, síce
im to bude trvať o trošku dlhšie, ale tú
srandu človek doma na gauči nezažije.
Potom sa to už stane životným štý‑
lom a koníčkom. Človek to robí pre
radosť, vyčistí si hlavu a ten pocit
po tréningu je na nezaplatenie.
Koncom minulého roka som začala
otužovať. Bolo to asi niečo, k čomu
som sa ako športovkyňa časom musela
prepracovať, aj keď pohľad na otužil‑
cov mi nikdy nerobil dobre. Klopkala
som si na čelo, že to by musel byť blá‑
zon, vliezť do vody, ktorej teplota sa
blíži k nule. Benefity, ktoré však otu‑
žovanie so sebou prináša, sa nedajú
ignorovať: podpora imunitného sys‑
tému, pozitívny vplyv na kardiovasku‑
lárny systém a oveľa viac energie. Moje
neustále problémy s imunitou sú preč
a človek nechodí v zime zababušený
ako eskimák. Aj preto som presved‑
čená, že som Covid-19 zvládla lepšie
ako zvyšok rodiny.
A nakoniec sa mi tento rok podarilo
virtuálne absolvovať zimný triatlon,
na ktorý som asi najviac hrdá, hoci
nešlo o oficiálne preteky. Triatlon

šmýkanie

voda

Šport

lyžiar

dráha

gumy

sa skladá z behu (4 km), bicyklova‑
nia (10 km) a časti, ktorú absolvujete
na bežkách (10 km). Asi 3 roky som sa
pohrávala s myšlienkou, že možno raz…
no nikdy som nenabrala odvahu. Teraz
prišiel ideálny čas a ja som si dokázala,
že by som sa na spomínaných prete‑
koch vôbec nestratila. Práve naopak.
Čaro behu je v tom, že behať môžete
aj v starom tričku a teniskách. Netreba
vám nič viac, len kúsok pevnej vôle
a cieľavedomosti, a tej ja mám na roz‑
dávanie. (smiech) Takže pokiaľ sa bude
dať, budem aktívna. Všimla som si, že
čoraz viac mladých ľudí začína behať,
čo ma nesmierne teší. Ako sa hovorí
– v zdravom tele zdravý duch. Treba
sa udržiavať akýmkoľvek spôsobom,
niekedy stačí aj rýchla chôdza a človek
sa hneď cíti lepšie.
Nijaký vek nie je prekážkou k tomu,
aby sa človek cítil zdravšie a sebave‑
domejšie. Treba začať opatrne, poma‑
ličky, hocikedy. Mám aj 70-ročných
kamarátov, ktorí ma bez mihnutia
oka na pretekoch strčia do vrecka.
Takže neváhajte a vyskúšajte si beh
na vlastnej koži. Nemusíte sa nikam
ponáhľať. Nezáleží na počte kilometrov,
na tom, či prvý beh odbehnete, alebo
odkráčate. Dôležité je v tom, čo robíte,
vytrvať a výsledky sa dostavia samy.
Úspechom môže byť aj odbehnutie 5
kilometrov bez prestávky, rovnako ako
odbehnúť maratón pod 3 hodiny. Je to
jednoducho len a len na vás.
Behajte (športujte) tak, aby ste boli
spokojní a mali ste z behu ten super
pocit, ktorý ja a moja rodina zažívame
už dlho.
Veľa šťastia a kopec bežeckých
endorfínov praje Jarka

Seriál TALENT
a ONLINE
ligový pohár
V dôsledku pandémie sa museli
šachisti presunúť do online
priestoru.
Naši malí šachisti sa zapojili do
šachového online seriálu – Talent,
kde sa odohralo 6 turnajov. Na
konci seriálu sa spočítali všetky
body z každého turnaja a následne
sa určilo poradie. Tohto seriálu sa
zúčastnili deti z celého Slovenska.
Hralo sa v troch kategóriach – do
8, 11 a 14 rokov. Šachisti zo Zaka‑
menného sa nestratili. Za zmienku
stojí 3. miesto Klusku v celkovom
hodnotení v kategórii do 8 rokov.
Naším malým šachistom sa venuje
učiteľ Ján Kocúr.
Naši muži momentálne hrajú
– Online ligový pohár Slovenského
šachového zväzu. Táto liga sa hrá
od polovice marca a skončí koncom
apríla. Zatiaľ sa hrá základná časť
tejto ligy a prvých osem tímov bude
hrať play off. V dňoch 17 – 18. 4. 2021
sa hrá posledné dvojkolo. Tempo
hry je 2x45 minút + 10 sekúnd
prídavok na ťah. Zákamenné živí
nádeje na postup do play off. Naj‑
väčšími ťahúňmi tímu sú: Prie‑
chodský a Sivčák. Naším mužom
sa venuje Karol Pekár.
Držíme všetkým šachistom
palce a ďakujeme obci za podporu.
Jaroslav Lučivňák
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SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Miestny spolok Zákamenné

JUBILANTI
ZÁKAMENNÉ
január – apríl 2021

96 rokov
Apolónia Florková
90 rokov
Ľudmila Večerková
Helena Smolejová

VÁŽENÝ DARCA
Aj keď sú od začiatku roka len štyri
mesiace, veľa darcov z našej obce
sa zúčastnilo dobrovoľného odberu
krvi, ktorý sa koná na transfúznych
oddeleniach po celom Slovensku.
Srdečne Vám chceme poďakovať za
váš humánny čin, ktorý ste urobili
zo srdca.

Emília Rusnáková
V roku 2021
sa do 7. 4. 2021
narodilo 26 detí
9 – chlapcov
Marcus, Dalibor, Peter, Matias,
René, Oliver, Jakub, Teodor,
Jakub
16 – dievčat
Nella, Natália, Terézia, Zuzana,
Liliana, Linda, Sofia, Zara,
Michaela, Terezka, Elena, Diana,
Eliška, Valentína, Dorota, Stela

Aj napriek dnešnej uponáhľanej
dobe ste sa na chvíľu zastavili, aby
ste urobili veľký skutok lásky. Daro‑
vali ste nielen kus seba, ale darovali
ste niekomu život.
Krv je vzácna tekutina, ktorá sa
nedá ničím nahradiť, preto je tak
veľmi potrebná. Denne v nemocni‑
ciach ošetria alebo zoperujú ľudí,
ktorým práve tie Vaše kvapky krvi
pomáhajú prežiť, zotaviť sa a žiť
plnohodnotný život.
Veľmi si vážime, že ste človekom
s veľkým srdcom, ktorý je ochotný
strpieť trochu bolesti, nepohod‑
lia, alebo stratu času, aby mohol
nezištne pomôcť.
Želáme Vám veľa osobných, pra‑
covných úspechov, ale hlavne veľa
zdravia, aby ste aj naďalej mohli
darovať druhým kvapky ktoré zna‑
menajú ŽIVOT.
ĎAKUJEME.
Veronika Polťáková
predseda SČK Zákamenné

Jubilanti po rokoch
január – apríl 2021
85 rokov................................. 4
80 rokov ................................ 1
75 rokov................................. 4
70 rokov............................... 14
65 rokov .............................. 11
60 rokov .............................. 21
55 rokov .............................. 18
50 rokov .............................. 22
45 rokov .............................. 19
40 rokov .............................. 25

Odpočinutie večné
daj im, Pane

†

† Justína Polťáková 25. 11. 2020
† Anton Lučivňák 5. 12. 2020
† Blažej Kocúr 10. 12. 2020
† Mária Škuligová 17. 12. 2020
† Rozália Čičová 31. 12. 2020
† Jozef Večerek 2. 1. 2021
† Milada Balunová 8. 1. 2021
† Ľudovít Sivčák 16. 1. 2021
† Eduard Kakus 17. 1. 2021
† Milan Kovaľ 26. 1. 2021
† Anton Subjak 26. 1. 2021
† Daniel Kovalík 29. 1. 2021
† Štefan Konkoľ 31. 1. 2021
† Jozef Kostolňák 20. 2. 2021
† Ružena Ramáčová 25. 2. 2021
† Štefan Bystričan 13. 3. 2021
† Emília Florková 21. 3. 2021
† Pavlína Chromková 21. 4. 2021
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