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Martin po minuloročnom víťazstve vo Svetovom pohári v Reit im Winkl, kde všetkým vyrazil dych, sa veľmi zodpovedne pripravoval na
zimnú olympiádu v Turíne.
Napriek zdravotným problémom, ktoré
ho pred olympiádou a v dejisku olympijských
hier postihli, ukázal, že je veľkým bojovníkom,
príkladom húževnatosti a osobnej morálky.
Hneď pri prvom štarte dosiahol svoje najlepšie umiestnenie na olympijských hrách v skiatlone, kde skončil ôsmy a získal dosiaľ najlepšie umiestnenie slovenského bežca na lyžiach
v histórii zimných olympiád. V šprinte spolu s Ivanom Bátorym vo finále zopakoval ôsme miesto pre Slovensko , čo je výborné a zaslúži si veľké uznanie. V kráľovskej disciplíne
v behu na 50 km voľným spôsobom nám pripravil úchvatné bežecké divadlo a potvrdil svoju oprávnenosť, že patrí svojimi vyrovnanými
výkonmi k svetovej špičke bežcov na lyžiach.

Vlajka Slovenskej republiky , ktorú na záver
olympijských hier niesol náš rodák Martin, bola v správnych rukách. Mgr. Albín Bernaťák

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo (OZ) zasadalo od začiatku roka 2006 dvakrát a to 30. januára 2006
bolo mimoriadne zasadnutie a 24. 2. 2006 plánované podľa harmonogramu na rok 2006.
Mimoriadne zasadnutie OZ bolo zvolané
hlavne z dôvodu prejednania a schválenia zoznamu uchádzačov o 15 stavebných pozemkov
na Farskom briežku, ktoré Obec Zákamenné
vykupuje od Katolíckej cirkvi. Na OcÚ Zákamenné bolo doručených 24 žiadostí o stavebné
pozemky. Po niekoľkých jednaniach a stanovení podmienky t. j. začať výstavbu rodinného
domu najneskôr do 31. 12. 2007 a schválení ceny pozemku 155 Sk/m2, ostalo 18 vážnych záujemcov súhlasiacich s podmienkami. Pred zasadnutím OZ zasadala komisia sociálna a bytová, ktorá doporučila poskytnúť stavebné pozemky 15 rodinám z 18 uchádzačov a ostávajúcim 3 slobodným, dať možnosť uchádzať sa
o stavebné pozemky v ďalšom kole, alebo v prípade odstúpenia niektorého z 15 záujemcov,
dať im možnosť pozemok vylosovať.
OZ súhlasilo s takýmto riešením a starostovi doporučilo zvolať 15 vybratých uchádzačov ešte pred plánovaným zasadnutím OZ
(24. 2. 2006) aby si vylosovali pozemky podľa
čísel parciel.
Na riadnom zasadnutí OZ obce Zákamenné 24. 2. 2006 poslanci v počte 10 prítomných schválili 14-im z 15-ich záujemcov pridelenie stavebného pozemku podľa čísla parcely,

ktoré si vylosovali. Jeden zo záujemcov odstúpil no ostávajúci pozemok zatiaľ nemožno poskytnúť na losovanie, kým sa nevyrieši situácia
s prípojkou na elektrickú energiu.
S prítomným riaditeľom ZŠ Jána Vojtaššáka
s MŠ v Zákamennom bola prejednaná možnosť
zriadenia Ľudovej školy umenia. Jednalo sa so
štátnou ĽŠU a aj s dvoma súkromnými školami. Súkromné školy sú ochotné vyučovať žiakov rôznych vekových kategórií, zatiaľ čo štátna trvá na tom, aby to boli žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ.
Prieskumom v našej škole sa zistilo, že žiaci majú záujem o výučbu na gitaru – 30, husle
– 6, flautu – 23, varhany – 20, klavír – 57, harmonika – 30. Vekové zloženie žiakov je od MŠ
po 7. ročník ZŠ. Obecné zastupiteľstvo po prejednaní schválilo komisiu v zložení Mgr. Revaj, Mgr. Bernaťák, Jozef Sivčák, Marek Beňuš
a Ing. Vrábeľ, aby vyzvala uchádzačov o prevádzkovanie ĽŠU v obci o predloženie svojich
projektov a na základe nich vybrala najvhodnejšieho uchádzača.
OZ UJUT predložilo Obecnému zastupiteľstvu plán svojej činnosti na rok 2006 s rozpisom nákladov, ktoré žiada ako finančný príspevok na činnosť od obce. Ich požiadavka je 95
tis. Sk. OZ prehodnotilo jednotlivé akcie a konštatovalo, že niektoré sú orientované na určitý
úzky okruh záujmu a nesúhlasí s tým, aby obec
Pokračovanie – s. 2
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V interiéri kostola sv. Jozefa bola nainštalová krížová cesta, ktorú zhotovil Juraj Brišák z Nižného konca

Prvé zasadnutie OZ
Dokončenie – s. 1
na ne finančne prispievala. OZ uložilo kultúrnej komisii, prehodnotiť
spolu so zástupcami OZ UJUT jednotlivé akcie a navrhnúť ich finančné pokrytie v súlade s možnosťami obecného rozpočtu.
OZ odsúhlasilo poskytnúť zatiaľ finančné prostriedky na dve
akcie a to Snow Paráda – 6 000 Sk
a Divadelná jar – 8 000 Sk. Tanečnej zložke súboru Kamenčan bolo
odsúhlasené 30 tis. Sk a financovanie výroby páru dospelého a páru detského kroja.
Ing. Marta Florková, ekonómka OcÚ Zákamenné predniesla výročnú správu obce za rok
2005. Obec vykázala celkové príjmy vo výške 60 631 216,26 Sk.
Z toho bežné príjmy boli vo výške 51 668 577 Sk, kapitálové príjmy 889 783 Sk, finančné operácie
vo výške 8 072 855,66 Sk. Z celkových bežných príjmov obce bolo v rozpočtovej organizácii obce na úseku školstva zinkasované
celkom 816 660,69 Sk v nasledovnom členení:
• zákl. školstvo.... 158 964,69 Sk
• materské školy... 86 750,00 Sk
• školský klub.......21 000,00 Sk
• školské str. zar. 549 946,00 Sk
V celkových príjmoch obce dotácie na základné školstvo ako celok
boli vo výške 22 687 272,00 Sk.
Celkové výdavky obce za rok
2005 vrátane rozpočtovej organizácie na úseku školstva boli vo
výške 48 503 807,96 Sk z toho:
• bežné výdavky........................
..................... 14 314 655,12 Sk
• kapitálové výdavky ................
...................... 6 364 404,10 Sk
• bežné výdavky na úseku školstva 27 824 748, 74 Sk v tom:
• zákl. školstvo 22 825 853,69 Sk
NÁTERY

LEŠENIE

STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

• MŠ................ 3 340 425,48 Sk
• školský klub.... 206 639,97 Sk
• stravovacie zariadenia...........
1 451 829,60
Výsledok hospodárenia obce
za rok 2005 predstavuje sumu
12 116 985,47 Sk v tom:
• bežný rozpočet ......................
...................... 9 518 750,91 Sk
• kapitálový rozpočet ...............
.................... – 5 474 621,10 Sk
• finančné operácie ..................
..................... 8 072 855,66 Sk.
OZ ďalej schválilo nové poplatky za prenájom Kultúrneho domu v Zákamennom platné od 1. 3.
2005 ktoré prehodnotili a navrhli
komisie finančná a kultúrna.
Akcia ................... Leto ..... Zima
Svadba ................ 1 800...... 2 000
Pečenie ........... 500 / deň 600/deň
Životné jubileum.....800 ....... 900
Kar ......................... 800 . ..... 900
Stretnutie zo školy...400 ........ 500
Tanečná zábava pre spoločenské
organizácie........... 1 800.......2 000
Tanečná zábava pre podnikateľa ..
........................... 10 000.....10 000
Zábava disko bez alkoholu
................................300........ 400
Ples, večierok...........800.......1 000
Predaj tovaru ......... 100......... 150
Schôdza ................. 300 ....... 400
Prednáška so vstupným ...............
................................200......... 300
Prednáška bez vstupného ............
................................ 100......... 150
Reklamno-predajná akcie ............
................................500......... 600
Akcie DSS .............. 500 ....... 600
Pri každej akcii sa platí samostatne spotreba elektrickej energie.
Za použitie jedného obrusu sa inkasuje poplatok 30 Sk.
– OcÚ

e-foto
: m. iglár
Do diskusie sa zapojil aj najstarší člen COOP JEDNOTY
Anton
Lašák

Členská schôdza COOP JEDNOTA
Dňa 5. 2. 2006 sa v našej obci
konala výročná členská schôdza
členskej základne Zákamenné,
COOP Jednota Námestovo.
Členskej schôdze sa zúčastnili
ako hostia, predseda COOP Jednoty Námestovo p. Roman Jagelek a starosta obce Ing. Milan Vrábeľ. Na schôdzi bol prednesená
správa o činnosti členskej základne, ako aj hospodárenie za päťročné obdobie.
Bol schválený plán činnosti na
rok 2006. Hlavným bodom programu bola voľba členov dozorného výboru pre ďalšie päťročné pôsobenie ako aj voľba delegátov na
zhromaždenie delegátov COOP
Jednota Námestovo.
Členovia dozorného výboru
členskej základne Zákamenné sú:
Viktória Sekerášová č.d. 6, Anna Grofčíková č.d. 574, Margita
Sivčáková č. d. 439, Jozef Briš č.
d. 850, Štefánia Kurňavková č. d.
230, náhradník Jozefína Kurňavková č. d. 82.
Za delegátov na zhromaždenie
delegátov boli zvolení: Viktória

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

Sekerášová č. d. 6, Božena Sivčáková č. d. 859, Anna Grofčíková č.
d. 574, náhradník Marta Buliaková č. d. 85.
V našej obci je k 1. 1. 2006 – 512
členov z toho je 509 s 500 Sk vkladom a 3 členovia sú so 100 Sk vkladom. V minulo roku nám zomreli
3 členovia a to: Viktória Garajová,
Serafín Kondela , Mária Klimčíková, 1 člen zrušil členstvo.
Najstaršími členmi členskej
základne sú: Anton Laššák, Karol Florek, Anton Klimčík, Tomáš Kurňavka, Martin Kurňavka, Alojz Klimčík, Pavlína Klimčíková, Pavlína Špitalová, Viktória Revajová, Justína Rončáková a
iní, ktorým ďakujeme za dlhoročnú priazeň Jednote.
Nakoľko v roku 2005 sa nevyberal členský vklad 500 Sk a nákupné karty je možné získať bez
vkladu naši občania to riešili tak,
že podávali prihlášky a využívali
1,5 % dividend z nákupu. Takýchto členov je v našej obci 542.
Viktória Sekerášová,
predseda DV Zákamenné
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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kultúra

e-foto: m. iglár

Pochovali sme basu…

Po skončení plesovej sezóny
sme 28. 2. 2006 v kultúrnom dome pochovali basu. V sále vládla príjemná nálada, do tanca mládeži a prevažne strednej generácii vyhrával Jozef Sivčák. Pod vedením Vendelína Tisoňa a sprievodu, ktorí tvorili členovia folklórnej skupiny Kamenčan začal o polnoci ceremoniál pochovania basy.
Nastal veľký smútok, plač... a tým
bolo ukončené fašiangové obdobie. Všetci zúčastnení sa rozchádzali s vedomím, že po 40 dňovom
pôste nastane opäť čas zábav.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
tejto akcie zúčastnili a tak pomáhajú tento pekný tradičný zvyk
udržiavať.
V. Sekerášová

Karnevalové vystrájanie
Dňa 9. 2. 2006 sa Materská škola v Oraviciach premenila na rozprávkovú krajinu. V
medovníkovom domčeku sa zobudila zlá ježibaba. So svojím synom drakom Rumburakom začarovala všetky princezné, o ktoré
bojovali s drakom rytieri a ostatné
rozprávkové bytosti. Za vyslobodenie princezná pozvala všetkých
na karnevalový bál, kde v rytme
hudby tancovali lienky, vlk s červenou čiapočkou, víly, kráľ noci,
superman, mušketieri, indiáni,
a vyslobodené princezné.
Aj v našej rozprávkovej krajine zazvonil zvonec a tancu, spevu
a šanteniu bol koniec.
Kolektív uč. MŠ Oravice
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

STOLÁRSTVO

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

Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

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

Ing. Dušan Durčák

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

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

Triediš, triediš, triedime...
Naša škola sa zapojila do triedenia odpadov. Triedime plasty,
papier BIO odpad. Pre danú úlohu sme sa rozhodli preto, lebo odpadu každým dňom pribúda. Aby
sa daný odpad mohol recyklovať je
potrebné ho triediť. Táto úloha je
spoločná pre každého žiaka, učiteľa na našej škole. Presné informácie boli podané školským rozhlasom, ale taktiež sú vyvesené na nástenkách v triedach, na chodbe.
Je potrebné vedieť, kde daný
druh odpadu patrí a čo nepatrí, aby
sme neznehodnotili prácu iných.
Zimná sezóna 2005/2006 – začiatok údržby chodníka v Babinci od lavice
po farský kostol
e-FOTO  M. Iglár

ale jeho čistota, aby sa mohol použiť na ďalšie spracovanie. Riaďme sa svojím rozumom a nebuďme
k danej problematike ľahostajní.
Láska a pokora k prírode sú hodnoty, ktoré nemôžme ohraničiť.
Tieto hodnoty poznania, uvedomenia a činov sú pravými hodnotami
každého z nás.
Jednu vec vieme. Zem nepatrí
človeku, človek patrí k Zemi“.

Zimné radovánky, potulky prírodou,
pomoc zvieratám...
Počas zimného obdobia sa staráme o prikrmovanie vysokej zveri,
Babinec – Kalvária. Pravidelne dávame do krmelcov seno a štvornohé stvorenia – srny, akoby sa nám za odmenu odvďačovali tým, že sú stálymi návštevníkmi nášho
školského areálu.
Zdržiavajú sa blízko
futbalového ihriska, kde sa nachádza malý lesík. Šimon, Matúš, Tomáš, Juraj im v malých kôpkach
podávajú seno medzi vetvy stromov. Cez prestávky celé stáda srniek obdivujú najmä žiaci zo starej školskej budovy. Je to pre nich
zábava a v detských očiach akoby
malá „zoologická záhrada“. Juraj
dodáva, že netreba zabúdať a podať im nejaké pochutiny – jablká,
mrkvu, aby v tomto období aspoň
v malom množstve doplnili svoj jedálny lístok o nejaké vitamíny.
Okrem iného sme v školskom
areáli porozvešali kŕmidlá pre na-

Členovia EKO krúžku
Zákamenné

še spevavé tvorstvo. Každý týždeň
im dosypávame semená slnečníc
a jačmenných krúp. Vtáky sú veľmi aktívne tvory s citlivými zmyslami, ktoré im umožňujú rýchle reakcie. Niektoré druhy sme pozorovali aj my, najmä sýkorky, drozdy a iné druhy, ktoré sa prispôsobili životu v chladnejších podmienkach. Pri pochôdzkach sme
mali možnosť vidieť kŕdle krkavcov a na školskom pozemku často
vidíme straky, ktoré si hľadajú potravu v kríkoch, na zemi, kde zbierajú vytrúsené zrná a semená rôznych burín. Príroda má aj v zimnom období veľa návštevníkov, ktorí obdivujú jej
krásy, tajomstvá…
Nesmieme zabúdať na
pohostinnosť a starostlivosť našich milých spoločníkov, ktorí nás v letnom období sprevádzajú
prekrásnymi melódiami.

Na kvalitu práce dohliadajú
Ekohliadky, ktoré zozbierajú odpad podľa potreby. Cieľom spoločnej práce je prispieť k ochrane životného prostredia, znížiť množstvo odpadu zo školy, ktorý smeruje na skládku. To všetko závisí
od ochoty a porozumenia každého z nás.
Monitorovanie a vyhodnotenie
robíme 1x za týždeň.
Zdôrazňujeme: „Nie je dôležité koľko odpadu vyprodukujeme,

EKO krúžok
Zákamenné
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70
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Oslávme 60. výročie ZŠ J. Vojtaššáka

V tomto roku si naša škola ZŠ J.
Vojtaššáka s MŠ pripomenie 60. výročie začiatku novej etapy vyučovania v našej obci. Tým, že sa za výdatnej pomoci J. E. spišského biskupa
J. Vojtaššáka postavila školská budova, vznikla prvýkrát meštianska
škola, ktorú navštevovali deti nielen
z našej obce, ale aj z okolitých obcí.
Tým sa naša obec stala na dlhšiu dobu centrom vyššieho vzdelania.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli usporiadať spomienkovú
slávnosť, na ktorú sú pozvaní všetci zamestnanci, ktorí kúsok svojho života obetovali vzdelaniu a výchove nás i našich detí. Už teraz
chcem poďakovať všetkým spon-

zorom, ktorí finančne prispievajú
na túto akciu. Ak sa chcete stretnúť s vyučujúcimi, ktorí učili na
tejto škole, máte možnosť prísť sa
s nimi porozprávať v uvedený deň.
Slávnosť sa uskutoční 28. apríla 2006 s programom:
• 8 00 – 9 45 Privítanie hostí, prehliadka areálu školy;
• 10 00 – 11 15 Slávnostná svätá
omša;
• Uctenie si pamiatky J.E. biskupa J. Vojtaššáka pri jeho hrobe;
• 11 30 – 13 00 Slávnostná akadémia v kultúrnom dome;
• od 13 30 Recepcia v reštaurácii Kýčera.
Riad. školy Mgr. Emil Revaj

Čas zábav a plesov – Fašiangy

Bláznivý, rozmarný čas pred
veľkým pôstom neobišiel ani našu
školu. Deň 17- sty február sa na 1.
stupni niesol práve v tomto duchu.
Budova školy bola pestro vyzdobená maskami, balónmi, girlandami... Naše strigy, učiteľky, samozrejme aj s metlami v ruke ponaháňali všetky malé masky. „Vyučovanie“ sa zmenilo na „strigšou“a vodníci, princezné, zvieratka museli prejsť rôznymi skúškami: podkúriť strige pod kotlom vyriešenými príkladmi, „vysokokloňovať“ slovo striga, naučiť sa naspamäť čarovné formulky: Enci
menci na kamenci, hrach sa varí
v sklenom hrnci.
Písanie nebolo jednoduché, žiačikovia – masky zvládli písať ľavou
rukou so zaviazanými očami do
zošita, ktorý bol otočený “hore nohami”. Prestávky medzi hodinami
učenia sa čarodejníckemu remeslu boli vyplnené veselou hudbou
a tancom. Aby detičky boli dostatočne vykŕmené pre pani strigy,
„museli“ spotrebovať veľké množstvo medovníkových dobrôt. Po
povinnom 2-hodinovom učňovskom výcviku všetci „preleteli“
do telocvične, kde zábava pokračovala a čas bol vyplnený nielen
tancom, ale aj súťažami, napr. lietanie na metle cez prekážky a podobne. Kedže v zápale súťaživosti
stratili nejaké to deko, kalórie boli doplnené sladkosťami. Na záver
1. kola strig – maškarného plesu

bolo dojemné zborové spievanie
piesne „Kým vieš snívať“, a čuduj
sa svete, strigám sa v očiach aj slzy zaleskli.
Aby nebolo toho málo, zábava pokračovala aj poobede pri lyžiarskom vleku. Tu sa už k prvému
stupňu školy pripojili aj žiaci druhého stupňa. Vstup do areálu lyžiarskeho vleku bol iba v maskách.
Toto pravidlo platilo nielen pre
žiakov, ale aj pre učiteľov. Všetky masky, samozrejme aj učiteľský šašo, naša super – stará, strašidlo – čo nemá od učiteľa ďaleko,
boli odmenené aj diplomami. Lyžovačka bola pre všetky masky zadarmo. Podával sa teplý čaj a guláš, ktorý financovalo rodičovské

združenie. Jediným nedostatkom
celého dňa bolo „mokré“ počasie,

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ J. Vojtaššáka s MŠ
v Zákamennom chce aj touto cestou
poďakovať prevádzkovateľovi vleku na Kýčere za ich ústretovosť pri
poskytovaní zliav pre našich žiakov.
Za symbolickú cenu umožnili našim
žiakom športovo prežiť predĺžené
vianočné prázdniny, ako aj zúčastniť
sa maškarného plesu. Vo svojich aktivitách pokračovali aj počas jarných
prázdnin. Je to ich príspevok k efektívnemu tráveniu voľného času našich žiakov. Je len na škodu, že nie
všetci žiaci využili túto príležitosť.
Pevne veríme, že aj v budúcnosti budú v týchto aktivitách pokračovať.
Mgr. Emil Revaj, riad. školy

STOLÁRSTVO

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

Dušan Smolka

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

ale na dobrej nálade to nikomu neu
bralo. Mgr. Zdenka Kľačanská

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku
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Darček pre potešenie
Na základe pokynov Slov. humanitnej rady Združenie zdravotne postihnutých Oravy vykonalo dobrovoľnú zbierku v Hypermarkete TESCO v Dolnom
Kubíne za výdatnej spolupráce
so študentami Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Dolný Kubín.
Počas zbierky sa podarilo vyzbierať značnú sumu a je chvályhodné, že pri rozdeľovaní tejto
sumy sa pamätalo aj na ZO ZZPO v Zákamennom. Tajomníč-

ka ZZPO Tvrdošín p. Marta Bakošová nám odovzdala 1 030 Sk,
aby sme niektorým našim členom malou pozornosťou urobili
potešenie. Štyrom postihnutým
deťom, členom ZO ZZPO boli
zakúpené deky s rozprávkovým
motívom. Ďalším štyrom dospelým členom, ktorí v minulom roku boli poznačení ťažkým životným úderom sme odovzdali malú pozornosť ako útechu, že na
nich nezabúdame.
Viktória Sekerášová

Sponzorský dar, ktorý príjemne
prekvapil a hlavne pomohol
V decembri pred Vianočnými
sviatkami firma Direct parcel distribution SK s.r.o. Rožňavská 1,
Bratislava, v zastúpení p. Petra Červeňa a p. Andrey Bačíkovej príjemne prekvapila riaditeľku Domova
sociálnych služieb v Zákamennom
Ing. Emíliu Olešovú a jej zverencov,

keď jej odovzdali sponzorský dar v
hodnote 40 000 Sk. Finančná hodnota pomôže vylepšiť ekonomiku
Domova sociálnych služieb.
Za sponzorský dar úprimne
ďakuje vedenie ako aj zverenci
Domova sociálnych služieb v Zákamennom

Obecný ples ’06 » » » » » » » » » »
Dámy v krásnych róbach všetkých farieb a páni ako veční gentlemani zaplnili dňa 18. 2. 2006
sálu kultúrneho domu.
„...lebo tak, ako telo potrebuje fyzickú energiu, získanú napríklad z výživovo bohatej stravy, tak isto potrebuje energiu psychickú, a tá
plynie práve z takýchto kultúrne bohatých podujatí, ktoré nielen príjemným spôsobom unavia telo, ale
hlavne osviežia myseľ a ducha,“
tak týmito slovami zahájil starosta obce Ing. Milan Vrábeľ ďalší ročník tradičného zákamenského plesu.
Po už spomínanom úvodnom
príhovore a tradičnom otváracom
valčíku sa mohol začať krásny večer. Cieľom tohto podujatia bolo
okrem zábavy na parkete aj to, aby
sme si v tomto uponáhľanom svete našli chvíľku, hoc´ len na jednu
noc, na útek z bežného stereotypu
a strávili ju príjemným posedením
s priateľmi, zaujímavým kultúrnym programom či chvíľkou napätia pri žrebovaní tomboly.
Ako prvé, už pri otváracom ceremoniáli, vystúpili stále známejšie
mažoretky-muchotrávky, ich vystúpenie pokračovalo country tancom a na radosť všetkých prítomných pánov ho zakončili svetoznámym kankánom. S moderným tancom v štýle hip-hop sa ako skvelé
tanečnice ukázali dievčatá pod vedením pani Ľubice Florkovej.

Rýdzo tanečný program nenechal dlho sedieť nikoho z prítomných, a tí sa veru nedali zahanbiť, hoci netancujú v žiadnom záujmovom krúžku. Tradičné polky
a valčíky, vystriedalo nielen vášnivé tango, ale aj staré-dobré repete hity, známe moderné disco songy a pre tých prítulnejších aj pár
slaďákov. Vybral si naozaj každý.
V priebehu krátkych prestávok
mnohí neodolali vidine výhry a zakúpili si tombolové lístky. Ako sa
neskôr ukázalo-oplatilo sa! Výhercovia si číslo svojej ceny našli po
prasknutí farebného balóna a potom už len „nenápadne“ hľadali tú
svoju na preplnenom pódiu...
Komu nepriala Šťastena v tombole, ten si mohol výhru zaslúžiť aj polnočnou súťažou v zatĺkaní klincov do veľkého klátu dreva. Nie však tak ako sme zvyknutí,
ale špicom tesárskeho kladiva. Po
skúške na chodbe si ako prví zmerali svoje sily páni a BOLO SA NA
ČO POZERAŤ! Keďže pravidlá
dovoľovali najskôr si klinec zatlačiť rukou resp. dlaňou, tí silnejší,
ak mali aj presné oko, mali víťazstvo na dosah.
Ako silné Oravčanky sa ukázali aj naše ženy, ktoré sa nedali odradiť ani tým, že im boli ich krásne
šaty teraz skôr na ťarchu. Aby sa
im to aspoň trochu uľahčilo, mohli klince zatĺkať širšou stranou.
A ako to celé dopadlo?

Výsledky súťaže
v zatĺkaní klincov:
MUŽI
1. miesto: Anton Klimčík
2. miesto: Jozef Briš
3. miesto: Dušan Kovaľ
(zúčastnených 12)
ŽENY
1. miesto: Marta Kovaľová
2. miesto: Margita Polťáková
3. miesto: Dagmar Rončáková
(zúčastnených 8)

Ak si myslíte, že by ste to dokázali tiež, môžete to skúsiť o rok. Lebo som presvedčená, že po úspechu tohto ročníka, sa súťaž určite
zopakuje.
Tohoročný obecný ples sa ukázal ako zodpovedne pripravené
podujatie, za ktoré ďakujeme pracovníkom obecného úradu a samozrejme aj štedrým sponzorom
a ostáva nám už len veriť, že sa ho
v zdraví dožijeme aj v roku 2007.
Zuzana Vrábľová

Vianočnou návštevou bol v tomto roku poctený bývalý kaplán v našej
farnosti Henrych Sitek – správca Hornej Lehoty a Sedliackej Dubovej
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MAREC
– mesiac knihy
Obecná knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižničných služieb z vlastných zdrojov, ako aj
z vonkajších zdrojov (Matica slovenská cez medziknižnično-výpožičné služby) a tak pomáha
uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby. V roku
2 005 navštívilo knižnicu 5 915 čitateľov. Knižničný fond sa obohatil o 87 nových kníh. Knihy boli zakúpené v hodnote 19 200 Sk.
Právo používať knižničné služby má len registrovaný čitateľ-používateľ, ktorý je držiteľom platného členského preukazu, ktorý získa na základe vyplnenia prihlášky za čitateľa. Členský preukaz je neprenosný na inú osobu,
než je v ňom vyznačená. Platnosť
čitateľského preukazu sa obnovuje každý kalendárny rok. Za vystavenie členského preukazu sa vyberajú členské poplatky nasledovne:
deti do l6 rokov 20 Sk, ostatní čitatelia nad 16 rokov 35 Sk.
Vyzývam všetkých čitateľov, ktorí ešte majú vypožičané knihy z roku 2005, aby ich v priebehu mesiaca marca vrátili do knižnice.

Všetkým ženám,
mamám, babkám...

Náruč plnú lásky,
kyticu každodenných radostí
a od smiechu jemné vrásky
nie od zbytočných starostí.
Slzy čo sa lesknú v oku,
nech sú slzy šťastia.
Nech počuť šum perlivého moku
a ctiť nehu vášho srdca.
Slnko nech je vidieť
na vašej tvári.
Nech aj marec pocíti
spolu s vami príchod jari.
Julka Bednareková
Najmladší čitateľ: Erik Dibdiak
5 rokov.
„Otvor knihu, aby si viac vedel.“
„Vzdelávať ducha je práve tak potrebné ako pre živoť telo (Cicero).“
„Otvor dieťa knihu – sú to vráta domu tvojho múdrejšieho brata, čo má vždy dosť času pre deti,
všetko čo chceš vedieť, povie ti .“
Jozefína Rusnáková
(Feldek).

Deväťdesiat rokov sa dožila Justína Sivčáková
VITAJTE MEDZI NAMI
December 2005
Erik Kubánik, Radka Andri
sáková, Soňa Polťáková, Laura
Holubčíková
Január 2006
Darina Janoťáková,
Matej Kondela, Adrián Buľák

Výpožičné hodiny v knižnici:
• pondelok – štvrtok 11 30 – 15 00
hod.
• piatok 14 30 – 18 00 hod.

†

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
90 rokov života
 Justína Sivčáková
80 rokov života
Margita Kovaľová
75 rokov života
 Štefan Cingel
 Justína Sumihorová
 Ľudmila Večerková
 Helena Smolejová
70 rokov života
 Filoména Majchráková
 Jozef Chmeľ
 Jozefína Kostolňáková
 Justína Buckulčíková

Čitatelia, ktorí si v roku 2005
vypožičali najviac kníh:
Deti: Erik Serdeľ		
405
Dušan Straka
720
Mária Sochuliaková 1017
Dospelí:
Viktória Garajová 883
Viera Chromková
920
Helena Kurňavková 42
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
František Vrábeľ,
nar. 27. 1. 1924 † 8. 1. 2006
Vanesa Floreková,
nar. 7. 1. 2005 † 6. 1. 2006
Gabriel Matušák,
nar. 26. 4. 1936 † 13. 1. 2006
Justína Boškajová,
nar. 12. 8. 1927 † 14. 1. 2006
Emil Mrekaj,
nar. 16. 1. 1927 † 22. 1. 2006
Rozália Vojtaššáková
nar. 11. 12. 1929 † 24. 1.
2006
Anna Balková,
nar. 25. 7. 1912 † 22. 1. 2006
Kamil Florek,
nar. 16. 7. 1923 † 27. 1. 2006
Eliáš Dibdiak,
nar. 6. 11. 1941 † 10. 2. 2006
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65 rokov života
 Jozef Vojtaššák
 Ľudovít Úradník
 Jozef Mrekaj
 Serafín Balún
 Justína Janetová
 Edita Vrábľová
Z knižnice sa nevypožičiavajú encyklopédie, čitatelia majú možnosť
urobiť si výpisky na dané témy v knižnici
e-foto m. iglár

60 rokov života
 Mgr. Ján Ramáč
 Emil Magdiak
 Elena Kozáková
 Jozef Belicaj
 Viktor Florek
 Viktória Gruchalová

E V I D E N C I A
obyvateľstva
počet obyvateľov

Stará škôlka
Výmenu starých okien na budove starej škôlky realizoval Slovaktual

Zákamenného k 1. 1. 2006
4  994
V roku 2005 bolo:
narodených
69
zomrelých
23
odsťahovaných
64
prisťahovaných
62
Katarína Sivčáková
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športové aktivity / záľuby
naných alebo aj v iných pretekoch.
Zvažujeme aj založenie lyžiarskeho klubu, kde by mohli mladí ale aj
starší Zákamenčania zúročiť svoje lyžiarske schopnosti. Lyžiarsky klub by mal fungovať v letných
mesiacoch na suchých tréningoch
v telocvični, a v zimných mesiacoch na svahu lyžiarskeho strediska. Začiatok fungovania tohto klubu plánujeme na september tohto
roku, ale to ešte záleží na veľa ro-

Január – Marec 2006
SKI SEVEN s.r.o.
Lyžiarske stredisko
Zákamenné
Beňovolehotská 2131/50
02601 DOLNÝ KUBÍN

kovaniach či už s rodičmi budúcich členov, so zástupcami školy,
so zástupcami obecného úradu…
Ing. Pavol Dibdiak

Mrzačka

Spevnenie riečneho koryta pri Michalicovom moste financujú Lesy SR,
e-foto m. iglár
š. p. a realizáciu vykonáva fy STASMO

Bohaté aktivity fy SKISEVEN
Firma SKISEVEN s.r.o., už tretiu sezónu prevádzkuje lyžiarsky
vlek na kopci Kýčera v Zákamennom. Na začiatku prenájmu sme
sa zaviazali, že zlepšíme služby
v tomto lyžiarskom stredisku. Už
v prvom roku sme zakúpili nový
ratrak, ktorým sme skvalitnili úpravu zjazdoviek, sprevádzkovali
sme nefunkčný bufet a začali s úpravou parkovísk priamo pri lyžiarskom vleku. V druhom a treťom roku sme vybudovali kompletné zasnežovanie a osvetlenie zjazdovky.
Naša firma sa nesnaží len o vybudovanie špičkového lyžiarskeho strediska, ale aj o rozvoj športu
v našej obci. Každoročne organizujeme preteky o pohár starostu obce. Každý rok sa zvyšuje počet pretekárov, ako aj kvalita a popularita

Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 58 20 971

týchto pretekov. Taktiež organizujeme skikrosové preteky. S týmito
pretekmi sme začali už prvú sezónu a ako prví na Orave a možno aj
na Slovensku; podobné preteky sa
konajú ešte v Jasnej a potom už asi
iba inde v zahraničí. Sú to preteky,
kde štartujú štyria pretekári súčasne, po vopred vyznačenej a umelo
vytvorenej trati, a do ďalšieho kola postupujú prvý dvaja najrýchlejší jazdci. Je to vyradzovací boj muža proti mužovi, kde vyhrávajú len
tí najrýchlejší.
A v neposlednom rade každý
rok na ukončenie sezóny organizujeme maškarný ples na svahu,
kde sa lyžuje v maskách a na konci sa tie najlepšie vyhodnotia. Po
niekoľkých úspechoch Zákamenských pretekárov, či už v spomí-

e-foto v. briš

Zákamenský turnaj v slovenskom
mariáši
Dňa 15. 1. 2006 sa konal v reštaurácii Kýčera 1. ročník zákamenského turnaja v slovenskom
mariáši. Súťaž mala začiatok o
13.oo hod. prezentáciou hráčov
a platením zápisného, ktoré bolo
100 Sk. Hralo sa na štyri kolá.
Celkom 30 účastníkov, ktorí si prišli vyskúšať svoje schopnosti boli na prvé kolo vylosovaní
po trojiciach k 10 stolom. Pravidlá súťaže boli určené hlavným organizátorom, ktorým bol Ľubomír Dopirák.
Počas súťaže panovala skvelá nálada. Po každom odohranom
kole museli hráči, ktorí mali najvyšší počet bodov pri stole pozvať
svojich protihráčov na malé občerstvenie. Taktiež bol pre účastníkov pripravený výborný kotlíkový guláš, ktorý poskytol jeden zo
sponzorov.
Touto cestou chcem za seba, aj
za všetkých hráčov vyjadriť úprimnú vďaku sponzorom, lebo bez
nich by sa takýto skvelý s pozitívnymi ohlasmi turnaj ťažko uskutočnil.
Sponzori tohto turnaja boli:
Obecný úrad Zákamenné, reštau-

rácia Kýčera,Autodoprava Tomáš
Sivčák, Banas Breza, Stavor Vladimír Konkoľ, Stavebniny Jozef
Mlich, K.l.i.b.o.s. s.r.o., Autosúčiastky Vladimír Beňuš, Autodiely Eva Sivčáková, Luko Ľubomír
Koleň, Minimarket Peter Sahuľ,
Kovovýroba Jozef Fafejta, EkoCar František Bolek , SKI SEVEN
s.r.o.
Súťaž vyvrcholila vyhlásením
výsledkov, každý hráč dostal diplom. Odmenených bolo 15 miest
vecnými cenami.
1. cena bol darčekový kôš + nákup zámkovej dlážby v hodnote
1 000 Sk a veľmi pekný pohár.
2. cena bola sada tanierov a šálok a taktiež veľmi pekný pohár.
3. cena bola sada šálok a pohár.
Víťazi 1. ročníka zákamenského turnaja v slovenskom mariáši sú:
1. František Mlich – Námestovo
2. Pavol Dendys – Vavrečka
3. Milan Juriga st. – Lomná
Víťazom súťaže blahoželáme
a do 2. ročníka pozývame ďalších
priaznivcov tohto netradičného
športu.
Ľubomír Dopirák
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šport / záľuby

Aký bol bedmintonový rok 2005?
Aj keď väčšinou nestihneme dať
podklady do našich obecných novín Zákamenčan, teraz sa to predsa podarilo. Aj preto Vás chceme
oboznámiť s činnosťou bedmintonu v uplynulom roku 2005.
1. Náš cieľ roku 2005 bol postup do 1. LIGY na Slovensku
2. Sústredenie Zuberec
3. Oslavy výročia Zákamenného – v sprievode
4. Plány na rok 2006
5. Bedminton v Zákamennom
oslavuje 15rokov
6. Poďakovanie
1. Postup do 1. LIGY na Slovensku
Rok 2005 bol veľmi náročný,
mali sme veľký cieľ a to vytúžený
postup. Posledný rozhodujúci zápas sa odohral 21. 5. 2005. Krásne bolo to, že bol v našej rodnej obci – v Zákamennom. O 13 30 hod.
sa všetko začalo. Stretli sme sa so
súpermi z Nových Zámkov. Hoci
sa nazývajú „Čerti“, nás to nijako
nevyľakalo. Do hry sme sa pustili
s veľkou chuťou a odvahu nám dodávali naši rodáci hlasným povzbudzovaním. Nechýbali ani bubny,
trúba a hlavne hlasivky. Atmosféra
priam „gradovala“. Vedeli sme, že
nám veria a o to bola naša zodpovednosť väčšia. Do konca sme bojovali ako jeden kolektív a preto azda najkrajšou odmenou bola výhra
a teda aj postup do 1. ligy.
Pričinili sa o to: tréner – Juraj
Klačanský, Peter Klimčík, Pavol
Hrčkuľák, Robo Sochuliak, Miloš
Vonšák, Janka Cehláriková (Papáková), Magda Hrčkuľáková (Rončáková) a teraz pribudli: Zuzana
Olbertová, Tomáš Vonšák.
Nechýbalo ani prekvapenie od
trénera, ktorý dal pre každého
z nás urobiť šiltovky s menom, nápisom 1. liga, hoci ešte nebolo jasné či postúpime. Na naše zvedavé otázky, čo by s nimi robil, keby sme nepostúpili odpovedal: „Ja
som Vám predsa veril.“
Nakoniec nechýbala ani oslava
a šampanské. Môj skromný názor
je, že v Zákamennom sa ešte žiaden šport nedostal tak ďaleko, ale
dúfam, že v najskoršom čase to budú aj iné športy.
2. Sústredenie Zuberec
Ako odmenu za veľkú drinu bolo ako každý rok sústredenie v Zuberci. Počasie nám trochu, vlastne
dosť neprialo a tak naša plánovaná
túra do Tatier sa nekonala a museli sme ju odložiť na tento rok
2006. Boli sme aspoň v Oravskom
skanzene a viacej sme sa zdržovali v telocvični. Ubytovaní sme boli v ZŠ Zuberci v triedach a našimi

hosťami boli Trenčania. Azda najväčšiu úctu nám prejavil pán starosta Vrábeľ s manželkou. Hoci už
hráme bedminton dosť dlho a robíme dobré meno našej obci (deti
aj dospelí), ani v minulých rokoch
nikto z predstavených obce sa nebol na nás pozrieť. A oni si našli čas aj napriek všetkým povinnostiam ktoré majú. Pán starosta si pozrel pár zápasov a neskôr
sme spoločne išli do Oravskej reštaurácie na vyhodnotenie sezóny. Ocenenia sa dočkali hráči, čo
sa postarali o postup do 1. ligy a

samozrejme starosta, ktorý nám
vo veľkej miere pomáha a to najmä
finančnými prostriedkami.
3. Oslavy výročia vzniku Zákamenného
Dostalo sa nám veľkej pocty, pretože sme kráčali v sprievode medzi tými čo sa nejako pričinili o zviditeľnenie našej obce. Bolo to za postup do 1. LIGY, získané
medaily žiakov a dorastencov a samozrejme dobré výsledky. Určite to
bolo pekné spestrenie a motivácia.

nulo presne 15 rokov od založenia
bedmintonu v našej obci. A to je poriadna „PUBERTA.“
Ja síce hrám iba 3 roky, ale tí,
čo hrajú dlhšie (od školy) by vedeli o tom povedať svoje. Ako malí zažili mnoho tvrdých tréningov,
zaslúženej radosti po výhre, ale aj
smútku a sĺz po prehrách. Niekedy vzdor, hnev a nechuť. To všetko patrí k tomuto športu a je to posplietané ako nite. Každý si však
musí uvedomiť, že bez neho by to
nebolo ono a nesmie to vzdať!

Preto naša najväčšia vďaka
patrí „nášmu“ trénerovi Jurajovi Klačanskému. V mene všetkých
Vám ďakujeme za krásnych 15 rokov námahy. Za tých mladých, ktorým ste sa venovali a samozrejme
aj nám dospelým. Bez Vás by sme
neboli v 1 lige. Taktiež deti, dorast
ktorý už teraz vyniká a má dobré
výsledky. Spomeniem: súrodenci Vonšákovci, Juraj Rončák, Ľuboš Kovaľ, Juraj Klačanský, Ivanka Kvaková, Evka Klimčíková, Julka Florková a mnoho iných.
Ďakujeme za čas, námahu, zhá
ňanie finančných prostriedkov
od sponzorov a všetky maličkosti. Dávate do toho všetko a veľmi
ťažko padne hnev a kritika. Nemôžem zabudnúť ani na ostatných
hráčov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Jednoducho ďakujem Vám všetkým.
6. Poďakovanie
V mene celého bedmintonu ďakujem Vám pán starosta za finančnú a morálnu podporu, ZŠ Zákamenné za telocvičňu, košíky. Ďalej
všetkým sponzorom, tiež rodičom
detí za trpezlivosť a ostatným hráčom za to, že dávajú do tohto šporMagda Hrčkuľáková
tu srdce.

4. Plány na rok 2006
Udržanie sa v 1. lige, pretože sú
tu veľmi silné mužstvá a súperi.
Ďalej – oslava výročia 15 rokov vzniku založenia bedmintonu v Zákamennom, to asi málokto
vie. Samozrejme podchytenie mladých žiakov a dorastencov, aby sa
mohli presadiť. Čo vy viete, možno aj z nich vyrastie ďalší „Bajčičák“ o ktorom budeme počuť v televízii, rádií a bude robiť dobré meno celému Zákamennému. Lebo
čas a energia investovaná do detí je tá najlepšia investícia v živote.
„Nemyslíte?“ Podporme ich.
5. Bedminton už 15 rokov
Hoci sa mnohým zdá, že bedminton je ešte v plienkach, nie je to celkom pravda. Dňa 14. februára uply-

Šachový turnaj pokračuje
V zimnom období pokračuje aj šachový turnaj – ilustračná fotografia
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Lyžiarske preteky O pohár starostu obce – III. ročník
Dňa 25. 2. 2006 sa v lyžiarskom stredisku SKI SEVEN Zákamenné uskutočnil 3. ročník lyžiarských pretekov v zjazdovom
lyžovaní.
V dvanástich kategóriách súťažilo 148 pretekárov. Týchto pretekov sa zúčastnilo málo zákamenčanov, no o to viac pretekárov z celej Oravy. Pre účastníkov bola pripravená chutná kapustnica a výborný guláš, taktiež občerstvenie.
Za hlasného povzbudzovania
sa darilo viacej návštevníkom tohto preteku ako domácim.

7. Mária Gonšorová,
		Zákamenné
Veteránky
1. Eva Gregorová, Martin
2. Dana Lašticová, D. Kubín
3. Daniela Dibdiaková, DK
Snouboard – ženy
1. Božena Klimčíková, Novoť
2. Klaudia Klimčíková, Novoť
3. Adriana Paláriková,
		Zákamenné
4. Monika Urbanová,
		Zákamenné

e-foto m. iglár

Výsledky
Prípravka – dievčatá
1. Nikola Gajdošová,
		D. Kubín,
2. Tamara Javorková,
		Brezovica,
3. Soňa Stanovská, D. Kubín
4. Monika Polťáková,
		Zákamenné
5. Simona Brišová,
		Zákamenné
Prípravka – chlapci
1. Samuel Stanovský,
		D. Kubín
2. Samuel Balún, Brezovica
3. Tomáš Molinari, Častá
5. Andrej Dibdiak,
		Zákamenné
7. Benjamín Ovšák,
		Zákamenné
Mladšie žiačky
1. Lenka Furindová,
		D. Kubín
2. Denisa Lužbeťáková,
		Brezovica
3. Patrícia Števaňáková,
		Brezovica
5. Klára Murínová,
		Zákamenné
8. Tatiana Brišová,
		Zákamenné
Mladší žiaci
1. Martin Murín,
		Zákamenné
2. Erik Vlčák, Zákamenné
3. Jozef Pakos, Brezovica
9. Marek Belicaj, Zákamenné
10. Marek Florek, Zákamenné
Juniorky – ženy
1. Patrícia Kmeťková,
		Ružomberok
2. Iveta Kmeťková,
		Ružomberok
3. Marta Bedrichová,
		Tvrdošín
4. Andrea Veselovská,
		Zákamenné

Veteráni
1. Jaroslav Babic, Podbrezová
2. Peter Zemko, D. Kubín
3. Ján Matejka, Vrútky
Snouboard – muži
1. Rudolf Urban, Zákamenné
2. Ján Palárik, Zákamenné
3. Martin Polťák, Zákamenné
4. Pavol Dudek, Novoť

e-foto m. iglár

Staršie žiačky
1. Anna Dibdiaková, D. Kubín
2. Natália Mníchová, Zázrivá
3. Iveta Pakosová, Brezovica
4. Zdenka Lužbeťáková,
		Brezovica
14. Alena Smolárová,
		Zákamenné
Starší žiaci
1. Lukáš Lučivňák,
		Zákamenné
2. Jakub Dibdiak,
		Zákamenné

3. Boris Mních, Zázrivá
6. Michal Lučivňák,
		Zákamenné
7. Peter Žatkuliak,
		Zákamenné
Juniori – muži
1. Peter Furinda, D. Kubín
2. Peter Hilbricht, Novoť
3. Tomáš Kuchárik,
		Námestovo
5. Ivan Dibdiak, Zákamenné
14. Miro Majchrák,
		Zákamenné

Za prípravu a zdarný priebeh
pretekov usporiadateľov a to:
Jozefovi, Paľovi a Michalovi
Dibdiakovým veľmi pekne ďakujeme !
V. Sekerášová
AKCIE V kultúrnom dome
v roku 2006

16. 4. ............ Veľkonočná
		 .................... zábava
22. 4. ................... Svadba
23. 4. ....................Drišľak
29. 4. ................... Svadba
30. 4. ................... Divadlo
6. 5. ................... Svadba
13. 5. ................... Svadba
14. 5. ............ Deň matiek
27. 5. ................... Svadba

Zaujímavosti z obce
Najpoužívanejšie mená
Mužské Jozef 202, Peter 126, Ján
110, Štefan 106. Ženské Mária 140,
Marta 93, Jana 88, Katarína 82.
Osoba s rovnakým menom
a priezviskom
Mužské: Jozef Florek 17, Jozef
Večerek 9, Ján Sivčák 8, Štefan
Beňuš 7, Anton Durčák 7, Pavol
Florek 7, Anton Florek 6, Martin
Florek 6, Peter Večerek 6. Ženské:
Marta Florková 9, Mária Florková
8, Mária Klimčíková 8, Jana

Večerková 8, Katarína Florková
6, Mária Gonšorová 6, Mária
Sivčáková 6, Margita Majchráková
5, Anna Sivčáková 5.
Mužské – ženské: Florek – Florková
232, Sivčák – Sivčáková 162,
Večerek – Večerková 155, Beňuš –
Beňušová 125, Kovaľ – Kovaľová
119, Klimčík – Klimčíková 113,
Sochuľák – Sochuľáková, Sochuliak
– Sochuliaková 109, Janeta –
Janetová 82, Durčák – Durčáková
78, Mrekaj – Mrekajová 70, Briš –
Brišová 70, Majchrák – Majchráková

67, Kurňavka – Kurňavková 66, Čič
– Čičová 65, Boškaj – Boškajová 61,
Lučivňák – Lučivňáková 62, Balún –
Ballúnová 56, Plaskúr – Plaskúrová
56, Grofčík – Grofčíková 54,
Rončák – Rončuáková 53, Sekeráš –
Sekerášová 50.
Najdlhšie ženské priezvisko:
Hafizullahová, Kšendzuláková
Najkratšie: Čičová
Najdlhšie mužské priezvisko:
Priechodský, Veselovský
Najkratšie: Čič
Spracovala Katarína Sivčáková
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