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Sl ávnostné ot vorenie
Nového polyfunkčného
domu kultúry
O trochu netypické slávnostné
otvorenie nového polyfunkčného
domu kultúry sa postaral starosta
obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ.
Pozval Martinské komorné divadlo,
ktorého riaditeľom je František Výrostko, aby nám zahrali divadelné
predstavenie 1 + 1 = 3. Túto divadelnú komédiu si prišlo do novej kultúry pozrieť 450 divákov. Herci sa snažili svojimi výkonmi vytvoriť v sále  
príjemnú atmosféru, na čo diváci reagovali častým potleskom. Dúfame,
že martinskí herci budú v našej kultúre „hosťovať“ častejšie.
Nové priestory, ale hlavne tanečnú sálu si ako prví svadobní novomanželia vyskúšali Martin Janeta a Ivana Čičová. Tento náš kultúrny stánok konečne už poskytuje pre
všetkých dostatok miesta. Tanečná sála je dostatočne priestranná,
kuchyňa je už vybavená základným
servisom  a v dohľadnej dobe budú
zakúpené elektrické pece.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: zvýšili sa ceny za
výkop hrobov, staronový hlavný kontrolór obce,
organizovať oslavy dní obce v krízovom období?
Obecné zastupiteľstvo
(ďalej len OZ) sa od začiatku
roka 2010 zišlo trikrát, a to
vo februári, apríli a júni.
Februárové zasadnutie
bolo zamerané viac na hospodársku oblasť obce. Prejednávala sa
správa o plnení rozpočtu za rok
2009, schválila sa ročná závierka
za rok 2009, záverečný účet za rok
2009 sa schválil bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schválilo ceny za výkop hrobov:
• štandardný hrob 210 x 85 x
300 – 83 €
• prehĺbený hrob 210 x 85 x
330 – 117 €
• detský hrob do 10 rokov 100 x
60 x 120 – 23 €
• detský hrob nad 10 rokov 150
x 60 x 160 – 30 €
Ceny za výkop hrobov musí
odsúhlasiť Žilinský samosprávny kraj, aby vstúpili do platnosti v obci.
Obec získala od TJ Tatran Zákamenné ratrak, ktorý slúžil niekedy dávno na úpravu bežeckých
tratí. Do jeho opravy bude potrebné investovať viac ako 4 000 €. Bude slúžiť pre potreby úpravy tratí na bežecké lyžovanie a lyžiarske
prechody.
Obecné zastupiteľstvo na návrh riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom schválila ceny za prenájom školskej
jedálne za účelom konania osláv
a karov v prípade, že sú všetky zariadenia v obci poskytujúce tieto služby obsadené, vrátane kultúrneho domu. Za poskytnutie
priestorov do 5 hodín – cena dohodou minimálne v lete 17 €, v zime 20 €, nájom nad 5 hodín – v
lete 33 €, v zime 50 €. Cena nájmu bude zvýšená o skutočnú
spotrebovanú energiu.
Úrad finančnej kontroly zo
Zvolena vykonáva v našej obci vládny audit z poverenia Vlády
SR zameraný na použitie finančných prostriedkov poskytnutých
na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Jána
Vojtaššáka v Zákamennom v súlade s uzatvorenou zmluvou, informoval OZ starosta. Zatiaľ neNÁTERY

LEŠENIE

		STAVEBNÉ
			PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

Poklepanie základného kameňa

Dňa 27. mája 2010 sa uskutočnilo za účasti predsedu žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a poslankyne NR SR Ing. Viery Mazúrovej poklepanie základného kameňa projektu „Revitalizácie verejného
priestranstva obce Zákamenné.“ Po príhovoroch hostí prispeli kultúrnym programom k príjemnej atmosfére deti
z MŠ, žiaci ZŠ, FS Kamenčan a Ľudová hudba.
boli zistené žiadne vážne nedostatky, spôsobené z našej strany.
OZ odsúhlasilo vstup do projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia so spoluúčasťou obce na financovaní 5 %.
Aprílové zasadnutie
okrem iného riešilo aj dlhotrvajúci problém odpredaja pozemku pre Ing. Emila Gonšora
pri penzióne EGEUM. Požiadal
obecné zastupiteľstvo aj o schválenie zámeru postaviť pri penzióne lyžiarsky vlek s údolnou prenosnou stanicou na obecnom pozemku. OZ s týmto zámerom Ing.
Gonšora súhlasilo.
Ďalej schválilo úpravu rozpočtu. Rozpočet sa upravuje len
presunmi po položkách vzhľadom
na vzniknuté situácie.
Vzalo na vedomie čerpanie

rozpočtu za I. štvrťrok 2010
a schválilo dotáciu Športovému
klubu bedminton do výšky 930 €
na rok 2010.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Revaj bol požiadaný, aby apeloval na učiteľov, aby žiakov viedli k ochrane a čistote životného
prostredia. Ako je na škole mliečny automat, od školy po obecný
úrad sú porozhadzované papierové kelínky.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľby na funkciu hlavného kontrolóra Obce Zákamenné.
Júnové zasadnutie
Zatiaľ posledné zasadnutie OZ sa
konalo 25. júna 2010.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Mgr. Revaj informoval
o priebehu uplynulého školské-

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

Mária MLICHOVÁ

VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú
• 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 Zákamenné 157
Tel.: 043 55 92 210

ho roka 2009/2010, o personálnych zmenách o výchovno-vyučovacích výsledkoch, o úspechoch žiakov v celoslovenských,
krajských a okresných súťažiach, o problémoch so správaním žiakov.
Riešil sa problém, ktorý vznikol s fungovaním 0. ročníka.
Zmenili sa podmienky pre zaradenie žiakov do tohto ročníka. Z našich záujemcov ich podľa zákona
nespĺňa ani jeden.
Vzhľadom na to, že sa po predošlých dvoch rokoch 0. ročník veľmi osvedčil, hľadalo sa riešenie,
ako ho zachovať. Obec je ochotná
zriadiť ďalšie oddelenie materskej
školy, ktoré ho bude takpovediac
suplovať. Mzdu učiteľke bude vyplácať obec. Priestory pre 14 žiakov zabezpečí škola. OZ zriadenie ďalšieho oddelenie MŠ schváJozef 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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- sv. omša
- príhovor starostu obce
- vystúpenie FS Kamenčan
- 3. ročník Zákamenský drevorubač
- 9. ročník Zákamenská penalta
- 4. ročník Zákamenská jamka
- 3. ročník Hod mobilom
- Deň radosti pre deti
V prestávkach- rôzne kultúrne vystúpenia
- ukotvené lety balónom (podmienka –pekné počasie)
- vystúpenie sokoliarov z ČR – Zayferus
- Nebeská muzika- folkl. skupina z Terchovej
- ARZEN – rocková skupina
- veselice v častiach obce

lilo a s tým aj súvisiacu úpravu
rozpočtu.
Na zasadnutí bola uskutočnená voľba hlavného kontrolóra Obce Zákamenné. Do výberového konania prišla jedna ponuka od pani Viery Verníčkovej.
OZ jednomyseľne schválilo do
funkcie hlavného kontrolóra obce p. Vieru Verníčkovú.
Prebehla diskusia, či tento rok organizovať „Dni obce“ alebo nie. Nakoniec OZ súhlasilo, aby sa v tejto tradícii pokračovalo a schválilo predbežný
program na sobotu. Tento rok
nebude Slovenský pohár behu
do vrchu, pretože sme nedostali dotáciu od Úradu vlády. Oslovia sa organizátori motokrosu,
či budú chcieť organizovať preteky a na ihrisku prebehne, ako
každoročne, futbalový turnaj.
Obecné zastupiteľstvo otvorilo otázku, ako ďalej s preVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

vádzkou lyžiarskeho vleku, nakoľko chýbajú služby a susedné obce práve službami dosahujú lepšiu úroveň. Objavili sa potenciálni investori, ktorí by mali
záujem investovať do tejto oblas-

10.30 h. - sv. omša s účasťou zboru
z družobnej obce Staříč
13.00 h. - športové popoludnie na
ihrisku TJ

ti a obec ako vlastník vleku nemá
záujem vstupovať do uvedeného
zámeru.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo „zámer“ odpredať lyžiarsky vlek. V zmysle zákona o majet-

ku obcí bude vypísaná verejno-obchodná súťaž.
Odsúhlasil sa predbežný nájom za používanie nového domu
kultúry na svadby vo výške 200 €,
kým nebude vybavená kuchyňa.

hospodárenie obce  2009
Obecné zastupitelstvo
obce Zákamenné na svojom
zasadnutí prejednávalo
účtovnú závierku
a hospodárenie obce za rok
2009, ktoré sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu
a schválilo záverečný účet
obce za rok 2009.
Obec zinkasovala v roku 2009 príjmy v celkovej výške 3 252 773 €, pričom 675 108 €
boli kapitálové príjmy a 22 180 €
príjmy na Základnej škole. Cel-

kové výdavky obce boli vo výške
3 192 057 €, z toho kapitálové výdavky boli vo výške 1 168 650 €
a výdavky v Základnej škole boli vo výške 1 183 383 €. Súčasťou
príjmov a výdavkov obce boli aj finančné operácie. Príjmové finančné operácie boli zúčtované vo výške 68 990 € a výdavkové finančné
operácie vo výške 16 495 €.
Výsledkom hospodárenia v roku 2009 bol prebytok vo výške 59 716 €. Uvedený prebytok
upravený o odpočítateľné položky je zdrojom pre tvorbu rezerv-

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

ného fondu obce. Z hospodárenia za rok 2009 bude na tvorbu rezervného fondu použitá čiastka
39 241 €.
Finančné prostriedky z rezervného fondu budú používané na kapitálové výdavky alebo výdavky
pri mimoriadnych situáciách –
havarijné stavy, živelné pohromy
a podobne, o čom bude rozhodovať Obecné zastupiteľstvo.
Účtovná závierka obce a záverečný účet bol overený audítorom.
Ing. Marta Florková

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

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

Vladimír Konkoľ
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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Separácia zberu KOMUNáLNEHO ODPADU

Väčšina miest a obcí momentálne zápasí s problematikou udržania a znižovania výdavkov na odpadové hospodárstvo. Cena za uskladnenie
komunálneho odpadu vzrástla až trojnásobne. Kým ešte nedávno stálo uskladnenie 1 tony komunálneho odpadu 16,60 € (500 Sk), momentálne je to až 49,79 € (1500 Sk) za 1 tonu. Jedinou možnosťou ako ušetriť, je práve separácia odpadu. Občania pristupujú veľmi zodpovedne k triedeniu odpadu, o čom svedčí aj to, že v rámci okresu nám patrí prvenstvo v separácii. Každé vytriedené kilo sa postupne odrazí aj na našej peňaženke. Čím viac odpadu vytriedime, tým menej komunálneho odpadu dáme do smetnej nádoby. Takže v konečnom dôsledku ušetríme a bude
nám stačiť menej vývozov komunálneho odpadu. Jeden vývoz 110 l KUKA nádoby nás stojí 2,257 €.
Farba

Počet vývozov za rok

Suma za rok

13
26
35
41

29,34 €
58,68 €
78,99 €
92,53 €

Biela
Modrá
Žltá
Červená

Počet prihlásených nádob
v roku 2010
774
254
28
73

Tiež chceme upozorniť občanov: sklo sa zbiera iba do kontajnerov rozmiestnených v obci, a nie od domov. Tetrapaky a kovové
obaly môžu deti počas školského roka nosiť do školy, a tak sa zapojiť do súťaže. Gumové hadice, guma a polystyrén a použité pampersky nepatria ku plastom! Plasty sa triedia ručne a nie je to pekná vizitka o nás Zákamenčanoch. Do komunálneho odpadu nepatrí sklo, tetrapak
a kovové obaly, plastové fľaše!
Tabuľka separovaného zberu k 24. 6. 2010 v kg
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Spolu
Celkovo vyseparované 57 344 kg
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Spolu
Celkovo vyseparované 184,40 ton

Sklo

Plasty

Tetrapak

4 900
5 000
5 300
12 300
7 300
6 600
41 400

1 830
1 680
2 100
2 988
3 190
2 980
14 768

380
0
390
0
341
0
1 111

Kovové obaly
20
0
15
0
30
0
65
Polťáková

Množstvo v tonách
Zmesový
11,64
25,14
68,20
36,64
31,16
172,78

Objemový

4,20
3,68
3,74
11,62
P.L.

STOP VYPAĽOVANIU SUCHEJ TRÁVY! NENIČME SI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!
FOTO: M. Iglár

Žiaci sa usilovne zapojili do zberu
Základná škola Zákamenné
sa aj v tomto školskom roku
zapojila do zberu papiera,
tetrapakov a plechoviek.
Žiaci vyzbierali 11 096 kg
papiera. Zachránili tým 190
stromov a ušetrili 5 533 kW
energie. Do zberu sa zapojilo
29 tried.
Prvé miesto si už po štvrtýkrát vybojovala 4.C s množstvom 2 470 kg, čím zachránili

42 stromov.
Druhé miesto obsadila 4.B trieda s množstvom 985 kg, čím zachránili 16 stromov.
Tretie miesto obsadila 4.A trieda s množstvom 892 kg, čím zachránili 15 stromov.
Pochvalu si tiež zaslúžia žiaci siedmich tried. Žiakom a ich
triednym učiteľom ďakujeme za
aktivitu a ochotu.
Združenie Biela Orava, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Bie-

la Orava vyhlásila súťaž pre žiakov základných škôl v separovanom zbere tetrapakov a kovových
obalov.
Súťaže sa zúčastnilo 18 základných škôl. Kľúčom k spravodlivému výberu bol prepočet tetrapakov a kovových obalov na jedného žiaka v rámci školy. Žiaci našej
školy vyzbierali spoločne 1 055 kg.
V prepočte na jedného žiaka to vychádza na 1,36 kg. Žiaci, ktorí boli najúspešnejší v zbere za školský

rok 2009/2010, sa zúčastnili celodenného výletu do Westernového
mestečka v Liptovskom Mikuláši.
Odmenení žiaci:
4.B Simona Kurňavková
(350 ks)
Lukáš Smolka (400 ks)
4.C Čičová Monika (550 ks)
Tomáš Sivčák (605 ks)
Marek Beňuš (420 ks)
Zvonárová Erika (405 ks)
8.B Pavol Serdel
Marek Dibdiak (1 100 ks)
Ing. Agneša Chmeľová
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Včasnú pomoc zabezpečia
dobrovoľní hasiči
Zákamenskí dobrovoľní
hasiči v marci 2010 požiadali
Ministerstvo dopravy o veľké
cisternové vozidlo a v apríli
2010 ho dostali. Bolo to
aj vďaka tomu, že sa stanú
sídlom nonstop požiarnej
služby.
Hasičské cisternové vozidlo
našim občanom osobne odovzdali 17. apríla 2010:
minister vnútra
Róbert Kaliňák
a predseda žilinského
samosprávneho kraja
Juraj Blanár.
Okrem vozidla získali Zákamenčania aj nenávratný finančný príspevok na rozšírenie a modernizáciu obecnej hasičskej
stanice
– viď dolná fotografia.

roEP v skratke
„Konanie o obnove
evidencie pozemkov
a právnych vzťahov k nim sa
vykonáva na základe zákona
č.180/1995 Z. z.
V konaní o obnove evidencie
niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim
sa na základe existujúcich
podkladov a zisťovaním
dostupných údajov
o pozemkoch a právnych
vzťahoch k nim zostavuje
a schvaľuje register obnovenej
evidencie pozemkov (ďalej sa
uvádza len RO EP).
Celé dielo je rozdelené
do štyroch etáp.
Prvá etapa – nová digitálna mapa – spracovateľ ju vyhotovil

v roku 2007 a v marci 2008 ju odovzdal Správe katastra v Námestove
na odkontrolovanie.
Druhá etapa – vyšetrenie
vlastníckych vzťahov bola spracovaná v roku 2008 a v novembri 2008
odovzdaná Správe katastra na kontrolu.
Tretia etapa – zverejnenie diela – začala 20.4.2009 ukončená bola 31.3.2010 poslednou komisiou. Na začiatku tretej etapy bol
každému účastníkovi konania doručený výpis spolu s poštovou poukážkou na zaplatenie úhrady na finančné zabezpečenie nákladov konania.
Občania mali možnosť od začiatku
mája nahliadnuť do grafickej časti registra a tiež si overiť vlastnícke
vzťahy, prípadne podať návrh na vysporiadanie predmetných parciel.

Počas trvania ROEP prišlo nahliadnuť do katastrálnej mapy asi 2000
občanov. Dňa 15. 12. 2009 komisia
ukončila podávanie návrhov. Dňa
31. 3. 2010 sa uskutočnilo posledné
zasadnutie komisie ROEP. V rámci
ROEP bolo podaných 610 návrhov
na vysporiadanie pozemkov. Komisia zasadala celkovo 18-krát, na svojich sedeniach sa zaoberala podanými návrhmi. Z celkových 610 návrhov bolo 78 vzatých späť (občania
si podali návrh, ale nedoložili komisii potrebné overené podpisy vlastníkov predmetných pozemkov). V 2
prípadoch komisia zamietla návrh
a schválených bolo 530 návrhov.
Občania, ktorí si  podali návrh na vysporiadanie pozemkov a ešte neobdržali rozhodnutie z katastra, mali by
ho dostať do troch až štyroch týždňov.

Štvrtá etapa – spracovateľ dielo odovzdal na kataster
na kontrolu a zápis celého ROEPu. Táto etapa by sa mala končiť
v priebehu septembra až októbra,
a to zápisom ROEPky. Po tomto termíne by mali byť občanom
k dispozícii aj nové mapové podklady, listy vlastníctva,   ktoré si
budú môcť pozrieť priamo na portáli: www.katasterportal.sk, dielo bude tiež zverejnené na obci.
Kataster vydal STOP zápisu pre
obec Zákamenné, kým nebude zapísaný celý ROEP. Pokiaľ je parcela C KN 100 % (nová parcela)
na liste vlastníctva a nebola predmetom ROEP, ani na predmetnom liste vlastníctva nie je plomba, je možné požiadať o zápis.
Polťáková
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Prívalový dážď nás neobišiel
Dlhotrvajúce jarné dažde znepríjemňovali občanom život, ale ich priamo neohrozovali. Zato prudký dážď v noci 3. júna 2010 komplikoval život našim občanom. Ráno sa prúdy vody valili okolo rodinných domov a zaplavovali pivnice. Voda sa vylievala z potokov, poľných ciest
a zaplavovala chodníky a prístup k domom.

Kto ničí náš spoločný majetok ?
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Deň matiek
Dňa 15. mája 2010 sme
v našej obci oslávili
Deň matiek.
Naše mamy, ktoré si
zaslúžia úctu, sme pozvali
do kultúrneho domu,
kde bol pre ne pripravený
kultúrny program
a na záver im bola
odovzdaná sadenička
kvetov.
Všetky matky si zaslúžia poďakovanie za ich nenahraditeľnú úlohu v rodine. Bez ohľadu na to sú aj také matky, ktoré musia byť vo svojej materinskej láske nenahraditeľné, pretože im toho osud nadelil viac.
Sú matky, ktorým Pán nadelil
detí ako kvetov na lúke a všetky sú zdravé a je matka, ktorá
má jedno a aj to je postihnuté.
V našej obci žijú niektoré
matky ťažko skúšané životom.
Medzi nimi je matka, ktorá
má 4 deti a z toho prvé dve sú
mentálne a telesne postihnuté. V prvopočiatku tehotenstva tejto matky bolo riziko,
aké dieťa sa narodí a ona sa
už vtedy zaviazala, že ho zahrnie tou najväčšou materinskou láskou. Možno si ani neuvedomiac, čo to bude znamenať. Pri takom dieťati musí byť
matka bdelá celých 24 hodín.
Akoby to nestačilo, na svet sa

pýtalo druhé dieťa. Lekári naznačovali ďalšie možné postihnutie. Len sám P. Boh vie,
čo sa odohrávalo v mysli tejto matky a nakoniec si to vzájomne vyriešili. Dieťa sa narodilo ťažko zdravotne postihnuté a Pán jej dodal toľko sily,
koľko bolo potrebné na zvládnutie tohto životného údelu.
Po trochu dlhšej dobe prišlo
tretie dieťa, ktoré bolo zdravé, veľmi živé a zasvietilo radosťou nielen pre oddaných
rodičov, ale aj pre dvoch starších súrodencov. Pretože postihnuté deti veľmi dobre reagujú na dotyky detských ručičiek a tých maznavých detských božtekov. Nakoniec,
pretože je to kresťanská rodina, s pokorou prijali aj štvrté dieťa, ktoré je tiež zdravé,
a k tomu ešte dievčatko. Matku týchto detí osud tak scelil
alebo obrnil proti nástrahám
samoľútosti, že môže byť vzorom iným, ktoré zďaleka nemajú také problémy a ťažkajú si nad nespravodlivým osudom. Ju akoby tie dve dospievajúce veľké ležiace bábätká
napĺňali a obohacovali neviditeľným životným elánom. Ani
si neuvedomuje, že opatera
bezmocných na matku úplne
odkázaných dvoch detí je balzam na Kristovu ubolenú du-

Matka roka
Matky – každá osobitá so svojím osudom, ktoré sa zúčastnili v Dolnom Kubíne osláv „Matky roka“. Cenu poroty dostala Terézia Polťáková, ktorá sa stará o postihnutého 18-ročného synčeka Michala, ktorý je
na úrovni 3-mesačného dieťaťa.
šu za naše ľudské neprávosti.
Takáto matka je už so svojimi
na rukách položenými deťmi
takmer v nebi.
Takýchto životom skúšaných matiek, len v iných životných situáciách, je v našej obci

viac. To nie je pre ne Boží trest,
ako to obyčajne niekto povie.
To je skúška pre večnosť.
„Kto svoj osud pokladá za ťažký, nech sa pozrie
na iných, aby sa naučil trpieť.“
V. Sekerášová

Za odmenu v zbere papier a,
tetr apakov a plechoviek
v mestečku kovbojov
Žiaci, ktorí boli najúspešnejší v zbere za školský rok 2009/2010, sa zúčastnili celodenného výletu do Westernového mestečka
v Liptovskom Mikuláši.
Ing. Agneša Chmeľová
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Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu
Zákamenskú základnú školu navštevuje hŕba šikovných žiakov, ktorí ju každý rok úspešne reprezentujú pod vedením húževnatých učiteľov. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Zverejňujem súhrn úspechov získaných do mája aktuálneho školského roku. Ak som náhodou
na niekoho pozabudol, vopred sa ospravedlňujem. Je tu pravdepodobnosť zlyhania ľudského faktora.
Cezpoľný beh – okresné kolo
2. družstvo chlapcov:
2. Marek Florek, 9. Lukáš Urbaník, 11. Ivan Buckulčík . Pripravoval pán učiteľ Madleňák.
2. družstvo dievčat:
7. Zuzana Laššáková, 9. Eva Rypáková, 17. Dana Kovalíková.
Pripravovala pani učiteľka Sekerášová.
Liga majstrov McDonaldś CUP
vo veľkom futbale
2. miesto. Pripravoval pán učiteľ
Madleňák.
Bedminton
mladšie žiačky:
1. Veronika Kolenčíková, 2. Daniela Vrábľová, 3. Soňa Kubacková,
mladší žiaci:
1. Marek Polťák, 3. Roman Zmoray,
starší žiaci:
1. Tomáš Kvak, 2. Dušan Plaskúr,
3. Tomáš Glejtek.
Pripravoval Ing. Klimčík.
Olympiáda v slovenskom jazyku
úspešný riešiteľ: Lucia Tisoňová.
Pripravovala pani učiteľka Vojtaššáková.
Cena Andreja Chudobu
1. Lucia Tisoňová, 2. Katarína
Magdiaková.
Pripravovala pani učiteľka Demková.
Finančníctvo
1. Marek Martaus, 4. Lukáš Traj.
Pripravovala pani učiteľka Revajová.
Žiacka vianočná latka
(Oravská Polhora)
1. – 3.: Peter Vrábeľ.
Pripravoval pán učiteľ Madleňák.
Šaliansky Maťko
kategória 1.– 3 ročník:
1. Mária Straková, 3. Ľubomír Judiak,
kategória 4. – 5. ročník:
1. Matej Martaus, 2. Eva Glejtková. Pripravovala pani učiteľka
Klačanská,
kategória 6. – 7. ročník:
2. Kristína Klačanská, 3. Laura
Smolárová.
Pripravovala pani učiteľka Demková.
Olympiáda v anglickom jazyku
kategória 1A:
6. Erika Janckulíková, kategória

1B: 5. Marek Martaus.
Pripravovala pani učiteľka Kolenčíková a Madleňáková.
Matematická olympiáda
Z9, Z5, Z9:
1. Lukáš Traj, 2. Marek Martaus.
Pripravovala pani učiteľka Revajová.
Z5: 2. Natália Vojtaššáková.
Pripravovala pani učiteľka Madleňáková.
Geografická olympiáda
E9: úspešný riešiteľ Vojtech Rypák.
Pripravovala pani učiteľka Kureková.
Európa v škole – literárna časť
2. kategória:
1. Laura Smolárová,
3. kategória:
1. Lucia Tisoňová, 3. Michal Dendys.
Pripravovala pani učiteľka Demková a Vojtaššáková.
Európa v škole – výtvarná časť
1. kategória:
2. Erik Dibdiak,
3. kategória:
1. Emanuela Franeková.
Pripravovala pani učiteľka Fafejtová.
Rozprávkové vretienko
1. kategória:
1. Eva Glejtková. Pripravovala pani učiteľka Klačanská.
2. kategória:
1. Lucia Tisoňová 3. Laura Smolárová.
Pripravovala pani učiteľka Demková.
Hviezdoslavov Kubín
1. kategória – próza:
1. Mária Straková, Matej Martaus. Pripravovala pani učiteľka
Klačanská.
2. kategória – poézia:
1. Laura Smolárová, 2. Kristína
Klačanská,
3. kategória – poézia:
1. Lucia Tisoňová, Katarína Koleňová.
Pripravovala pani učiteľka Demková.
Chemická olympiáda
– okresné kolo
1. Jozef Sivčák,
úspešní riešitelia:
Marek Martaus, Klaudia Kolenčíková, Lukáš Traj.
Pripravoval pán učiteľ Klimčík.

Biblická olympiáda
3. družstvo: Laura Smolárová,
Dominika Michlíková, Lucia Tisoňová.
Pripravovala pani učiteľka Janoťáková.
Matematická olympiáda
Z9 – krajské kolo Žilina:
3. Marek Martaus, Lukáš Traj.
Pripravovala pani učiteľka Revajová.
Oravské divadelné dni
– Dolný Kubín
1. detský divadelný súbor Prvosienka, 1. divadelný súbor
TOUCH.
Vedie pán učiteľ Demko a pani
učiteľka Demková.
Diplom: Zuzane Demkovej za režijno-dramatický prínos,
Pavlovi Demkovi za výber a montáž hudby.
Matematická olympiáda
Z7: 1. Vladimír Večerek.
Pripravovala pani učiteľka Kuhajdová.
Slávik Slovenska
V stredu 24. marca sa uskutočnila na našej škole súťaž SLÁVIK
SLOVENSKA 2010.
Účasť spevákov bola hojná a súťažiaci boli odmenení v dvoch kategóriách:
I. Kategória:
1. Matej Gruchala, 2. Natália Laššáková, 3. Zuzana Vlčáková a Mária Straková.
II. Kategória:
1. Natália Sochuľáková, 2. Adriana Sochuľáková, 3. Natália Gonšorová a Matúš Polťák. Súťaž pripravovala pani učiteľka Čičová.
Detský divadelný medveď
– krajské kolo Žilina:
1. Detský divadelný súbor PRVOSIENKA zo Zákamenného. Pripravovali pani učiteľka Demková
a pán učiteľ Demko.
Talent, umenie, kumšt
Alžbeta Beňušová.

Vojtaššáková. Pripravovala pani
učiteľka Madleňáková.
P6: 7. Natália Gonšorová. Pripravovala pani učiteľka Štítová.
P7: 2. – 3. Erika Janckulíková,
Vladimír Večerek. Pripravovala
pani učiteľka Kuhajdová.
P8: 2. – 4. Iveta Kovaľová, Katarína Koleňová. Pripravovala pani
učiteľka Dendysová.
Poznaj a chráň
– biologická olympiáda
Botanika:
1. Mária Sochuľáková, 2. Aneta
Janíková. Pripravovala pani učiteľka Chmeľová.
Zoológia:
8. Marek Gruchala, 10. Dominik
Polťák. Pripravovala pani učiteľka
Tatiana Mrekajová.
Pytagoriáda
– okresné kolo P4: 1. Zuzana
Dendysová, 3. Emília Michlíková.
Pripravovala ich pani učiteľka Dana Florková.
Námestovské divadelné dni
1. divadelný súbor TOUCH. Pripravovali pani učiteľka Demková
a pán učiteľ Demko.
Štúrov Zvolen
2. kategória: 3. Lucia Tisoňová.
Pripravovala pani učiteľka Vojtaššáková.
Vajanského  Martin
3. Matej Martaus, 1. Laura Smolárová, 1. Lucia Tisoňová, 2. Katarína Koleňová.
Pripravovala pani učiteľka Demková.
Archimediáda
1. Vladimír Večerek, 3. Peter Bejdák.
Pripravovala pani učiteľka Janka
Mrekajová.
Biologická olympiáda
1. Pavol Grofčík.
Pripravovala pani učiteľka Chmeľová.

Vesmír očami detí
3. kategória:
4. Nikola Florková. Pripravovala
pani učiteľka Fafejtová.

Celoštátna súťaž DDT
1. Detský divadelný súbor PRVOSIENKA.
Pripravovali pani učiteľka Demková a pán učiteľ Demko.

Pytagoriáda
P4: 1. Zuzana Dendysová, 3. Emília Michlíková. Pripravovala pani
učiteľka Dana Florková.
P5: 2. Adam Antušák, 5. Natália

Dilongova Trstená
2. Kristína Klačanská, 3. Alžbeta
Florková 3. Lucia Tisoňová.
Pripravovala pani učiteľka Demková.
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Úspech Prvosienky v Nemecku
Koniec školského roku zastihol našich divadelníkov v nemeckom Lingene na 11. Svetovom festivale detského divadla. Nemeckí organizátori
nás vybrali spomedzi 56 uchádzačov z celého sveta. Spolu s nami svoje krajiny reprezentovali súbory z Argentíny, Arménska, Austrálie, Belgicka, Brazílie, Burkiny Faso, Kolumbie, Nemecka, Talianska, Japonska, Litvy, Nórska, Ruska, Česka, Venezuely, Zimbabwe a Bangladéša. Festival v Lingene je považovaný za „divadelnú olympiádu,“ a to nielen preto, že sa koná len raz za štyri roky. Je to najväčší festival detského divadla a zúčastniť sa ho je poctou nielen pre súbor, ale pre celú krajinu. Od divadelných skupín sa neočakáva len divadelné predstavenie, ale aj reprezentácia štátu na sprievodných podujatiach.
Takže – ako bolo v Lingene?
Z pohľadu nás vedúcich – veľmi
dobre. Začnem tým najpodstatnejším – divadelným predstavením. Hrali sme hru O milionárovi, ktorý ukradol slnko. Hoci sme
nemali divadelný priestor, zaujali sme divákov a zožali dlhotrvajúci potlesk. Nadpis recenzie nášho vystúpenia hovorí za všetko:
„Fantastický výkon slovenskej skupiny“. A dovolím si ešte jeden citát:
„Fantastický výkon súboru a presvedčivá inscenácia spôsobili, že
vystúpenie sa stalo skutočným divadelným zážitkom.“ Jednoznačne sme prekvapili a patrili sme
k tým lepším divadlám v Lingene.
Umelecký šéf celého festivalu vysoko ocenil výkon detí, ich pohyb
na javisku a disciplinovanosť pri
vystúpení. Na naše vystúpenie sa
prišli pozrieť aj rodiny, v ktorých
boli ubytované naše deti a niektorí
dospelí pod dojmami z vystúpenia
hovorili namiesto anglicky po nemecky. Ani to nebolo nutné – rozumeli sme si vtedy všetci…
Pre mňa osobne boli práve Lingenčania veľkým prekvapením.
O Nemcoch máme väčšinou predstavu že sú chladní, povýšeneckí…
Tu to boli ľudia príjemní, usmievaví, ochotní, trpezliví. A takí boli
aj v meste – či počas zahajovacieho sprievodu, alebo v obchodoch.
Asi sme mali šťastie aj na rodiny,
kde boli ubytované deti. Niektoré
ich brali aj na divadelné predstave-

nia, kde sme nedostali lístky, boli
s nimi na výlete v ZOO, na kúpalisku… Keď sme sa na konci lúčili, tak mi povedali, že prídu na Slovensko a aj k nám. A možno si niektoré deti s nimi budú písať ďalej.
Okrem ceny si deti priniesli veľa zážitkov. V piatok počas dvojhodinového sprievodu sme sa snažili prekričať bubny zo Zimbabwe

a Venezuelčanov, ktorí boli hneď
za nami. Podarilo sa to len málokedy – rytmus a spev majú juhoamerické národy v krvi. Počas
pracovných dní mali deti pracovné dielne, kde sa učili hrať, tancovať… V utorok sa stali účastníkmi
svetového rekordu v počte skákajúcich cez švihadlo a tak sa zapísali do Guinessovej knihy rekordov.

Natočili sme si krátke komické videá (aj vedúci) a umiestnili nám
ich na web. Mohli sa vyblázniť na
trampolíne, prekážkovej dráhe, na
stromoch, naučiť sa chodiť na chodúľoch…
Na tomto mieste by sme chceli oceniť pomoc našich stredoškoláčok zo súboru TOUCH. Oni síce tvrdia, že mali prázdniny, ale
veľmi nám pomohli pri našom národnom stánku. Tam si mohli návštevníci s ich pomocou pliesť náramky priateľstva, maľovať hlinené zvončeky, ktoré sme si pripravili ešte doma (vďaka Hela J)
a dozvedieť sa niečo o Slovensku
a Orave. Starali sa aj o náš strom,
ktorý sme priniesli do Lingenu
ako dar od nás. My sme nadviazali kontakty s niektorými vedúcimi
súborov – najmä z Litvy a Česka.
Naša cesta a reprezentácia slovenského detského divadla by nebola možná bez podpory a pomoci mnohých ľudí.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ale najmä dvom, bez ktorých by sme nevycestovali – starostovi obce Ing. Milanovi Vrábľovi a a nášmu rodákovi prof. Milanovi Čičovi. Vďaka patrí aj deťom,
ktoré nesklamali a výborne reprezentovali nielen seba a Zákamenné, ale aj celé Slovensko.
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Ďakovná svätá omša detí z MŠ Zákamenné
– Oravice v kostole sv. Jozefa
„My sme deti ako kvety na poli“ – touto piesňou začali deti z MŠ Zákamenné – Oravice 17. júna svätú omšu v kostole sv. Jozefa.
Na slávnostnej omši deti poďakovali za úspešný rok prežitý v materskej škole. Keďže od septem-

bra sa z predškolákov stanú prváci, predškoláci symbolicky obetovali na oltár hračky a dobré skut-

ky. Julianka, Nikolka, Emka, Monika, Andrejko, Sárka a Frederika
predniesli prosby, v ktorých ďakovali za rodičov, učiteľky, biskupov
a kňazov a prosili o ochranu počas

prázdnin pri hre. Zo slávnostnej
omše sme všetci odchádzali s pocitom radosti a pokoja.
Kolektív MŠ
Zákamenné – Oravice

Výlet MŠ na Slanický ostrov

Noc na rozprávkovom zámku v MŠ Oravice…
Dňa 28. 5. 2010 sa Materská
škola Zákamenné – Oravice
pri príležitosti MDD
premenila na rozprávkový
zámok…
Na zámku bol obyčajný deň.
Princezná Jasmínka sa hrala
so škriatkom v zámockej záhrade so svojou zlatou loptičkou. Čo sa ale nestalo? Loptička jej spadla do jazierka a princezná sa rozplakala. V tej chvíli priskákala k princeznej žabka Pomocnica a chcela jej loptičku z jazera vyloviť…Nikto
však netušil, že na zámku býva aj čarodejnica, ktorá chcela
zlatú loptičku získať pre seba.
A tak im plán prekazila. Žabku začarovala a princeznej po-

vedala, nech si nájde iných pomocníkov. Našťastie za hradnou bránou čakali predškoláci prezlečení za princov a princezné, ktorí boli ochotní princeznej pomôcť. Princezná Jasmínka, dobrá víla a škriatok
potom spoločne privítali všetkých odvážlivcov na Nočnom
rozprávkovom zámku. Hradná stráž skontrolovala deťom
batohy a povolila vstup na zámok len tým, ktorým sa podarilo vyloviť z jazierka jednu perlu pre princeznú. Deti prekonali množstvo prekážok a úloh, až sa im nakoniec
podarilo dostať zlatú loptičku
a vyslobodiť žabku zo zakliatia. Princezná ich za to odmenila darčekom z kráľovského

pokladu a pozvala ich na zámocký baterkovo-pyžamový
bál. Unavené, ale plné zážitkov si deti políhali do kráľov-

ských postelí a pri počúvaní
rozprávky sladko zaspali.
Kolektív MŠ
Zákamenné – Oravice
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Púť do Krakova

„Plní blaženosti hľadieť
na obraz Kristovho
milosrdenstva, pobozkať relikvie
sv. Faustíny“.

Potom sa pokračovalo v návšteve hradu Wawel, kde sme boli pri
hrobe Lecha Kaczynského – tragicky zosnulého poľského prezidenta.
Boli sme aj v starobylom kostole,
kde mňa najviac upútal príbeh poľskej kráľovnej Hedvigy. Stáť pred
oltárom, kde mala nebeské videnie
a vidieť jej hrobku je pocit, kedy sa
človek nezmôže na súvislú myšlienku, je akoby v inej realite. Toto celé putovanie bolo dosť náročné nielen na čas, ale aj chôdzu, hlavne pre
starších, ale všetci to zvládli.
Cestou späť domov sme ešte navštívili Ludmierz, kde sme si prezreli hlavne ružencovú záhradu
a nazreli do kostola s prekrásne
ozdobeným oltárom.

Od obeda nám už prialo aj počasie, takže sme sa domov šťastne vrátili naplnení mnohými zá-

žitkami, ale aj duchovným posilnením.
V. Sekerášová

Dňa 19. júna 2010
Dozorný výbor členskej
základne Coop Jednoty
v spolupráci s kaplánom
Jankom Červeňom
zorganizovali púť
k Božiemu milosrdenstvu
v Lagiewnikách – Krakov.
Na túto púť sa prihlásilo 145 ľudí, z toho 50 mladých, t.j. išli až 3
plné autobusy.
Našou túžbou bolo navštíviť
Božie milosrdenstvo v Lagiewnikach, vidieť všetko, kde žila svätá
sestra Faustína Kowalska, kde sa
jej zjavil Kristus, smieť pobozkať
jej relikvie a pomodliť sa pred originálnym obrazom Božieho milosrdenstva.
V určený deň púte od rána veľmi pršalo. Schádzali sme sa so
zmiešanými pocitmi, ako bude
v Krakove, či tam nebudú záplavy. Do Krakova sme sa šťastlivo dostali a hneď sme išli navštíviť kaplnku Božieho milosrdenstva. Pocit byť na mieste, kde žila
Svätá Faustína, kde sa rozprávala s Kristom, pobozkať jej relikvie
a pozerať na originálny obraz, je
neopísateľný. Postáť pod oknom
izby, v ktorej táto svätica zomrela, vyžadovalo zvláštnu tichú úctu. O 11. hodine sme sa zúčastnili sv. omše, ktorú slúžil náš pán
kaplán J. Červeň v Sanktuáriu
s obrazom Kristovho milosrdenstva. Len na tomto mieste si človek uvedomí, aké nevyčerpateľné
množstvo milostí sa ľuďom ponúka bez rozdielu, či Krista poznajú
alebo Ním opovrhujú. Milosťami
je zaplnená celá Zem, tie sa doslova lejú prúdom, len treba o ne
nebojácne a s odvahou požiadať.
Po sv. omši bola možnosť zakúpenia spomienkových darčekov pre
príbuzných.

Záhrada plná rozkvitnutých milostí

Ako záhrada plná rozkvitnutých milostí vyzeral náš kostol 9. mája 2010 kedy 79 detí prvý krát prijalo
Sviatosť oltárnu. Na toto stretnutie s P. Ježišom sa deti pripravovalo dlho. Rodičia od malička svojim deťom
rozprávajú o Ježiškovi a deti vo svojich predstavách už vtedy s nim žijú. V škole na hodinách náboženstva ich
duchovný otec taktiež pripravuje na toto milé stretnutie. Učí ich rozoznávať čo je dobré a čo zlé, čo je dobrý
skutok  a čo hriech. No nielen deti sa tešia a pripravujú na tento výnimočný deň, ale určite aj P. Ježiš je nedočkavý, kedy ich uvidí v bielych šatách s čistými srdiečkami vo svojom chráme. Svojou prítomnosťou ich naplní hrejivou  túžbou po konaní dobrých skutkov, aby sa mu páčili. Spomeňme si na ten okamih, keď deti vychádzajú z kostola. Koľká milota svieti v ich očkách. Sú nekonečne čisté a milé Bohu ako po krste. Náš kostol
vždy je záhrada plná božích milostí len si ich treba prísť „s pokorným srdcom natrhať“.
V. Sekerášová
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VItajte medzi nami
§
•
Karol Fedor, Samuel Majchrák, Klára Balúnová, Milan Sochuľák, Michal Ferneza, Martin Ďurčák, Mária
Mrekajová, Lucia Bolibruchová, Ivana Kojdová, Dominika Sochuliaková, Sára Večerková, Klára Vrábľová,
Ema Verníčková, Dalibor Zavodan,
Karol Vojtas, Benjamín Smolka,
Simona Jakubčeková, Kvetoslava
Chudobová, Oliver Grofčík, Darina
Srogoňová, Nela Šimjaková, Júliana Bartošová, Tamara Antušáková,
Roland Berlík, Peter Lučivňák, Matej Kurňavka, Sofia Sucháneková

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
3 – 6/2010
Emília Konkoľová, nar. 27. 4.
1925 † 10. 2. 2010
Paulina Šimjaková, nar. 17.
12. 1915 † 23. 2. 2010
Gabriel Godiš, nar. 22. 3.
1927 † 19. 2. 2010
Margita Kondelová, nar.   6.
10. 1957 † 2. 3. 2010
Stanislav   Balún, nar. 12. 7.
1951 † 10. 3. 2010
Emil Sekeráš, 29. 5. 1949 †
18. 3. 2010
Serafín Lučivňák, nar. 19. 2.
1933 † 22. 3. 2010
Vincent Vrábeľ, nar. 29. 7.
1938 † 29. 3. 2010
Július Koleň, nar. 20. 9. 1975
† 21. 4. 2010
Justína Kolenová, nar. 15. 11.
1938 † 9. 5. 2010
Jozef Jurčík, nar. 2. 10. 1929 †
14. 5. 2010
Ján Balún, nar. 8. 3. 1932 †
19. 5. 2010
Štefan Beňuš, nar. 18. 12.
1951 † 27. 5. 2010
Rudolf Janeta, nar. 16. 2.
1940 † 7 .6. 2010
Veronika Boškajová, nar. 29.
5. 1916 † 24. 6. 2010
Tatiana Beňušová, nar. 23. 5.
2010 † 23. 6. 2010
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME

Máte i Vy v pamäti
podobné „klenoty“?
Naša dedina, doba i reč prechádza neustálymi zmenami a nič sa
nedá zastaviť. Väčšinou je to dobré.
Každý z nás by vedel povedať: „toto“ tu predtým nebolo, bolo to iné,
robili sme to ináč. Nie je to až tak
dávno a dominantnou rečou v našej obci bola goralčina. Prevažná
väčšina ľudí ju používa každodenne. Teraz sa tento pomer mení až
príliš rapídne. Vám, ktorým už životné skúsenosti a čas postriebril
viac-menej vlas, sa pri čítaní nasledujúcich slov pousmejete a možno
si aj na niečo spomeniete.
Príjemné spomienky
• Dže nimas gazdy, vôskazuje
kazdy.
• Cyja kosa pjrso, tego lonka syrso.

• Ty môje pôdesvy cô ty us vôbesli,
ľasy i gury a nimas v nik džury.
• Kie sel Pon Bug na urlab, zavolol
si švjntego Pjetra, aby še starol vô
pôcaše. Pjeter še spytol, kjedy mo
na žymi ľoč, na cô dostol vôdpôvječ:
„kje bedo ľudže prôšič“. Pjeter dôbře nedôcul a rozumjol: „ kje bedo
ľudže kôšič“.
Máte i vy v pamäti podobné klenoty? Dajte vedieť!
Venujú sa tomu: Božena Urbanova – bytovka a Marta Boškájová – Špitáľ.
Čo tak niekedy vydať knihu
s našimi „kliňanskými originálnými slovami a výrokmi“?
V. Sekerášová

voĽBY do NR SR

Zákamenné
počet voličov
zúčastnených
platných
účasť v %
Európska demokratická strana
Únia – Strana pre Slovensko
Strana rómskej koalície – SRK
Paliho Kapurková, veselá politická strana
Sloboda a Solidarita
Strana demokratickej ľavice
Strana maďarskej koalície
– Magyar Koalíció Pártja
Ľudová strana
– Hnutie za demokratické Slovensko
Komunistická strana Slovenska
Slovenská národná strana
Nová demokracia
Združenie robotníkov Slovenska
Kresťanskodemokratické hnutie
Ľudová strana Naše Slovensko
Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
AZEN – Aliancia za Európu národov
SMER – sociálna demokracia
MOST – HÍD

3 – 6/2010

okrsok 1 okrsok 2 okrsok 3
1222
1178
1142
709
621
556
696
619
545
58,02% 52,72% 48,69%
3
1
3
73
21

1
41
10

4
79
6

celkovo
3542
1886
1860
53,25%
3
4
0
5
193
37
0

17

20

25

62

3
32

1
30

2
182
1

5
171
4

5
38
2
1
134

9
100
2
8
487
5

31

29

29

89

2
327
5

298
8

214
2

2
839
15

85 rokov života
 Emília Janoťáková č.d.214
 Helena Glejtková
č.d.44
80 rokov
 Rozália Janoťáková č.d. 518
 Kristína Florková č. d. 458
 Pavlína Chromková č. d. 748
 Helena Škuligová č.d. 1087
 Emil Konkoľ
č. d. 134
75 rokov
 Štefan Vrábeľ
č. d. 1200
 Jozef Beňuš
č. d. 657
 Margita Buckulčíkováč. d. 588
 Žofia Michalicová č.d. 1187
 Václav Laššák
č.d. 1319
 Serafín Vaják
č. d. 618
 Helena Durčáková č.d. 1157
70 rokov
 Emil Zvonár
č. d. 378
 Kristína Jurášková č.d. 589
 Serafín Beňuš
č.d.583
 Jozefa Kovaľová č.d.1180
 Vlasta Vojtaššáková č.d.105
65 rokov
 Martin Bajčičák
č.d.130
 Milan Lučivňák
č.d.409
 Mária Marková
č.d. 46
 Vendelín Koleň
č. d. 11
 Justína Polťáková č. d. 506
 Justína Večerková č. d. 400
 Zefirín Polťák
č.d. 1366
 Marta Rončáková
č.d.81
 Marta Večerková č. d. 731
 Emil Koleň
č. d. 1314
 Emília Botková
č. d. 759
 Kristína Šimjaková č.d. 1280
 Milan Kuchťák
č.d.1071
60 rokov
 Emília Kurňavková č.d.126
 Ľudovít Beňuš
č.d. 501
 Helena Mrekajová č. d. 73
 Mgr. Emil Revaj
č.d.975
 Mgr. Blažena Revajováč.d. 975
 Anton Mrekaj
č.d. 1197
 Rozália Šimjaková č. d. 705
 Anton Glejtek
č.d.122
 Mária Kovaľová č.d. 1289
 Alojz Večerek
č. d. 463
 Margita Koleňová č.d.972
Akcie v KD
10. 7. 		 . ........................ Svadba
24. 7.		 Rodinná oslava – výročie.
31. 7., 7. 8. ................... Svadba
14. 8.		 Odpustová slávnosť .....
21. 8., 28. 8., 11. 9........ Svadba
18. 9., 25. 9. ................. Svadba

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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Dobrovoľníctvo naberá druhý dych
V našej obci sa pravidelne
organizuje hromadný
odber krvi v spolupráci
s Martinskou fakultnou
nemocnicou. Tento posledný,
v poradí už jedenásty, sa
konal 26. 5. 2010.
Odberu sa zúčastnilo 101 darcov, z toho 26 mužov a 75 žien nielen zo Zákamenného, ale aj z okolitých dedín. Už z týchto čísel je
každému jasné, že záujem o dobrovoľné darcovstvo krvi naberá druhý dych. Ľudia si aj napriek
dnešnej uponáhľanej dobe uvedomujú, aký dôležitý a krehký je ľudský život. Táto životodarná tekutina zachraňuje ľudské životy nielen pri rôznych operáciách ale tiež
je využívaná pri liečbe onkologických pacientov, kedy je nutné použiť krvné preparáty.
„Ďakujeme všetkým vzácnym
ľuďom, ktorí sa rozhodli daro-

Krv – životodarná tekutina, ktorá môže v nečakanej
chvíli zachrániť život. A tí, ktorí ju nezištne a bezplatne darujú, si
zaslúžia náš obdiv a úctu.
OV SČK v Dolnom Kubíne
ocenil mnohonásobných dobrovoľných darcov krvi. Janského
plaketu im slávnostne odovzdal
27. mája 2010 na OcÚ starosta
obce Ing. Milan Vrábeľ a predseda DO SČK Ferdinand Belicaj.

Janského plaketu dostali: Pavol Oselský, Anna Beňušová,
Ľubomír Balún, Marián Florek,
Marián Žatkuliak, Veronika
Polťáková, Vladimír Polťák, Miroslav Sivčák, Antónia Sochuliaková, Zuzana Kvaková, Juraj
Brišák a Ferdinand Belicaj.

vať krv: Terézia Žatkuľáková,
Katarína Sivčáková, Katarína
Čičová, Zdenka Vlčáková, Helena Plaskúrová, Emília Malinková, Vladimír Florek, Ferdinand
Belicaj, Jana Lučivňáková, Alena Polťáková, Štefánia Janetová, František Polťák, Zuzana
Kvaková, Eva Jendrášiková, Jana Šulcová, Martina Michalicová, Dana Gruchalová, Ľudmila Plaskúrová, Mária Gonšorová, Ľudmila Gruchalová, Jozefína Chromková, Michal Sivčák,
Viktoria Godišová, Margita Makúchová, Janka Godišová, Ružena Rabčanová, Michaela Kovaľová, Michal Brišák, Monika Večerková, Zdenka Grofčíková, Ondrej Kostolňák, Lucia Urbanová, Dana Smolková, Ľudovít Buckulčík, Janka Paterková,
Dana Janečková, Andrea Vrábeľová, Paulína Paterková, Ivana
Kyrczová, Lucia Janetová, Juraj Brišák, Peter Boškaj, Veronika Kolenčíková, Michal Smolár, Tomáš Florek, Jana Kolenčíková, Ivana Kvaková, Ľuboš Kubizňa, Blažej Richter, Katarína Mikolajčíková, Iveta Jakubjaková, Anna Kovaľová, Štefánia Bulvasňáková, Kristína Brišová, Monika Tisoňová, Marta Večerková, Ján Kostolňák,
Emil Balún, Tomáš Čič, Margita Grofčíková, Mária Franeková, Eva Holubčíková, Ján Zvonár, Mária Žatkuliaková, Mária Kovaľová, Jozefína Fafejtová, Erika Buknová, Jana Večerková, Katarína Večerková, Slavomír Večerek, Júlia Rusnáková, Renáta Troppová, Veroni-

ka Polťáková, Zuzana Rončáková, Ján Makúch, Matúš Florek,
Vlasta Ovšáková, Anna Plaskúrová, Iveta Telúchová, Kristína
Smolárová, Mária Kurňavková,
Monika Rypáková, Viktor Boboň, Martina Belicajová, Margita Bystričanová, Marta Fajčáková, Lucia Michlíková, Florián Michlík, Emília Michlíková, Justína Bartošová, Július
Bartoš, Ing. Jozef Florek, Ivana Čičová, Marcela Vojtašová,
Štefan Belicaj, Mariana Florková, Martina Verníčková, Lucia
Plaskúrová, Marcela Pidíková,
Justína Jendrášiková, Vladimír
Smolka.
Tým, že pravidelne darujete krv,
viete, že ste zdravý a tiež je kontrolovaný aj Váš krvný obraz. To zvyšuje pravdepodobnosť, že vážne
choroby sa odhalia v ranom štádiu. Ale najdôležitejší je ten úžasný
neopísateľný pocit, keď viete, že vaša krv môže niekomu zachrániť život. Tento pocit sa naozaj oplatí vyskúšať…
Najbližší plánovaný odber krvi – október 2010.
Polťáková
Krvná skupina
0+
0–
B+
B–
A+
A–
AB +
AB –
prvodarcovia
Počet darcov

Počet darcov
28
6
20
1
18
1
4
2
21
121

www.zakamenne.sk | e- mail zakamenne@stonline.sk

14 / Zákamenčan č. 2

Marec – Júl 2010

atletika

Gymnastická súťaž
Dňa 24. 4. 2010 sa
v spolupráci s RTVŠ
v Spišskej Novej Vsi konala
Gymnosútaž 2010. Súťažilo
sa v disciplínach akroba
a preskok.
Naše dievčatá sa postavili pred veľmi tvrdú konkurenciu, no i tak neobišli na prázdno.
V kategórii s pomedzi 100 súťa-

Zľava: Anna, Veronika, Mária,
Klaudia a Lucia

Nové ihrisko v Oraviciach

Pri futbalovom ihrisku v Oraviciach bolo vybudované viacúčelové
ihrisko s umelou trávou, ktoré sa môže využívať
pre rôzne druhy športu

Zľava: Veronika Durčáková, Svetlana Mudroňová a Monika Mudroňová
(Závažná Poruba)

žiacich – predškolský vek obsadila Anna Durčáková 4. miesto,
v kategórii 9 – 11-ročných dievčat skončili naše dievčatá na 5.
mieste Klaudia Belicajová,
na 11. mieste Mária Klimčíková

a na 21. mieste Lucia Serdeľová.
Dievčatá celkovo ako družstvo
obsadili pekné 4. miesto spomedzi 8 družstiev. V kategórii 12a viacročných obsadila Veronika
Durčaková pekné 2. miesto.

Vrútocký pohár v gymnastickom trojboji
Ďalšiu gymnastickú
radosť sme zažili 19. 6.
2010 v spolupráci s SGF vo
Vrútkach, kde sa konal
14. ročník Vrútockého
pohára v gymnastickom
trojboji (kladina – akroba
– preskok).
Tejto súťaže sa tradične zúčastňujú silné športové kluby, ako napr. TJ Sokol Vrútky, Handlová,
Topoľčany, RTVŠ Diana Martin,
KŠG Liptovský Mikuláš, GK Brezno a my, Zákamenné. V kategórii žubrienky A súťažila Anna Dur-

Zľava: Klaudia, Vanessa, Barbora

čáková a v kategórii žabky Klaudia Belicajová, ktorá sa umiestnila
na 2. mieste. Veľmi nás teší, že napriek tomu, že trénujeme vo veľmi
ťažkých podmienkach a bez moderného náradia a bez chýbajúcej
telocvične, ktorá je momentálne
v rekonštrukcii, dokážeme obstáť
v tvrdej konkurencii športových
klubov, ktoré majú dlhoročnú tradíciu. Táto radosť nás povzbudzuje
k tomu, aby sme po letných prázdninách začali ďalej trénovať. Tešíme sa na nové tváre a talenty.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás
podporili.

Klaudia Belicajová a Anna Durčáková
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IV. ročník zimného prechodu Zákamenským grúňom
Ako sa už pomaly stáva zvykom, aj tento rok 20. februára sa konal v poradí už IV. ročník turisticko-lyžiarskeho prechodu Zákamenským
grúňom. I keď nepriaznivé počasie nás opäť skúšalo a tak odradilo mnohých, predsa sa zúčastnilo na ňom až 136 bežkárov a peších turistov.
Z toho 80-ti boli zo Zákamenného. Najstaršími účastníkmi prechodu boli 66-roční Stanislav Basár a Milan Bajči z Vyšného Kubína, z peších turistov to bol pán doktor Klement Gajdoš ako 77-ročný a najmladšími účastníkmi boli 9-ročná Miriam Grofčíková a 10-ročný Janko
Hurák zo Zákamenného.
Počasie z rána nebolo veľmi lichotivé, miestami poprchávalo,
ale po štarte sa vďaka Bohu všetko zmenilo a začal poletovať sneh.
Pri prezentácii v kultúrnom dome dostal každý účastník pomaranč, tatranku, nálepku na bežku,
prívesok s logom IV. ročníka a starší po štamprlíku.
Po peknom privítaní účastníkov naším starostom a po oboznámení s podmienkami prechodu
prostredníctvom Rudolfa Traja sa
účastníci s pokrikom 3x „Hip-hip
hurá“ odobrali na miesto štartu
pred kultúrny dom.
Aj keď symbolický štart sa konal na asfaltovej ceste, nikomu to
až tak neprekážalo.
Štart zahájil ako každý ročník
za pomoci megafónu a výstrelom
z pištole náš starý a skúsený profesionál (dovolím si ho takto nazvať) Mgr. Albín Bernaťák. A myslím si, že mu táto kapitola aj osobitne patrí.
A tak zhruba okolo 9.30 hod. sa
všetci účastníci vybrali pešo smerom na kalváriu. Na vrchu kalvárie pred krížom sa mnohí zastavili a uctili si toto miesto zapálením
sviečky a krátkou modlitbou.
Od kalvárie smerom na grúň
začalo priať už aj lyžiarom. Začala
byť súvislejšia vrstva snehu a hneď
to aj s radosťou využili.

Z grúňa pokračovala trasa ako
tradične k Veľkému kopcu do Kaňoviek na krížne cesty, kde každého čakalo vynikajúce občerstvenie. Zároveň toto miesto bolo aj
cieľom pre peších turistov a najmenších lyžiarov.
Po občerstvení peší turisti boli odvezení späť do KD a lyžiari pokračovali ďalej podľa vlast-

ného výberu. Jedni ľahšou trasou
a druhí náročnejšou po štátnej
hranici na Ušust.
I keď trasa na Ušust bola pre
niektorých, čo ju nepoznali, dosť
náročná a museli vynaložiť nemalé úsilie, nebola nezdolateľná.
Cesta na vrchol, cesta ku krížu…
Vidím v tom a nielen iba ja, akýsi obraz ľudského životného putovania
na vrchol, ktorý nebýva vždy jednoduchý, ale po zdolaní o to radostnejší a ovenčený víťazstvom. A preto aj
tento náš Ušust, pre niekoho možno
odrádzajúci a zasa pre niekoho príťažlivý, je aj ostane akýmsi cieľom
tohto prechodu.
Rovnako ako na kalvárii, aj pri
tomto kríži sme zapálili sviecu
na znak vďačnosti.
Zostupovanie z Ušustu, ale aj
z nasledujúceho kopca Čmelky, žiaľ
nebol tento rok moc príjemný. Pre
stvrdnutý a prelamujúci sneh nebolo možné bezpečne manévrovať  
a tak nestávalo nič iné, ako zhodiť
lyže z nôh a ísť určitý kus trasy pešo. Keď spomeniem, že týždeň predtým bolo toto zostupovanie veľmi
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aj na objednávku

krásnym zážitkom, asi málokto bude chcieť tomu uveriť. Ale zima je už
taká, vie byt často premenlivá.
V cieli, presnejšie v KD, to už
bolo veselšie a radostnejšie. Jednak zo šťastného návratu, zo super
dobrej kapustnice, ktorú si určite
každý dobre vychutnal a príjemnej
hudby na saxofóne a harmonike.
Po celý čas prechodu účastníkov sprevádzal na pásových skútroch aj záchranný zdravotnícky
tím „RESCUE ORAVA“ pod vedením pána Janča z Krušetnice.
Verím, že aj tohtoročné podujatie bolo pre všetkých zúčastnených určitým prínosom, novou
skúsenosťou v prekonávaní seba
a zároveň aj príjemným zážitkom.
Na záver sa chcem v mene organizačného tímu poďakovať
všetkým, ktorí vložili do tohto
podujatia kus svojho srdca, kus
svojej práce, služby a času, taktiež
všetkým sponzorom, lebo bez toho by to nebolo možné zorganizovať. Ešte raz veľká a úprimná vďaka všetkým!
S pozdravom Peter Grofčík

www.zakamenne.sk | e- mail zakamenne@stonline.sk
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MUŽI DOSIAHLI VYTÚŽENÝ POSTUP DO I. TRIEDY
Futbalová sezóna 2009/10
bola v obci Zákamenné veľmi
úspešná
Vo futbalovej súťaži II. triedy
dospelých sme chceli konečne dosiahnuť vytúžený postup do najvyššej oravskej súťaže (I. triedy).
Počas celej súťaže sme sa držali
na popredných miestach. V závere
súťaže sme zvládli náročné zápasy
na súperových ihriskách a postup
sa mohol stať reálnym.
Do I. triedy sme postúpili
z druhého miesta. Vynikajúcou
hrou sa počas celej sezóny prezentovali naši dorastenci. Jedenásť zápasov bez prehry od začiatku sezóny bolo korunované
postupom do V. ligy.
Starší a mladší žiaci postupom v uplynulej sezóne do III.
ligy ako nováčik súťaže milo
prekvapil a vybojovali si pekné
druhé miesto.
Hráči dospelých, ktorí sa pričinili o postup do I. triedy:
František Polťák, Martin Žatkuliak, Vendelín Tisoň, Ján Kocúr, Peter Suchánek, Peter Kocúr, Stanislav Sivčák, Tomáš
Florek, Martin Florek, Maroš Čič, Róbert Florek, Štefan
Backa, Michal Vrábeľ, Ladislav
Polťák, Peter Večerek, Tomáš
Michaliga, Peter Kovalčik, Tomáš Sochuliak, Vladimír Klimčík, Ján Romaňák, Ľuboš Kondela, tréneri: Ľubomír Dopirák,
Ľubomír Martaus.

Radosť z postupu
Hráči dorastu, ktorí sa pričinili
o postup do V. ligy:
Peter Janeta, Tomáš Buckulčík, Richard Kakus, Pavol Kovalčik, Marek Buckulčík, Lukáš Vojtaššák, Jakub Dibdiak, Emil Beňuš, Vladimír Glejtek, Tomáš Juriga, Peter Kovalčik, Juraj Srogoň, Peter Smolka, Vladimír Florek, Jozef Floek, Úradnik Juraj, Traj Rudolf, Kakus Eduard,
Bendžák Miroslav, trenér Jozef
Polťák.

Čo očakávame v nasledujúcej
sezóne?
Predovšetkým chceme hrať
atraktívnejší futbal vo vyšších súťažiach a potvrdiť, že účasť v týchto kategóriách nie je náhodná.
Taktiež chceme zapojiť do súťaže
najmenších futbalistov a vytvoriť
kategóriu prípravky. Podarilo sa
nám získať dotáciu z Úradu Vlády Slovenskej republiky, ktorou
chceme vyriešiť materialovo-technické zabezpečenie futbalistov.

Na záver chcem poďakovať
za reprezentáciu našej obce všetkým hráčom, ale aj trénerom
a funkcionárom oddielu a v neposlednom rade všetkým priaznivcom futbalu, ktorí sa na naše zápasy prišli pozrieť. Mimoriadne
poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu futbalovej sezóny
2009/10.
Ing. Peter Klimčík, predseda
TJ TATRAN Zákamenné

Náš olympionik Martin
sa oženil.

Gratulu jeme.
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