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Veselé Vianoce a šťastný Nový rok
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám chcem priať, aby
človek človeka mal rád, a jeden druhému viac šťastia
prial, aby ten Nový rok zato stál.
Želám všetkým Zákamenčanom, aby to krásne ľudské
teplo nezostalo len na sviatočnú chvíľu, ale nech Vás hreje
po celý Nový rok 2004.
Ing. Milan Vrábeľ, starosta obce Zákamenné

Cez Vianoce počúvajme božské Nemluvňa
Blížia sa Vianoce, ktoré ohlasujú
a oživujú tajomstvo Pánovho príchodu medzi nás v tele. „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: ‚Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.‘ A toto vám bude znamením: ‚Nájdete
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.‘ “ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 10 - 14)
Malé dieťa zvykneme nazývať
„nemluvňa“. Tak voláme aj Ježiša v jasliach. Svätý Ján evanjelista ho nazýva Slovo, ktoré sa stalo telom. Pozoruhodné spojenie
tak odlišných mien v jednej osobe.
Chlapček Ježiš je nemluvňa, ktoré

sa volá Slovo. Nemluvňaťom voláme dieťa, ktoré nevie hovoriť slová. Čo do telesného ohľadu bol takým aj Ježiš. Lenže tento Chlapček bol trochu inakšie nemluvňa.
Bol nemluvňa, ktoré vie hovoriť,
ktoré vie až tak dokonale hovoriť,
že sa volá Slovo. Božské nemluvňa
nepotrebuje slová, aby k nám hovorilo, ale preto, že je Slovo, hovorí k nám bez slov. Je to Slovo, ktoré je plné milosti a pravdy. Na toto
Slovo sa nám treba zvonku pozerať a zvnútra ho počúvať.
Ježiš v Eucharistii je medzi nami na spôsob nemluvňaťa. Navonok mlčí, ale v duši rozpráva. Nevydá hlasu, ale kto ho vidí a prijíma, ten ho vnútri počuje, lebo je
Slovom. Eucharistia je vtelené Slovo. Má nám vždy čo povedať, vždy
Pokračovanie – s. 2
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Cez Vianoce počúvajme božské Nemluvňa
Dokončenie – s. 1
nás oslovuje, prihovára sa srdcu,
zaznieva v duši, len tam možno
zachytiť jej posolstvo.
Ježiš v jasliach, práve tak teraz
v Eucharistii, je „Nemluvňa“. Nehovorí ústami a predsa sa nám prihovára. Hovorí k nám prostredníctvom znakov, ktorými nám odkrýva tajomstvo o sebe, predstavuje
sa nám a učí nás. Je to posolstvo
adresované nielen pastierom, ale
všetkým ľuďom všetkých čias. Treba sa nám cez Vianoce dobre prizrieť do tváre Dieťaťa a rozšifrovať
znaky, v ktorých s nami komunikuje. Načúvajme teda pri vianočnej
adorácii, pri jasliach nášho Pána,
čo nám „hovorí“ o sebe Nemluvňa.
– Som malé, bezbranné dieťa. Som človek ako vy. Som cel-

kom závislý, odkázaný na druhých. Som dieťa, aby som vás naučil, že všetci ľudia máte byť deťmi.
Vo všetkom odkázaní na môjho
Otca, ktorý je na nebesiach. („Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt
18, 3)) Ak nebudete deťmi ako ja,
nie vekom, ale postojom – správaním, z môjho narodenia nebudete mať nič.
– Som zavinutý do plienok, to
sú moje šaty, môj plášť, moje imanie. Mám oblečené to, čo každý
človek v mojom veku, aby som vám
pripomenul, že ako ľudia, ja s vami a vy navzájom medzi sebou,
sme si všetci rovní, že niet medzi
nami rozdielov. Ľudia sa nemajú
deliť na kasty a triedy, na vzneše-

ných a obyčajných. Moje plienky
vás majú naučiť, že ľudí nemožno
nikdy hodnotiť podľa rúcha, a že
sa neslobodno prehrešovať pýchou
zovňajšku.
– Tretí znak, ktorým sa vám
prihováram ja, Nemluvňa, sú jasle, do ktorých ma položili. Ešte aj
tie mi požičali iba na pár dní. Jasle sú žľabom pre zvieratá. Moja prvá postieľka, kolíska a maštaľ, môj
prvý pozemský domov, sú znakom mojej chudoby. To nie je náhoda, že som v jasliach a v maštaľke, to som tak chcel. Jasle hlásajú
moju chudobu i to, že som prišiel
pre chudobných. Ja, ktorému patrí všetko, som chcel na chvíľu pre
vás nemať nič. Svojou chudobou
vás chcem urobiť bohatými. Svoje bohatstvo vám dávam zabalené
do chudoby. Musíte ju prijať, ak sa
chcete stať zo mňa bohatými. Bohatstvo i chudoba sú moje tromfy.

Obidva vedú ku šťastiu. Chudobným ponúkam bohatstvo a bohatým chudobu. Pavol Janáč, kňaz

Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Na zasadnutí OZ , ktoré sa konalo
11. 12. 2003, sa zišli všetci poslanci. Dostavili sa aj riaditeľ ZŠ
Mgr. Emil Revaj a ekonómka obecného úradu Ing. Marta Florková.
Zasadanie sa riadilo schváleným programom a na úvod predniesol starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ prehľad plnenia hlavných
úloh za rok 2003.
Informoval poslancov napríklad
o stave dokončovacích prác na budove nového obecného úradu, kde
sú už položené dlažby, prevádza sa
zatepľovanie podkrovia a maľba celého objektu. Vďaka počasiu sa mohol dokončiť vodovod na Poriečí –
časť, ktorá bola schválená a naplánovaná. S prispením peňazí, ktoré
sa získali z grantu podpory školských športových aktivít, sa vybudovalo ihrisko pri základnej škole.
Vybudovalo sa osvetlenie cintorína
a na sviatok Všetkých svätých bolo aj uvedené do prevádzky. Popri
tom sa pripravilo nízkonapäťové vedenie od nového cintorína po
začiatok kalvárie. Zároveň sa zrealizovali niektoré akcie, ktoré neboli zahrnuté do hlavných úloh na
rok 2003; naopak niektoré plánované sa nedokončili. Napríklad štítová stena kultúrneho domu ostala
nedokončená, pretože financie sa
presunuli na dokončovacie práce
novej budovy OcÚ. Taktiež sa nevybudoval chodník od zdravotného
NÁTERY
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Karol
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Mobil: 0905 291 577
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strediska po lavicu, hoci ju starosta
považoval za prioritnú záležitosť.
Treba dúfať, že o rok sa tak stane.
Ekonómka obecného úradu
predložila VZN č. 4/2003 o daní z nehnuteľnosti, nakoľko došlo
k úprave sadzieb dane. Úprava daní sa dotkne:
• stavby na bývanie a ostatné stavby prislúchajúcej k hlavnej stavbe;
• stavby na poľnohospodársku
produkciu, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej
produkcie;
• stavby rekreačné, chaty, domčeky na individuálnu rekreáciu;
• samostatne stojace garáže
a stavby určené na tieto účely postavené mimo obytných domov;
• priemyselné stavby slúžiace
energetike a stavebníctvu;
• stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť, skladovanie a administratívu;
• ostatné stavby.
Úprava dane sa dotkne aj pozemkov, a to:
• zastavaná plocha a nádvoria,
ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov;
• ostatné plochy mimo zastavanej časti obce.
Zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti sa odzrkadlí zvýšením dane pre jednu rodinu v priemere približne o 30 – 40 Sk. Zákon však
umožňuje uplatniť si úľavu na dani

z nehnuteľnosti, a to pri ekologickom vykurovaní, občania nad 70 r.,
ak žijú v samostatnej domácnosti
a občania s preukazom ZŤP.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo VZN, ktoré bude vyvesené na verejnej tabuli kultúrneho domu.
OZ tiež schválilo nové sadzby
za odber vody, stočného a odvoz
pevného domáceho odpadu na rok
2004, kde v každej kategórii došlo
k miernemu navýšeniu poplatkov.
Poslanci prejednali aj doručené žiadostí občanov a schválením či zamietnutím zaujali stanovisko k obojstrannej spokojnosti
a v niektorých prípadoch bolo treba zaujať stanovisko, ktoré by nepoškodilo záujmy obce.
Základná škola dokázala svojou
činnosťou v oblasti prenájmu telocvične či poskytovaním stravovacích služieb cudzím stravníkom
zarobiť nemalé finančné prostriedky. Lenže zákon je zákon, a tak riaditeľ základnej školy, aby nebol porušený zákon, požiadal poslancov,
aby finančné prostriedky, ktoré škola svojou činnosťou zarobila, ostali
použité pre účely školy.
Poslanci s vyjadrením kladného
stanoviska nemali problémy.
V bode diskusia starosta predložil poslancom svoj návrh hlavných úloh na rok 2004. Medzi inými spomenul tieto priority:

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

Mária MLICHOVÁ
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• plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie siedmych rokov, ktorý je nevyhnutný pre uchádzanie sa o finančné prostriedky z eurofondov;
• vypracovanie územného plánu obce;
• zrealizovať výstavbu chodníka k zdravotnému stredisku;
• pokračovanie prác na vodovode Poriečie;
• nákup pozemkov pod IBV;
• odkúpenie pozemku pri všeobecne úverovej banke;
• práca na vydaní knihy o Zákamennom;
• oprava oplotenia cintorína;
• cesty v obci a iné.
Vyzval tiež poslancov, aby po
konzultáciiach s občanmi predložili a tlmočili potreby spoluobčanov, aby mohli byť zahrnuté do
úloh na rok 2004.
V diskusii poslanci vyslovili niekoľko návrhov, ako zabezpečiť ešte jedného zubného lekára,
preveriť možnosť výstavby nájomných bytov či opravu verejného
osvetlenia a rozhlasu.
Na záver starosta poďakoval poslancom za celoročnú spoluprácu a požiadal ich, aby viac
chodili pomedzi ľudí, zisťovali
ich potreby, požiadavky a tlmočili ich na schôdzach, aby mohli
byť posúdené a podľa možnosti
realizované.
– šfr
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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Duch j. e. biskupa Jána Vojtaššáka zostáva v srdciach Zákamenčanov
Na základe rozhodnutia spišského
diecézneho biskupa Františka Tondru sa v rámci procesu blahorečenia dňa 30. júna 2003 uskutočnila
exhumácia telesných ostatkov
Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka na zákamennskom cintoríne. V prítomnosti Mons. Andreja
Imricha a Mons. Štefana Sečku,
pomocných spišských biskupov
a pod vedením postulátora procesu blahorečenia Jána Dudu, ako
aj v prítomnosti kompetentných
osobností cirkevného i občianskeho života, bol otvorený hrob Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka.
Keďže kovová truhla, v ktorej bol
pochovaný Ján Vojtaššák, nebola
porušená, bez otvárania rakvy
boli ostatky prevezené do Martina na Ústav súdneho lekárstva
na odborný výskum. S telesnými
ostatkami Božieho sluhu Jána sa
prišlo rozlúčiť aj značné množstvo
veriacich zo Zákamenného.
Po skončení výskumu telesných
ostatkov Božieho sluhu Jána Vojtaššáka v Mar tine boli ostatky prevezené na Spišskú Kapitulu. Dňa 11.
novembra 2003 ich spišský diecézny biskup František Tondra za
veľkej účasti kňazov a veriacich
diecézy uložil do pripravenej hrobky v kaplnke Zápolských v Katedrále sv. Martina. Tu budú telesné
ostatky Božieho sluhu Jána čakať
na vzkriesenie.
Pri tejto príležitosti ukladania
ostatkov Božieho sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka do nového hrobu
bola prečítaná správa o výsledku
výskumu, v ktorej sa konštatova-

lo iba to, že telesné ostatky podrobené výskumu patria neodškriepiteľne osobe zosnulého otca biskupa Jána Vojtaššáka.
Otec biskup František Tondra
v homílii vtedy vyzdvihol hrdinskú vernosť Božieho sluhu Jána
Kristovi a jeho Cirkvi a povzbudil
všetkých prítomných, aby sme ho
nasledovali v tejto čnosti. Otec biskup zároveň vtedy povedal, že uložením ostatkov do Katedrály plní
pôvodnú poslednú vôľu biskupa
Jána Vojtaššáka, ktorý si želal byť
pochovaný v Katedrále, z ktorej ho
komunistická krutovláda vyhnala a nedovolila sa mu do nej za živa vrátiť. Je naozaj vhodné a spravodlivé, aby Boží sluha Ján Vojtaššák čakal na svoje vzkriesenie
v katedrálnom chráme, v ktorom
vždy, aj cez roky odlúčenia vo väzeniach a vyhnanstve, mal prítomné svoje srdce.
Čiastku telesných ostatkov dňa
14. novembra 2003, práve na 126.
výročie narodenia j. e. biskupa Jána Vojtaššáka, uložil pomocný biskup Mons. Andrej Imrich do pôvodného hrobu na cintoríne v Zákamennom, ktorý vďační veriaci zo
Zákamenného pod vedením starostu obce na túto príležitosť dôstojne obnovili. Na slávnosti sa vo
farskom kostole v Zákamennom
zhromaždilo veľa veriacich zo Zákamenného, aj z okolitých farností. Homíliu predniesol postulátor
procesu blahorečenia VsDp. Dr.
Ján Duda. Vyzdvihol v nej svedectvo svätosti Božieho sluhu Jána Vojtaššáka a povzbudil veria-

Z obradu ukladania časti pozostatkov j. e. spišského biskupa Jána Vojtaššáka na zákamenskom cintoríne
E-FOTO M. IGLÁR
cich k horlivému úsiliu o svätosť
a kresťanskú dokonalosť života,
lebo všetci sme povolaní žiť sväto
a nábožne.
Po sv. omši sa prítomným prihovoril otec biskup Andrej, ktorý
povzbudil prítomných k modlitbám za blahorečenie Božieho sluhu Jána Vojtaššáka.
Vyslovil myšlienku, že blahorečenie nepotrebuje otec biskup
Ján Vojtaššák, ale my, pútnici na
tejto zemi. Jemu už blahorečenie
nemôže nič pridať k šťastiu, ktoré zaiste prežíva v nebi. Jeho blahorečenie je na osoh nám, aby
sme sa povzbudzovali jeho príkla-

E-FOTO M. IGLÁR

Nočný pohľad na nový cintorín počas sviatku pamiatky zosnulých
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

STOLÁRSTVO

Privát:
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Tel.: 04355 92 378
Tel.. fax: 043 55 922 54
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Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

konateľ spoločnosti

dom a hrdinským svedectvom viery a vernosti Cirkvi a mali v ňom
orodovníka v nebi. Na okraj
skutočnosti, že sa ešte zatiaľ neuskutočnilo jeho blahorečenie,
poznamenal, že ešte sme asi my
nedozreli na tú chvíľu jeho povýšenia na oltár. Blahorečenie nejakého človeka treba vždy považovať
za zvláštny Boží dar pre Cirkev. Na
jeho prijatie musia byť ľudia uspôsobení a pripravení. Modlitbami si
tento dar môžeme vyprosovať a nimi sa aj vychovávame a dozrievame na jeho prijatie.
Po sv. omši čiastku ostatkov
Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka, uložili do pôvodného hrobu v cintoríne. Obnovený hrob
v zákamennskom cintoríne, ktorý ukrýva v sebe čiastku telesných
ostatkov Božieho sluhu Jána, má
jeho všetkým rodákom v Zákamennom i na celej Orave pripomínať túto veľkú osobnosť a oživovať
pamäť, aby na jeho svedectvo viery nikdy nezabudli. Zložené ruky
k modlitbe na jeho pamätníku nech sú pre všetkých, čo prichádzajú
s úctou a vďakou k tomuto hrobu,
výzvou k vytrvalým modlitbám
za jeho blahorečenie. A hoci veľký rodák zo Zákamenného nezostal celý v hrobe vo svojom rodisku, jeho duch zostáva navždy celý
v srdciach všetkých Zákamenčanov i obyvateľov Oravy.
Pavol Janáč, kňaz

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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Pre svet ste možno nikto, ale pre nás znamenáte celý svet
Dňa 19. 10. 2003 sa uskutočnilo
v Kultúrnom dome v Zákamennom posedenie starších občanov
nad 70 rokov. V našej obci žije

a bolo pozvaných 218 občanov.
Začiatok bol o 15.00 h. Po úvodnom privítaní prítomných sa ujal
slova starosta obce Ing. Milan

Vrábeľ, ktorý ich oboznámil so
situáciou v obci a plánovanými
akciami v blízkej budúcnosti. Na
záver príhovoru všetkým poprial
veľa zdravia, spokojnosti v kruhu
svojich blízkych a veľa slnečných
dní do ďalšieho života. Pre pozvaných bol pripravený dobrý obed,
na dobrú náladu im vyhrávala
hudobná skupina Eminent z Bratislavy. Na záver im pracovníčky

OcÚ odovzdali symbolické darčeky. Tohto spoločného posedenia sa občania radi zúčastňujú,
pretože sa zídu rovesníci, ktorí
už nemajú takú možnosť sa často
vidieť, posedieť, porozprávať a zaspomínať. Spokojní odchádzajú
s prianím stretnúť sa opäť o rok
v plnom zdraví.
Nezáleží na veku; každý, aj keď
má sedemdesiat rokov, potrebuje
pochopenie, objatie a prejav lásky.
Viktória Sekerášová

VÝVOZ PDO OD 16. 12. 2003 DO 27. 1. 2004
Dátum
Farba
16. 12. 2003
Červená
Biela
23. 12. 2003
Červená
Modrá
30. 12. 2003
Červená
7. 1. 2004
Červená
Modrá
13. 1. 2004
Červená
Biela
20. 1. 2004
Červená
Modrá
27. 1. 2004
Červená

Deliť, či nedeliť ? » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Týmto článkom by sme chceli zareagovať na problém delenia tried
v našej škole. Keďže je táto téma
stále aktuálna a bude doriešená
hlasovaním všetkých rodičov,
chceme ako zástupcovia rodičov
v Školskej Rade predniesť zopár
postrehov, ktoré sme doteraz zaregistrovali. Iba menšia časť rodičov
sa totiž zúčastňuje Rodičovského
združenia a naše poznatky sú
určené pre všetkých. Dovoľte, aby
sme Vám ich priblížili. V podstate
ide o posúdenie metódy, v ktorej
sa žiaci od piateho ročníka rozdelia na schopnejších a menej schopnejších, alebo ako sa to spontánne
nazýva na „múdrych a hlúpych“.
Oficiálny názov znie „triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov“. Úmyslom bola
pomoc pri vzdelávaní nadaných
a talentovaných žiakov. Pararelne
s tým sa ukázali negatívne vplyvy
na vzťahy, správanie, spolunažívanie, teda na výchovu. Ide
teda o to, posúdiť, aký vhodný je
tento spôsob a ako je všeobecne
uznávaný.
Načrieme trochu do histórie.
Toto delenie žiakov je u nás aktuálne už viac ako 10 rokov. Na popud rodičov sa v lete 2001 predniesli voči tomuto spôsobu výhrady. Išlo o to, že po skúsenostiach
sa spomínané negatívne vplyvy

na výchovu ukázali ako závažné.
Prebehla široká diskusia, následné hlasovanie 11 ľudí (2 sa zdržali), medzi nimi aj zástupcov učiteľov, s výsledkom, kde 1 bol za delenie a ôsmi proti tomuto deleniu
žiakov. Problém sa zdal byť vyriešený.
Potom ale nastali zo strany bývalého vedenia obecného zastupiteľstva a zo školských kruhov opätovné tlaky, aby sa všetko vrátilo
naspäť. Začalo byť jasné, že tento problém je hlbší, nevydiskutovaný a treba sa s ním vážnejšie
zaoberať. Aj na stránkach týchto novín sa pravidelne objavovali
k tejto téme postupne rôzne informácie a naposledy to bolo v Zákamenčanovi z októbra 2003. Tam je
spomenuté, že škola musí najskôr
požiadať o registráciu do siete takýchto škôl. Keďže všetky zložky v obci zastupujú tých istých ľudí, zdalo sa nám toto protichodné
rozloženie názorov veľmi zaujímavé …
Preto sme počas celého obdobia zbierali čím viac nezávislých
názorov a hodnotení, ktoré by
vniesli iný, odbornejší pohľad na
vec. Boli oslovené viaceré autority. Napr. nebohý správca farnosti vdp. J. Kasan, ktorý dlhé roky
vyučoval na našej škole, sa vyjadril svojho času proti tomuto spô-
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čí ich oddeliť od tých schopných?
Práve na tieto dôsledky upozorňovali všetci oslovení, na naoko
skryté, negatívne vplyvy.
Na všetky argumenty tu niet
priestoru, ale tých na podporu
delenia sa nám (okrem spomínaného jedného) nepodarilo zohnať
viac. Vďaka aj za ten; ak sú ďalšie,
treba ich zverejniť.
Tu sa natíska ešte jedna myšlienka – na novembrovom „Rodičovskom“ hovoril p. riaditeľ školy o veľmi zhoršujúcom sa stave
správania detí, hlavne za posledné roky. Počuli sme z jeho úst aj
záver z porady celého Pedagogického zboru: „Nevieme, ako ďalej...!“ A zaznelo aj to, že poriadnejší, vychovanejší žiak sa dokáže
viac naučiť a lepšie sa s ním spolupracuje...
Tu možno len súhlasiť. Preto
celkom nerozumieme súvislostiam, prečo… ale tu radšej prestaneme, lebo to by už boli súkromné názory a tých sme sa chceli vyvarovať.
Naším zámerom a úlohou bolo zozbierať pre Vás viacero názorov, sprostredkovať ich, aby si ich
mohol každý pridať k svojim skúsenostiam.
Viktória Sekerášová, Jaroslav
Žatkuliak, zástupcovia rodičov
v Školskej rade
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Florián Subiak

sobu. Potom vdp. P. Janáč (vysokoškolský profesor) písomne zoširoka tiež vyjadril svoj nesúhlas.
Okresná psychologička Dr. Filková, ktorá pracuje dlhé roky s mládežou takisto písomne rozobrala
dôvody, prečo neodporúča takúto metódu. Ostatné osobné skúsenosti, pocity a názory rôznych rodičov, učiteľov z iných obcí až po
tých, ktorí sú vyučujúcimi na Pedagog. fakulte Univerzity Komenského, tu už nejdeme rozvádzať…
Prakticky všade upozorňovali na
riziká vo výchove, ktoré takáto
metóda so sebou prináša.
Tu treba povedať jedno – u tých,
ktorí presadzujú delené triedy, sme sa stretli (bohužiaľ) iba
s jedným argumentom – pomôcť
schopným, talentovaným, nadaným žiakom, aby sa mohli presadiť v živote. Na druhej strane
s tým aj každý z opýtaných súhlasil, že sa pomáhať má a musí. Len
ide o to, akým spôsobom… Každý
je rád, že sa pomáha nadaným, ale
inde trebárs rozvíjajú záujmovú
činnosť, mimoškolské aktivity…
Vypočuli sme si povedzme aj to, že
rozdielnych žiakov majú na každej škole (aj strednej, vysokej), ale
nikde kolektívy nedelia podľa vedomostí počas celého vyučovania.
Alebo – čo slabší žiaci, čo tí darebáckejší, nevychovanejší… sta-
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Naučme sa dávať
Školský rok je v plnom prúde. Učitelia i žiaci už urobili veľa práce.
Zopakovali učivo, napísali vstupné testy. Dňa 24. 11. 2003 zhodnotili pedagogickí pracovníci na
štvrťročnej porade výchovné a vyučovacie výsledky. V ten istý deň
na rodičovskom združení hľadali
spoločne s rodičmi riešenia, ako
pomôcť tým, ktorí majú výchovné
alebo študijné problémy.
No na našej škole je aj veľa nadaných a talentovaných žiakov,
ktorí môžu svoje zručnosti rozvíjať hlavne v mimoškolskej činnosti. Žiaci pracujú radi, s chuťou
a nadšením, a to vidno aj na výsledkoch ich práce. Výrazné úspechy dosiahli naši športovci. Cez
okresné a krajské kolo sa členovia
družstva starších žiakov v zložení
– M. Polťák, L. Varešák, T. Michaliga, prebojovali až na celoslovenské kolo v cezpoľnom behu. Tu obsadili nádherné 2. miesto. Patrí im
pochvala za vzornú reprezentáciu
a uznanie za to, že dokázali nechať
za sebou celý rad známych športových škôl. Vďaka patrí samozrejme aj p. učiteľovi Bernaťákovi,
ktorý sa chlapcom venoval a dokázal ich „vyhecovať” k mimoriadnemu výkonu.
Ani dievčatá sa nedali zahanbiť a presadili sa v oblasti kultúry.
Školský časpis OKEY v silnej konkurencii školských časopisov z celého Slovenska i zo zahraničia zvíťazil. Mladí redaktori zo ZŠ obsadili na celoslovenskej súťaži „Pro
Slavis“ 1. miesto. Veľmi si ho cenia, pretože sa im tak podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo.
Aj literárna tvorba na našej škole má svoje zázemie. Ľ. Filipčíková a M. Gonšorová si dňa 7. Decembra boli v Nitre prevziať cenu
za svoju báseň Strecha. Túto celoslovenskú súťaž vyhlásila firma
Bramac a zapojilo sa do nej 200
škôl. Naše dievčatá patrili medzi

Gazdovská s. r. o.
• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ
• OCHRANNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

tie, ktoré sa dostali až do finále –
medzi 10 najlepších. Úprimne blahoželáme.
V oblasti prírodovedných predmetov sa dňa 29. 10. V Námestove
konala súťaž vo finančníctve, ktorú organizovala 1. Stavebná sporiteľňa. Súťažilo 40 deviatakov.
Spomedzi nich 2. miesto obsadil
náš žiak M. Majchrák a A. Durčáková a P. Vojtaššák boli úspešnými riešiteľmi. Srdečne blahoželáme. Poďakovanie si zaslúži p. uč.
Dendysová, ktorá žiakov pripravovala.
Pre výchovu a vzdelávanie však
nie sú dôležité len súťaže. Žiaci v rámci vyučovania poznávajú
svet i život okolo seba, samostatne
tvoria, pracujú, prezentujú sa svojimi výsledkami. Tento školský rok
učitelia pripravili pre nich poznávacie výlety a exkurzie.
Šiestaci mali možnosť navštíviť
Liptov, bližšie spoznať jeho históriu. Učitelia pre nich pripravili literárno–historickú exkurziu na
Havránok a do Múzea liptovskej
dediny v Pribyline.
Deviataci zas poznávali blízku
Oravu. Cieľom ich turistickej vychádzky bol vrchol Babej hory.
Najďalej sa dostali siedmaci.
V rámci dejepisnej exkurzie navštívili mesto Bratislavu, kde v súčasnosti prebieha výstava pod
názvom Gotické umenie na Slovensku.
Nezabúdame ani na to, že sa
blížia Vianoce. Pre obyvateľov Zákamenného pripravujú deti zo ZŠ
i MŠ vianočnú akadémiu „Naučme sa dávať.“ Jej poslaním je na
chvíľočku sa zastaviť v tomto adventom čase, pozrieť si, čo všetko
deti a mladí ľudia vedia zvládnuť,
vyzbierať pár koruniek za vlastnoručnú prácu a tie poslať deťom,
ktoré ich potrebujú. Možno niekomu pomôžu začať nový život. Jednoducho prežiť spoločne pár chvíľ
a dať si lásku, porozumenie, priateľstvo. Mgr. Zuzana Demková

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340
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Nájsť potešenie v tom, čo robíme s láskou
Zákamenskí Roboši sa snažia
venovať čo najviac svojho voľného
času mládeži. Pomáhajú v obci
roznášať obecné noviny – Zákamenčan.
Dňa 15. 11. 2003 zorganizovali
pre mladých mládežnícky ples.
Mikulášsku nádielku deťom venoval Obecný úrad Zákamenné
prostredníctvom Mikuláša, ktorý
k ním zavítal s celým svojim sprievodom 6. 12. 2003 v popoludňajších hodinách. Stretnutie detí
s Mikulášom bolo na 13 zastáv-

kach v obci, kde ich deti čakali.
Okrem darčekov, ktoré dostali,
mali malé deti radosť aj z koní,
ktoré Mikuláša vozili.
Vystupovali aj v programe, ktorý bol pripravený pri rozsvietení
vianočného stromčeka pred prezidentským palácom v Bratislave.
Tento rok bol vianočný stromček
privezený do hlavného mesta
z Oravskej Lesnej. Na vianočné
sviatky pripravili prekvapenie
vo forme pekného kultúrneho
programu.
Sekerášová

Svet lásku má ———————————
Takto sa spieva v jednej piesni.
Prišiel čas radosti a lásky. Pokoja
a otvorených sŕdc.
Je to čas Vianoc. Na svet prišla
láska v osobe malého dieťaťa, tak,
ako to prorok Izaiáš predpovedal:
„Hľa panna počne a porodí syna
a dá mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami.“ Pod našimi stromčekmi sú poukladané betlehemy,
alebo jasličky s malým dieťaťom
Ježišom. Ako máme pochopiť takúto nesmiernu lásku Nebeského
Otca?
Nastal čas, keď nás Boh vo svojej
nesmiernej láske obdaroval Láskou
– Ježišom. Na to, aby sme pochopili toto posolstvo, potrebujeme mať
srdce svätých. Oni nezostávali
len na povrchu tohto tajomstva,
ale išli do hĺbky. Tak v nich rástla
radosť a vďačnosť Bohu za tento
veľký Dar. Skúsme sa aj my niekedy zahľadieť na malého Ježiša
uloženého v jasliach a skúsme
preniknúť do tohto tajomstva. Čo
mi hovorí malý Ježiš?
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MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE

aj na objednávku

Ing. Peter SAHUL

029 56 Zákamenné
120038

• POĽNOHOSPODÁRSKE POTREBY
029 56 Zákamenné 1020
Tel.: 043 559 21 63
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Prišiel som na tento svet, aby
som ťa naplnil láskou a aby si ju
potom rozdával. Prišiel som ťa
vyslobodiť a ponúknuť ti spásu.
Aby som bol tvojím svetlom na
ceste života. Pravdou, aby si
nezablúdil. To všetko pre Teba.
Chcem ti pomáhať a byť v tvojom
srdci. Takto sa mi prihovára ten,
ktorého narodenie budeme sláviť.
Tento malý Ježiš chce byť naším
záchrancom.
Majme preto otvorené srdce pre
toto nesmierne tajomstvo Lásky.
Aby sa Ježiš narodil v našich srdciach. A aby sme potom túto jeho
lásku dávali ďalej, delili sa s ňou.
Veď tento svet lásku má, ale ešte
viac lásku potrebuje.
Nechajme teda Ježiša a dovoľme mu, aby nás obdaroval
práve vtedy, keď budeme kľačať
pri jasliach. A nech každý dar,
ktorý dáme tomu druhému, bude
symbolom toho najväčšieho daru
– LÁSKY.
Mgr. Alexander Líška, kaplán

Videopožičovňa
Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
Zákamenné 103
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Čo tak Ľudová škola umenia?
V súvislosti s inštalovaním nového organa v novom kostole ma
napadli viaceré myšlienky, ktoré
sa vlastne iba nanovo predrali na
povrch. A tá najhlavnejšia je: ako
by sa dalo umožniť deťom v našej
obci rozvinúť prípadné hudobné
a umelecké talenty?
Tých možností zopár je, ale čo
tak robiť to vo veľkom štýle? Teda
mať tak v Zákamennom Ľudovú
školu umenia?
Táto myšlienka určite nie je nová, už bola prednesená viackrát,
ale vieme, ako to je s deťmi, ktoré
sú neodbytné a dupocú nohami,
alebo s dospelými, ktorí sa nechajú jednými dverami vyhodiť a druhými vojdú naspäť.
Dôležitosť hádam netreba vysvetľovať. Je známe, že deti sa potrebujú realizovať, mať čím viac
možností, aby sa vedeli už v detstve nájsť, využiť talenty, alebo čo aj len aktívne zahnať nudu.
Deti potrebujú rozvíjať aj svoj ci-

tový život a tieto umelecké odbory (nielen hudobný, ale aj výtvarný, tanečný,...) sú v tomto
nenahraditeľné. Je dokonca štatisticky dokázané, že kriminalita
detí navštevujúcich ĽŠU je prakticky nulová.
Pochopiteľne, bolo by toho treba dosť: priestory, učiteľov, registrácia, peniaze... Nepôjde to tak
rýchlo, ako sa to číta a píše. Ale aj
okolnosti sa trochu zmenili; akoby
nahrávali týmto veciam.
V súčasnosti sa mení celková organizácia v školstve. Obec je
zriaďovateľom školy, a môže ich
vytvoriť aj viac. Mení sa aj tok peňazí v prospech viac zaľudnených
dedín. Vo vedení obce máme nových ľudí, ktorí už pre školu na
prekvapenie stihli pomôcť vybaviť
dostatok financií. Aj v okolitých
obciach vanie citeľne nový vietor.
A keď som pri „susedoch“, už
teraz je jasné, že v zákl. školách
do budúcna prežijú len tie väčšie.

Orgán v kostole Sväteho Jozefa
My máme možno aj na dve, a preto ktohovie, či nebudú mať záujem
práve menšie susedné obce spojiť sa s dobre fungujúcimi školami
u nás. A teda aj ĽŠU by bola pre
všetkých z okolia.
Teraz si tak trochu vlastenecky
hovorím, že keď nám osud nedoprial mať v Zákamennom fabriky,
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či inštitúcie, za ktorými by dochádzali aj z iných obcí, čo tak využiť
príležitosť a ukázať, čo sa v Zákamennom podarilo. Určite by to bola dobrá investícia do našej mladej
generácie a do reprezentácie obce.
Dokáže to dať Zákamenné dohromady? Verím, že áno!
J. Žatkuliak

Spolok chovateľov poštových holubov Zákamenné 70-ročný (1933 – 2003)
ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

Prvý spolok na Orave
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Chov poštových holubov je veľmi
pekný a zaujímavý šport, ktorý však
vyžaduje veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Veď chov holubov je starý
ako ľudstvo samo. Dobré poštové
holuby sa využívali na doručovanie
dôležitých správ v civilnom i vojenskom sektore. A tak v období prvého Slovenského štátu patril spolok
chovateľov poštových holubov pod
ministerstvo vnútra a min. obrany.
Spolok chovateľov poštových
holubov v Zákamennom založil
vtedajší správca farnosti Ján Balara, učitelia Havránek a Sokolíček
a miestni chovatelia v roku 1933.
Počas 2. svetovej vojny vojenská
správa robila akési mobilizácie
poštových holubov, ktorí boli

História: Chovateľ a jeho miláčikovia (Ján Balara, Zákamenné)

Historický pohľad na chov holubov

využívaní na doručovanie dôležitých správ. Napriek tomu sa tiež
konali rôzne preteky. Holuby sa na
preteky odvážali poštou v košoch,
a takto „košovať“ do Zákamenného prichádzali aj úspešní chovatelia z okolia ako Karol Jankuľák
z Námestova, či p. Kupčo a p. Vajzer
z D. Kubína, ktorí dochádzali na
bycikloch. Chov sa rozšíril a dosahoval dobré výsledky, dokonca
sa uvádza, že farár Balara vyhral
auto. Zlom nastal, keď v r. 1946
farára preložili do ČR a spolok sa
rozpadol. Následne bol preložený
zo Zákamenného do Námestova.
Ale tradícia ostala a holuby sa chovali ďalej. Zvlášť veľký záujem bol
o Balarove holuby, ktoré sa vracali
na faru v niektorom prípade aj po

desiatich rokoch. V Zákamennom
bola obnovená činnosť v r. 1949
a trvala do r. 1960. Postupne pribúdalo mladých chovateľov, ktorí sa
prihlasovali do spolku v Námestove. Po splnení všetkých organizačných podmienok znova obnovila
činnosť MO CHPH Zákamenné.
Stalo sa tak 24. 1. 1983.
V súčasnosti organizácia združuje 14 členov zo Zákamenného
a Or. Lesnej. Najstarším chovateľom spolku je František Sivčák
a najmladším Milan Ovšák. Najlepšie výsledky za posledných päť
rokov dosahujú: Jozef Florek, Anton Klimčík, Ján Štepančík, Štefan Boškaj a Emil Majchrák. Z 15
závodov z Českej republiky a 4 zá-

Členovia Spolku CHPH pri vyhodnocovaní r. 2003
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vodov z Nemeckej spolkovej republiky dosiahla MO CHPH Zákamenné v r. 2003 dobré výsledky.
Vyhodnotenie za rok 2003
Hlavná súťaž
1. Jozef Florek
5227 b
2. Ján Štepančík
5197 b
3. Emil Majchrák
3372 b
4. Štefan Boškaj
2637 b
5. Anton Klimčík
1827 b
6. František Sivčák
1578 b
7. Ľudovít Zvonár
807 b
8. František Murín
768 b
9. Milan Ovšák
423 b
Okrem toho, že sa holuby zúčastňujú na pretekoch, poriadajú
sa aj výstavy poštových holubov
Oblastnej výstavy, ktorá sa konala v novembri 2003 v Rabči, sa
zúčastnili aj holuby chovateľov zo
Zákamenného, a to Jána Štepan-

číka, Jozefa Floreka a Emila Majchráka. Skvostom na tejto výstave
bol zaiste národný víťaz veľkej
ceny Slovenska, holub chovateľa
Jána Jiskru z Tvrdošína. Vybrané
holuby na výstave v Rabči pôjdu
na celoštátnu výstavu, ktorá sa
bude konať v Nitre v januári 2004.
Chov poštových holubov je
šport, pri ktorom treba predovšetkým trpezlivosť, opatrnosť
a rozum, vytrvalosť a lásku k holubom a v neposlednom rade aj finančné prostriedky. Sponzorom
súťaže v r. 2003 bol Anton Klimčík. Laikovi by sa zdalo, že chov
holubov je vlastne ich kŕmenie
a vozenie po súťažiach. Ale i tento
šport má svojho nepriateľa, ktorými je choroba a dravce a vtedy bývajú straty veľmi vysoké, ba nieke-

INZERC IA – PREDAJ
PREDÁM KOLESÁ na Fabiu,
ťažné zariadenie na Felíciu,
brzdy na Felíciu
BENZÍNOVÚ KOSAČKU
tel.: 0903/356 006

2003: Najlepší členovia MO CHPH
v Zákamennom – zľava: Ján Štepančík, Jozef Florek, Emil Majchrák
dy treba začať od nuly. Zaželajme
teda našim chovateľom poštových
holubov čo najmenšie straty a najlepšie umiestnenia na športových
súťažiach, aby sa obec Zákamenné
zviditeľnila i prostredníctvom tohto
pekného športu. Anton Klimčík,
predseda MO CHPH

Výsledky bedmintonu za rok 2003
Tento rok
ubehol rýchlo. Veľa námahy, potu, sĺz
radosti, ale aj
smútku. Či to
nebolo zbytočné, posúďte sami. Sme však
radi, že aj v Trenčíne, Prešove a N.
Zámkoch vedia, že v Zákamennom
sú šikovní dorastenci, ktorých nemožno podceňovať. V septembri až
novembri sa starší žiaci zúčastnili
na štyroch celoslovenských kvalifikačných turnajoch. Bojovali o body
na Majstrovstvách Slovenska, kde
postúpilo iba 16 najlepších. Keďže
v bedmintonovom rebríčku v tejto
kategórii je k 1. 9. 2003 už 159 hráčov, už samotný postup na M–SR je
obrovský úspech. Matematika je jasná, skončil na turnajoch do 16. miesta. A ako sa nám to podarilo splniť?
1. turnaj: 13. 9. 2003 v Nových
Zámkoch, 36 hráčov z 9 oddielov.
Tomáš Vonšák skončil na 5. – 6.
mieste. Vyradil aj slovenskú osmičku Kozáka z Trenčína. To je prvýkrát
čo Zákamenčan porazil hráča s TOP
10–tky na Slovensku!!! Marek Sochuľák a Miloš Vonšák skončili na
13. – 16. mieste. Vypadli však s hráčmi, ktorí nakoniec hrali o finále. Ešte
lepšie pokročili vo štvorhre, kde bratia Vonšákovci skončili tretí a v boji
o postup do finále prehrali tesne 11
– 9, 13 – 10.
2. turnaj: 20. 9. 2003 v Prešove,
32 hráčov z 5 oddielov. Miloš 5. – 8.
miesto, Tomáš 9. – 16. miesto. Štvorhra – Miloš, Marek a Tomáš skončili
do 8. miesta.
2. turnaj: 27. 9. 2003 – dorastenecký v Prešove, tu sme skúšali dorasteneckú kategóriu, no chlapci povypadávali v 2. kole.
3. turnaj: 22. 11. 2003 – 71 hráčov! Z 13-tich oddielov vrátane 2
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z Poľska. Tu skončil Miloš na krásnom 5 – 8 mieste. V druhom kole
vyradil aj slovenskú 4-ku Chovanca z Hrachova 11 – 4. Tak postúpil
medzi 4 najlepších, kde ho vyradil
až najlepší z Poliakov. Tomáš vypadol so slovenskou dvojkou Tomčíkom z Košíc.
Lepší výsledok sme čakali vo
štvorhre, kde bratia Vonšákovci
skončili na 9. – 16. mieste. Pri lepšej koncentrácii sa mohli dostať na
3. miesto. Prvé a 2. kolo sa hralo na
1 set a naši vypadli s chlapcami z Košíc, ktorí skončili na 3. mieste – 8:11,
a to viedli už 5:0!!!
Všetky výsledky si môžete pozrieť na www.bedminton.sk v časti
výsledky v kategórii V–15, na vyššie
uvedených turnajoch.

Náš klub by samozrejme nemohol fungovať bez sponzorov. Touto cestou by sme chceli poďakovať
Obecnému zastupiteľstvu v Zákamennom na čele s pánom starostom.
Poďakovanie za financovanie nákladov spojených s cestovaním na turnaje. Taktiež ďakujeme Floriánovi
Subjakovi za príspevok na letné sústredenie v Zuberci, pánovi Triebľovi za odvoz zo Zuberca.
No nesmieme predovšetkým zabudnúť na trénera Juraja Kľačanského, ktorý venuje skoro všetok voľný čas na trénovanie, ako aj všetkým
bedmintonistom, ktorí prispievajú
na chod klubu finančne, ale aj časovo a pomáhajú tak našej reprezentácii starších žiakov dosahovať čo najlepšie výsledky.
M. Rončáková

Veselé Vianoce a štastlivý Nový rok
Vám želajú Roboši
PLÁN 2004
Január: sánkovačka, Don Bosco;
Február: hokej. turnaj, hal. futbal;
Marec: duchovné cvičenie;
Apríl: práca – Roboši, korbačovka, americký futbal;
Máj: kurz ľudových tancov, školský ples, cyklistické preteky;
Jún: Deň detí, Deň radosti, Levoča (túra), nočná hra;
August: turistika – Kriváň;
September: americký futbal,
šarkaniáda;
Október: cezpoľný beh, životné
prostredie;
November: ples mladých;
December: Mikuláš, divadlo, sánkovačka, koledníci.
Ďakujeme našim sponzorom:
(OÚ Zákamenné, PUNCH Campus s. r. o., rodine Mikolajčíkovej
z Novoti) a všetkým ostatným; za
akúkoľvek pomoc veľké Pán Boh

zaplať! A prosíme aj naďalej o vašu morálnu a finančnú podporu.
Ďakujeme.
Číslo nášho účtu je:
17 65 53 053 53 /0200
VIANOČNÝ PROGRAM
v KD
19. 12. : Filmové predstavenie
pre deti ZŠ – filmy:

INZERC IA – PREDAJ
PREDÁM POČÍTAČ
Pentium II 300 MHz, SD RAM 64
MHz, HDD 10 GB, CD ROM, 15”
monitor, cena dohodou,
tel.: 0907242852

MHL Zákamenné
V sobotu 8. 11. odštartoval 4. ročník minifutbalovej ligy. Zúčastnilo
sa ho 11 družstiev z toho 6 domácich, 1 z Námestova (FERIBUS),
3 z Novoti (COLORSPOL, KVN,
KLIMCOL) a nováčik súťaže PUPKAČI z Or. Lesnej.
1. kolo: DIBĎO – FC ŠERIF 10:
0, ORAVICE – KVN 3:2, KLIMCOL – COLORSPOL 7:8, FC
HORSKY SANTOS – FERIBUS 4:
10, FC PROFICI – PUPKAČI 12:3.
2. kolo: FAVORIT – PUPKAČI 4:
3, FC PROFICI – FERIBUS 6:8, FC
HOR. SANTOS – COLOR SPOL
11:8, KLIMCOL – KVN 5:8, ORAVICE – FC ŠERIF 8:3.
3. kolo: KLIMCOL – FERIBUS
3:11, FC HORSKÝ SANTOS
– PUPKÁČI 11:6, FAVORIT – FC
ŠERIF 6:4, FC PROFICI – COLORSPOL 3:2.
4. kolo: FC HOR. SANTOS – FC
PROFICI 5:1, PUPKAČI – FC ŠERIF 4:8, ORAVICE – FERIBUS
3:3, DIBĎO – COLOR SPOL 2:9
FAVORIT – KVN 1:3.
5. kolo: FAVORIT – COLOR SPOL 5:8, DIBĎO – FERIBUS 3:10, KLIMCOL – FC PROFICI 9:8, ORAVICE – PUPKAČI
9:6, KVN – FC ŠERIF 7:2.
6. kolo: FC HORSKY SANTOS
– KVN 3:8, ORAVICE – COLOR SPOL 5:1, DIBĎO – PUPKAČI 15:2, KLIMCOL – FC ŠERIF 12:
3, FAVORIT – FERIBUS 4:6.
Najlepší strelci: Kormaňák K.
20, Bartoš Ľ. 16, Plaskúr J. 15.

Princ Egypský, Doktor Dolitle 2
21. 12. : Vianočná akadémia
– pripravila Mgr. Z. Demková
29. 12. : ¯ Vianočná detská
diskotéka: 15.00 – 19.00 h: Bačovská koleda pre deti do 13 rokov; pre mládež od 19.00– 23.00
h: večerníček: A JE TO, súťaže,
talentárium, scénky, reklamy.
Ja určite prídem… A čo Ty?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tabuľka
FERIBUS
6 5 1 0 48:23 11
KVN
6 5 0 1 37:16 10
ORAVICE
5 4 1 0 28:15 9
FC HORSKY
SANTOS
5 3 0 2 34:33 6
COLORSPOL 6 3 0 3 36:33 6
FC PROFICI 5 2 0 3 30:27 4
DIBĎO
5 2 0 3 32:30 4
KLIMCOL
5 2 0 3 36:38 4
FAVORIT
5 2 0 3 20:24 4
FC ŠERIF
6 1 0 5 20:47 2
PUPKAČI
6 0 0 6 24:59 0
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ROBOŠ – POŠTA: Nedostali
ste noviny? Zavolajte na tel. č.:
043/5592130, 0908/075608
a do 24 h. Vám ich roboši doručia!
PS: Už žiadne noviny v popolnici!
HURÁ SANKOVAČKA: 28.
decembra, Nedeľa – Babinec,
o 14.00 zraz na parkovisku ZŠ
NAŠI JUBILANTI
90 rokov života
Pavlína Bernaťáková
85 rokov života
Justína Čičová
80 rokov života
Emil Polťák, Ondrej Šulc,
Emília Bajová
75 rokov života
Kamila Fafejtová, Emil
Bukna, Kristína Kovaľová
70 rokov života
Alojz Beňuš, Justína Srogoňová, MUDr. Klement
Gajdoš, Jozefína Beňušová,
Agneša Serdelová
65 rokov života
Justína Kolenová, Margita
Matušáková, Viktória
Garajová
Všetkým srdečne blahoželáme
Vitajte medzi nami
Anna Ridzoňová, Andrej Chudják, Filip Urban, Timotej Kokles, Soňa Kavalierová, Milan
Šulc, Gabriela Šimjaková, Jana
Iglárová, Dávid Revaj, Benjamín Belicaj, Marek Lučivňák,
Matúš Zvonár, Michaela Korčáková, Alena Bajová
Odpočinutie večné daj im, Pane
Tamara Chromková, nar. 7. 10.
2003 + 10. 10. 2003; Peter Pechota, nar. 13. 9. 1959 + 27. 10.
2003; Filoména Vojtaššáková,
nar. 30. 10. 1926 + 3. 11. 2003;
Serafín Kocúr, nar. 28. 10. 1930
+ 13. 11. 2003; Štefan Gruchala,
nar. 24. 2. 1931 +14. 11. 2003

KINO ZÁKAMENNÉ
21. 12. Pravá blondínka 2
19. 12. Princ Egypský škol.
predst. 1 – 4. ročník
19. 12. Doktor Dolitle 2 škol.
predst. 5 – 9. ročník
4. 1. Život Dávita Gala
11. 1. Larry Croft 2
18. 1. Kašlem na lásku
25. 1. Lúpež po taliansky

šport, kultúra, spoločenská rubrika, názory

December 2003

Vyhodnotenie výsledkov jesennej časti futbalovej súťaže žiakov
Aj keď bolo teplé a suché leto, ktoré žičilo futbalovej príprave, nás
súťaž pristihla nepripravených.
Nakoľko sa jej termín posunul
o dva týždne dopredu, ostal nám
na jej prípravu len týždeň. Mnohí
chlapci boli ešte na prázdninách,
a tak sme prvé zápasy odohrali
v nekompletnej zostave s chýbajúcou kondičnou prípravou, i keď
sme v prvom kole odohrali v nekompletnej zostave s chýbajúcou
kondičnou prípravou, hoci sme
v prvom kole z Or. Lesnej priniesli
bod, nasledovala šnúra neúspešných zápasov. Chytili sme sa už
v 4. kole, keď sme doma porazili
Medzibrodie. Ďalej sa striedali
výhry s prehrami, ktorých bolo
samozrejme o niečo viac, ako sme
si želali. Prišli nešťastné prehry
v Dolnom Kubíne a v Habovke
a domáce prehry s Veličnou a Zubercom, tieto prehry nás odsunuli
na nelichotivé miesto v tabuľke.

Záverom sme sily zmobilizovali,
dokázali sme doma remizovať
s Or. Jasenicou a poraziť Bobrov.
Plný počet bodov sme priniesli zo
súperových ihrísk z Brezy a z Podbiela. A obsadili sme neuspokojivé
10. miesto. Pred sezónou sme čakali lepšie výsledky, preto môžem
so sklamaním konštatovať, že
prvá časť súťaže bola neúspešná.
Pred jej začatím nás opustili dvaja stabilní hráči, ktorí odišli na
hosťovanie do druhej ligy za Námestovo. Po prehraných zápasoch
odišli z kolektívu i ďalší hráči,
ktorí nezniesli prehry. Tak som
kolektív omladil a samozrejme,
že títo mladí chlapci nedokázali
držať krok so staršími súpermi.
Pred nami stojí ťažká úloha, v jarnej časti súťaže, v ktorej by sme
sa chceli posunúť o nejaké miesta
vyššie. Za vzor nám môžu byť
mladší žiaci, ktorí vo svojej kategórii obsadili prvú priečku a ktorí

sú prísľubom pre Zákamenský
futbal a zaslúžia si podmienky,
ktoré im pomôžu k ďalšiemu futbalovému rastu.
Výsledky futbalovej jesene
Or. Lesná – Zákamenné 4:4, Zákamenné – Liesek 0:4, Zákamenné
– Or. Polhora 1:3, Zákamenné – Medzibrodie 2:0, Hruštín – Zákamenné
3:1, Zákamenné – Bobrov 4:2, D.
Kubín – Zákamenné 5:1, Zákamenné
– Zuberec 0:2, Breza – Zákamenné
1:2, Zákamenné – Or. Jasenica 3:3,
Podbiel – Zákamenné 0:2, Zákamenné – Veličná 0:3, Habovka – Zákamenné 5:0. Výsledné umiestnenie: 10.
Zákamenné 13 4 2 7 20:35 14 b..
Pavol Mrekaj, tréner

OBECNÝ PLES

14. február
*** 2004 ***

Prvý ročník
Zákamenčana
Čas je neuprosný pre každého a pre
všetko vôkol nás. Aj z tohto roku 2003
ukrajuje už z posledného mesiaca,
prídu Vianoce a Nový rok potom
Veľká noc, atď. Väčšina ľudí na konci
roka zvykne hodnotiť uplynulé obdobie. Úspechy či neúspechy v osobnom
či v spoločenskom živote, stratu či
zisk vo firme môže hodnotiť každý
individuálne. Ale sú činnosti, ktorých
výsledky práce nemôže hodnotiť ten,
kto ich vykonáva, ale tí, pre ktorých
je určená. Preto nechcem hodnotiť
kvalitu obecných novín, ale môžem
konštatovať, že konečne tu máme
obecné noviny Zákamenčan. Snahou
je, aby informovali občanov o dianí
v obci zo všetkých oblasti života. Veď
nevedomosť či neinformovanosť vnáša medzi ľudí nespokojnosť, nervozitu a neistotu. Netreba si ale obecné
noviny zamieňať za bulvárny plátok,
ktorý rozoberá susedské spory. Naopak, treba si všímať činnosť štátnej – obecnej správy, lebo vtedy ide
o naše spoločné financie. Bohužiaľ,skutočný záujem je mizerný, zato
pouličná a krčmová konverzácia je
na vysokej úrovni. Niektoré odpočuté
by sa v niektorom prípade dali uznať
ako ľudová múdrosť. Človek, ktorý
chce niečo vytvoriť alebo dosiahnuť,
musí mať istý cieľ a plán. Netreba
hneď rúbať príliš vysoko či sľubovať
nemožné, lebo pády bývajú veľmi
ťažké a ľudia si takéto veci pamätajú
veľmi dlho, ak nie do konca života.

Marián Iglár a Ing. V. Briš počas úprav článkov, ktoré spočívajú v sadzbe,
úprave fotografií, … do obecných novín Zakamenčan
Nie všetko z plánov sa podarilo splniť. Nepodarilo sa napríklad
osloviť širšiu verejnosť k spolupráci v prispievaní do redakcie, najmä
organizácie, spolky či, obyčajných
ľudí, ktorí v niečom vynikajú. Nemôžeme do nekonečna písať o tých,
ktorí tu boli a nechali po sebe niečo pre nás. Musíme sa zviditeľniť vo
všetkých činnostiach, v ktorých máme čo ukázať a ponúknuť. A verím
že by sa určite niečo našlo, keby sme
si uvedomili, že naše noviny sa dostanú do rúk aj ľudom v Slovenskej
národnej knižnici, Matici slovenskej v Martine, Univerzitnej knižnici a Národnému centru mediálnej
komunikácie v Bratislave, na právne oddelenia, Štátny archív, knižni-

ca, či kultúrne stredisko.
Samozrejme, že sa nedá len chváliť, ale treba zniesť aj kritiku, ak je
na pravom mieste. Snahou bude poukazovať na výsledky činnosti v tomto a minulom období a zviditeľniť nedostatky, ktorým sa dalo predísť.
Želám si, aby Zákamenčan prinášal pravdivé informácie pre spoluobčanov, hlavne z oblasti činnosti
samosprávy, kedy pôjde o naše spoločné peniaze, nevynímajúc minulé obdobie. Je potrebné oboznamovať občanov s plánmi do budúcnosti, ale hlavne písať o tých, ktoré sa
podarilo zrealizovať. Dovolím si na
záver zaželať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. Marián Iglár, šéfredaktor
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