Zákamenčan
Príležitostné noviny obce Zákamenné

Do každej rodiny v Zákamennom 	

Júl – Marec 2009

Ročník 7

Číslo 2/2009

POZÝVAME VÁS NA DNI OBCE ZÁKAMENNÉ
18. – 19. 7. 2009
18 00 hod.
19 00 hod.
20 00 hod.
22 00 hod.

• Folklórny súbor Oravan
• Vystúpenie skupiny historického šermu Diadém
• Hudobná skupina GLADIATOR
• Veselica v jednotlivých častiach obce

19. 7. 2009 – nedeľa
Športový areál Kýčera
• Tréning motokros
9 00 hod.
11 00 hod.
• Slovenský pohár behu do vrchu
13 00 hod.
• Motokros
    Ihrisko TJ Zákamenné
13 00 hod
• Futbalový turnaj Zákamenských družstiev
   + hostia z Poľska
Program
18. 7. 2009 – sobota
Ihrisko TJ Zákamenné
11 00 hod.
• Svätá omša
12 00 hod.
• Príhovor starostu obce
12 10 hod.
• Koncert B“Bella Musica“
  (A. Vrábľová, L. Šimonov a P. Bažík)
13 30 hod.
• 2. ročník Zákamenský drevorubač
• 8. ročník Zákamenská penalta
• 1. ročník varenia bryndzových halušiek
• 3. ročník Zákamenská jamka
• 2. ročník Hod mobilom
• Deň zábavy a hier pre deti
V prestávkach rôzne kultúrne vystúpenia
(Kamenčan, Kamienok…)

VIII. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 2009
Obec Zákamenné v spolupráci s Úniou behu do
vrchu Vás pozýva na III.
Ročník BEHU NA KÝČERU
9. júl 2009

Propozície „BEH NA KÝČERU“
Usporiadateľ: Obec Zákamenné
SKISEVEN s.r.o.

Usporiadateľ: Obec Zákamenné,
SKI SEVEN s.r.o.,
Dátum: 19. júl 2009 (nedeľa)
Miesto štartu: Údolná st. lyž. vleku
Prezentácia: Zákamenné pri lyž.
vleku.
Od 900 hod. do 10 30 hod.
Štart : hromadný o 11 00 hod.

Dátum a miesto: 19. 7. 2009 (nedeľa) Zákamenné okr. Námestovo
Informácie: Obecný úrad Zákamenné tel.: 043/5592300
Mgr. Albín Bernaťák,
tel.: 0908 945281
Ing. Pavol Dibdiak,
tel.: 0905 742 899
Prezentácia: V deň pretekov od
9 00 hod. pri lyžiarskom vleku.
Štart: Hromadný o 11 00 hod.

Prisľúbená účasť: Martin Bajčičák,
rodák zo Zákamenného a ostatní
reprezentanti SR v behu na lyžiach.

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.
Pretekári štartujú na vlastné,

resp. na náklady vysielajúcej organizácie.
Štartovné: Všetky vekové kategórie 3 Eurá.
Hodnotenie: Hodnotení budú prví traja vo všetkých kategóriách
Trať: Trať vedie miestnou komunikáciou cez obec Zákamenné cca
2 200 m a záver na vrch Kýčera cca
1 300 m s celkovým prevýšením
322 m.
Občerstvenie: Zabezpečí organizátor.
Doprava: Dolný Kubín – Lokca –
Zákamenné; Námestovo – Lokca
– Zákamenné.
Vypísané vekové kategórie v behu do vrchu:

kategória, rok narodenia, dĺžka
trate, čas štartu
Juniorky 1 990 m a mladšie:
3 500 m 11 00 hod.
Juniori 1 990 a mladší: 3500 m
11 00 hod.
Muži A 1970 – 89: 3500 m 11 00 hod.
Muži B 1960 – 69: 3500 m 11 00 hod.
Muži C 1950 – 59: 3500 m 11 00 hod.
Muži D 1 949 a starší: 3 500 m
11 00 hod.
Ženy E 1975 – 89: 3500 m 1100 hod.
Ženy F 1960 – 74: 3500 m 1100 hod.
Ženy G 1 959 a staršie: 3 500 m
1100 hod.
Poistenie:
pretekári
štartujú na vlastné riziko.
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Obecné zastupiteľstvo obce Zákamenné
zasadalo 17. apríla a 26. júna 2009
Na zasadnutí 17. apríla boli prítomní 10-ti poslanci, jeden sa ospravedlnil. Zasadnutie začalo netradične v teréne. Poslanci si boli obhliadnuť miesto tzv. „Roveň“, kde sa plánuje námestie obce, financované
prostredníctvom projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev“.
Projekt by riešil okrem námestia aj
železný most cez rieku Zasihlianku
a okolie nového kultúrneho domu.
Všetko však záleží od toho, či projekt
prejde. Ani pozemky ešte nie sú celkom vysporiadané. Poslanci si pozreli aj priestory nového kultúrneho domu, kde sa pracuje na pokladaní mramoru na podlahy a vonkajších
omietkach.
Poslanci sa presunuli do zasadacej miestnosti. Na zasadnutie prišiel Ing. Emil Gonšor, majiteľ Penziónu EGEUM, ktorý opätovne žiadal o odpredaj pozemku pri jeho
penzióne, ktorý je vlastníctvom obce. On ho chce využiť na parkovisko a ihrisko, ktoré by slúžili pre návštevníkov penziónu. Starosta navrhol pozemok prenajať zatiaľ na dobu 1 – 1,5 roka. Obec nemá záujem
odpredať ho, lebo potom sa zamedzí prístup na pozemky za penziónom a obec má zámer v budúcnosti
vybudovať na ňom informačné cen-

trum, no zatiaľ má dôležitejšie úlohy.
Obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby
žiadosť p. Ing. Gonšora na mieste
s ním prejednala komisia výstavby,
ÚP, ŽP a verejného poriadku do budúceho zasadnutia OZ. Na zasadnutí bol prítomný aj Mgr. Emil Revaj,
riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorý informoval
OZ o chode školských zariadení, robí sa rekonštrukcia šatní v telocvični.
Škola je ochotná poskytnúť brigádnickú výpomoc pri úprave ihriska na
Vyšnom konci žiakmi deviatych ročníkov. Počas rokovania prišiel na zasadnutie MUDr. Gajdoš, ktorý informoval poslancov o jeho úsilí získať
do obce zubného lekára z Ukrajiny.
Na zasadnutí OZ 26. 6. 2009 bolo prítomných 10 poslancov, jeden sa
ospravedlnil. Prítomný bol opäť Ing.
Emil Gonšor, ktorý chcel vedieť výsledok rozhodnutia OZ po odporučení komisie výstavby. OZ nakoniec
schválilo odpredať časť pozemku,
tak aby neboli narušené záujmy obce. Na tomto zasadnutí sa prejednávala ďalšia žiadosť možného odpredaja majetku obce. Ide o lyžiarsky vlek
na Kýčere. Žiadatelia Jozef Dibdiak
a Ing. Pavol Dibdiak, terajší prevádzkovatelia vleku žiadali OZ o zníženie
nájmu alebo odpredaja vleku. Uviedli, že každý vie, aké boli predošlé ly-

Chodci bezpečnejšie
Jeden z mála chodníkov pre chodcov v obci sa dočkal dôstojného ukončenia, vodorovného dopravného značenia (zebra), ktoré umožní bezpečnejší prechod občanov cez frekventovanú križovatku na nižnom konci.
Akurát zvislá dopravná značka označujúca priechod pre chodcov mohla byť umiestnená niekoľko metrov pred priechod, aby aj v zimnom období, kedy je vozovka zasnežená, mohli vodiči predvídať prechádzajúcich
chodcov. Pribudlo aj vodorovné značenie hranice križovatky, ktoré je ale
je dosť zmätočné. Chýba označenie krajnice aj stredu vozovky, takže vodiči jazdia, akoby tam ani nič nebolo. Možno došla farba, alebo treba
dúfať, že možno niekedy nabudúce to niekto dokončí.
Marián Iglár

NÁTERY

LEŠENIE

		 STAVEBNÉ
			 PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

žiarske sezóny. Nestačili pokryť ich
náklady, sami si vybudovali trafostanicu, osvetlenie, zasnežovanie. Majú zobraté veľké úvery, ktoré musia
splácať v prvom rade. Vlek potrebuje veľkú generálku, pretože je možné, že už neprejde bezpečnostnými
kontrolami. Nevedia, či sa majú ešte púšťať do takých investícií. OZ neprijalo žiadne stanovisko k tejto žiadosti. Zatiaľ ostalo pri tom, že sa dá
urobiť znalecký posudok vleku, aby
sa zistila jeho hodnota.
Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce za rok 2008.
Informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch v školskom roku
2008/09 sme sa nedozvedeli, nakoľko pán Mgr. Revaj, riaditeľ školy, sa
z vážnych dôvodov nemohol na zasadnutie dostaviť. O výsledkoch bude informovať na augustovom zasadnutí.
Starosta informoval poslancov
o úspešnosti v podávaní žiadostí na
čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Konečne bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu Základnej školy s MŠ Jána Vojtaššáka
a dnešným dňom, t.j. 26. 6. sa začínajú rekonštrukčné práce v hodnote
cca 1,46 mil. €. Prešiel nám projekt
na rekonštrukciu hasičskej zbrojni-

ce, na rekonštrukciu starej budovy
OcÚ – vonkajšie omietky a výmena ostávajúcich okien. O projekte na
zberný dvor ešte nemáme informácie. Pri žiadaní o prostriedky na Slovenský pohár behu do vrchu sme neboli úspešní, ale žiadosť zopakujeme
a chceme zareagovať na výzvu pre
tvorbu sociálnych podnikov. Obecné zastupiteľstvo odporučilo žiadosti občanov o vysporiadanie pozemkov preveriť komisiou výstavby. Príprava dní obce je v plnom prúde. Starosta oboznámil poslancov s programom. Pozvánka je už aj na webovej
stránke obce.
Ing. Peter Durčák upozornil na
zlý stav toaliet pri fare a či by sa nemala urobiť modernizácia domu
smútku. Starosta reagoval. Toalety
pri fare sú viacmenej záležitosť cirkevnej obce, ale ak by ich chceli vylepšiť alebo rekonštruovať, obec sa
pomoci nebráni. Na dom smútku
momentálne nie sú investície. Teraz
je dôležité dokončiť kultúrny dom.
Pani V. Večerková informovala o zasadnutí sociálnej komisie, ktorá riešila také problémy v niektorých rodinách, ako užívanie drog a alkoholu mladistvými, záškoláctvo, alkoholizmus žien a domáce násilie.
Mariana Florková

Štedré ruky

ná pomoc, je to aj materiálna pomoc,
napr. práčka, chladnička, koberec,
stôl a pod. Stalo sa mi, že mi bolo položené na stôl 50 € so slovami: „Pomôž tomu kto to najviac potrebuje,
veď ty určite vieš o niekom“. O tom,
že mi prešiel mráz po celom tele a oči
mi išli vypadnúť, ani nemusím písať.
Len čo som vyhlásila v miestnom rozhlase o nešťastnej matke, že si zabudla v bankomate 200 € ani som nedošla do svojej kancelárie a už ma čakal spotený chlapec (bicyklista), že
mi maminka posiela 50 € pre tú nešťastnicu. Veď to sú milodary akoby
priam spadnuté z neba. Čo nám viacej treba? Len súcit s blížnym a pochopenie. To sú ojedinelé pre mňa
prekvapenia, ale sú od spoluobčanov. Som veľmi hrdá na tieto pomoci
a často mám slzy v očiach, čím si vzájomne pomáhame. To je klbko, ktoré
sa kotúľa po celej našej obci.
Pán Boh odplať toto dobro.
V. Sekerášová

V našej obci sa často stáva, že potrebuje niekto akúkoľvek pomoc, najčastejšie finančnú. Kto by ju v dnešnej
dobe nepotreboval? Ale to sú prípady, keď ostane rodina úplne bez peňazí, alebo len na dočasné riešenie
situácie. Nech sa už hovorí, čo chce a
ako chce, ale ja mám dobré skúsenosti so štedrými rukami. Ako sociálnej
pracovníčke obce sa mi dostanú všelijaké odkazy o situácii v obci. Nie všetky sa dajú a môžu riešiť z mojej pozície. Niekedy som ako dutá vŕba, ktorá len vypočuje, snaží sa hľadať riešenie a podľa možnosti aj pomoc.
Veľmi ma teší iná stránka mojej práce. V našej obci sú ľudia, ktorí anonymne pomáhajú. A ja som tá, ktorej veria, že ich napr. finančnú pomoc naozaj použijem tam, kde je to
najpotrebnejšie. Darca nepozná obdarovaného. Nemusí to byť finanč-

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

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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zo života obyvateľov / pamiatky

Dobrý pocit, že niekomu zachránim život
„Zadarmo ste dostali,
zadarmo dávajte“

(Mt 10,8)

...aj takto možno podnietiť občanov k darovaniu drahocennej
tekutiny – krvi. Obci Zákamenné a MS SČK v Zákamennom bolo 7. mája 2009 MUDr. Danušou Litvakovou, predsedníčkou
ÚS SČK a Ľubicou Dubnicayovou, riaditeľkou ÚS SČK, pri
príležitosti 90. výročia vzniku
SČK na Slovensku udelené „Poďakovanie“ za podporu a spoluprácu pri organizovaní hromadných odberov krvi Národnou

transfúznou službou z Martina.
Týchto odberov sa zúčastňujú
darcovia aj z okolitých obcí, ako
sú: Oravská Lesná, Novoť, Krušetnica a Lomná. Dňa: 25. mája
2009 sa uskutočnil 8. hromadný
odber krvi a zúčastnilo sa ho 73
darcov. Medzi pravidelných darcov vždy zavítajú aj prvodarcovia, ktorých bolo 16. Všetci odchádzali s dobrým pocitom, že
niekomu zachránia život.
Patrí im veľká vďaka za toto sebadarovanie.
Nasledujúci odber krvi je plánovaný na mesiac september.
V. Sekerášová

Letné predsavzatie
Stretnúť človeka…
Všetci sme ľudia so svojimi radosťami i starosťami. V tomto
letnom období, v čase rušnejších
ulíc, kúpalísk… neprehliadnime
sa navzájom. Snažme sa prehodiť medzi sebou pár slov, pousmiať sa a tak navzájom prejaviť
voči sebe ohľaduplnosť. Zbavme sa predsudkov a rôznych falošných, skreslených rečí, ktoré sme počuli o druhých. Ktovie,
čo trápi človeka, ktorý práve stojí pri mne na zastávke a neprítomne pozerá pred seba. Možno má ťažkosti zdravotné, pracovné, susedské alebo si nerozu-

mie s blízkymi doma a nám sa javí ako čudák. Čo nás je po tom,
čo o žene oproti nám kráčajúcej rozprávajú ľudia, že je taká
alebo taká. V igelitke, čo nesie,
sú možno veci, s ktorými sa podelí s druhými častejšie ako ja.
Opilec opierajúc sa o plot a nevnímajúc reálne svet okolo seba, tiež takýmto spôsobom rieši
akési svoje rozpoloženie. Preto
hneď neodsudzujme, lebo ktovie
prečo…? V kostole starká prichýlená ku pilieru s povykrúcanými
rukami od reumy a zapletenými
do seba hľadí na oltár a milostivo

prosí Pána. Neriešme jej rodinu,
kašlime na všetko, čo sme o nej
počuli, veď ona bez slov ticho
hľadí a v myšlienkach prosí možno ani nie pre seba, ale pre druhých (zatvrdlivcov). Mladí hlučne sa správajúc si mnohokrát neuvedomujú, že sú až trápni, ako
pútajú pozornosť na seba. Možno nechcú v tichosti premárniť
ani jednu minútu mladosti.
To je najjednoduchšie ohodnotiť vo svojej mysli behom sekundy druhého, ale tak isto sme
hodnotení aj my. Preto skúsme
sa stretnúť, prejsť okolo seba
bez tejto ľudskej slabosti. Veď
aké je to pekné, keď niekde mimo domova potrebujete pomoc
a bez ohľadu na to, ako vyzeráte, vám niekto bez váhania pomôže. Nikto sa nepýta alebo dlh-

šie neskúma, či ste zlý alebo dobrý človek, ale okamžite zareaguje na pomoc. O to viac by to malo
fungovať v našom blízkom okolí.
Čo človek svojou neochotou alebo hnevom vyrieši? Len sa sám
trápi a je nešťastný.
Letné slnko by malo zohrievať
nielen zem a prírodu, ale aj naše
srdcia a tie sa potom lepšie otvoria. Skúsme to cez toto letné obdobie vyskúšať každý sám na sebe, ako to funguje a nečakajme
na druhých. Možno nám pribudnú počas leta aj nejaké vrásky
okolo očí alebo úst, a tak nech je
to radšej od úsmevu, ako od zatrpknutosti. Skúsme každý deň
stretnúť človeka… ale najskôr
musíme byť ním my.
V. Sekerášová

Najstaršia pamiatka našej obce
Kalvária z roku 1862 s kaplnkami a so starými náhrobkami sú našou najstaršou pamiatkou. Každý rok sa na nej
slávi slávnostná odpustová
slávnosť. Je to miesto, kde sa
ľudia chodia modliť.
Mládež tam často trávi nedeľné
odpoludnie. Je to miesto nielen
duchovného posilnenia, ale aj relaxačného ticha. Tohto roku sa
obec postarala o peknú terénnu
úpravu Kalvárie. Pre lepší vzhľad
boli vypílené niektoré stromy a zároveň boli vysadené nové stromčeky. Stromy boli použité ako paliVZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

vo pre sociálne slabšie rodiny, alebo samostatným matkám s deťmi.
Touto cestou sa chcú rodiny za túto pomoc veľmi pekne poďakovať
všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Stredom Kalvárie bol pekne upravený a zatrávnený terén. Dúfame,
že nebude použitý ako cesta pre
motorkárov. Mali by sme sa všetci
snažiť o dôstojnosť tohto pre nás
Zákamenčanov posvätného a pre
iných pútnického miesta. Je to našou povinnosťou. Veď za dávnych
čias sa naši predkovia vždy podľa
možnosti o Kalváriu starali a mali ju vo veľkej úcte.
V. Sekerášová
Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

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

foto: Marián Iglár

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

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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Inšpirovali ich naše dni obce
Naši priatelia z družobnej moravskej obce Staříč nás pozvali na
ich nultý ročník „Dní obce Staříč“,
ktoré sa konali 20. júna 2009. Priznali sa nám, že inšpiráciu načerpali u nás, pretože sa im páči-

lo na našich dňoch obce. Staříč leží v okrese Frýdek Místek, má vyše 2 000 obyvateľov a jeho história siaha do doby pred 750 rokmi.
Program slávností bol naozaj bohatý, striedali sa vystúpenia do-

90-ročný Anton Laššák
Dňa 2. mája 2009 oslávil pekné životné jubileum, 90 rokov
Anton Laššák. Tento neustále
uponáhľaný človek srší ešte takou chtivou energiou, že prekvapí mnohých mladších. Nič to
za to, že už dobre nepočuje. Trápi ho to, ale je s tým vysporiadaný. Už ho vraj bolia nohy, ale
zvyknutý celý život byť v pohybe
ešte chodí do kostola a stihne si
vybaviť pre neho potrebné veci.

Pri dožití tak krásneho veku
starosta obce Ing. Milan Vrábeľ
vždy osobne zablahoželá jubilantovi a malou pozornosťou pripomenie, že si váži starých ľudí
a hlavne ich ťažko prežitý život.
Tie spomienky, v ktorých sa vracajú do detských a mladších časov, sú aj pre nás mladších nádherné a neopísateľné. Títo ľudia
veľmi radi spomínajú a je neuveriteľné, ako si určité udalosti pa-

mácich talentov od škôlkarov po
dospelých, striedali sa žánre folklór, disco, dychovka, rock. Videli sme vystúpenie legendárnej Moravky, teraz Moravěnky s Jirkom
Helánom, zaujímavá bola prehliadka loveckých psov, súťaž vo
varení gulášu, tanečné vystúpenia
staříčskej mládeže a rozohriali nás

známe talianske hity v podaní Davida Mattioliho, nefalšovaného talianskeho speváka. Počas takmer
celých slávností pršalo a bola zima, ale aj napriek tomu sme si užili pohostinnosti našich moravských priateľov a domov sme odchádzali s príjemným pocitom.
Mariana Florková

mätajú. Sú živou kronikou mnohých udalostí, o ktorých sme nevedeli a týkajú sa mnohokrát aj
histórie našej obce. To, čo má
v pamäti ešte 90-ročný Anton
Laššák a ako to vie ústne podať, je na závidenie. Nie každý
má trpezlivosť neustále počúvať
starých ľudí, kde boli a čo prežili. Vedeli sa v živote prebíjať
za tvrdších podmienok a doslova
pešo prešli pol Európy. Niekedy
až keď takýto človek nie je medzi
nami, si uvedomíme, čo pre nás
znamenal a čo pre neho znamenal život. Častokrát majú vrtkavé chvíle, sú roztržití a ich blízke okolie im už narúša ich svojské žitie. Nie oni, ale všetci ostatní sa im musia prispôsobiť. Sú
ako staré stromy, hlboko a doširoka zakorenené vo svojom spôsobe žitia. Preto ich musíme nechať dožiť tak, ako sú zvyknutí –
po svojom.
Oslávencovi sme sľúbili, že
ešte niekedy prídeme na kus reči. A on nás pozval na oslavu jubilejnej 120-tky, ak to vôbec my
stihneme.

Akcie
v Kultúrnom 
Dome

Nech mu jeho elán vydrží čo
najdlhšie a nech pri dobrom
zdraví prežije zvyšok života.
V. Sekerášová

STOLÁRSTVO

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

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

aj na objednávku

4. 7.	Diskotéka
22. 7.	Spoločenské
posedenie DSS..................
25. 7.	Svadba..................
8. 8. 	Svadba..................
16. 8. Odpustová
			 výstava .................
16. 8. Odpustová zábava...
22. 8.	Svadba..................
29. 8.	Svadba..................
5. 9.	Svadba..................
12. 9.	Svadba..................
19. 9.	Svadba..................
3. 10.	Svadba..................
10. 10.	Svadba..................
17. 10.	Svadba..................
24. 10.	Svadba .................

Prenajmeme
rodinný dom
v Zákamennom
tel. 0944 205 449
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ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

Deň matiek
„Matky sú vždy v duchu so svojimi deťmi“
Deň matiek sme v našej obci oslávili 10. mája 2009 o 15.oo
hod. v kultúrnom dome. Žiaci zo
ZŠ a MŠ Jána Vojtaššáka pripravili kultúrny program a vedenie obce sa postaralo o malú pozornosť,
a to sadeničku kvetov či už na balkón, alebo do záhradky. Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ v príhovore matkám poďakoval za ich neustálu starostlivosť o rodinu a po-

prial im ešte veľa zdravia a veľa
materinskej lásky pre svojich najbližších.
Pri tejto príležitosti starosta
obce pozýva v tento deň niektoré matky na OcÚ, aby sa im osobne poďakoval za lásku bez hraníc, ktorú venujú svojim blízkym.
Vlani to boli mnohodetné matky
a tohto roku matky detí, ktorých
zdravotný stav vyžaduje osobitnú
starostlivosť.
O 14.oo hod. starosta obce pozval matky do zasadačky OcÚ Zákamenné, kde im odovzdal „Uznanie pre obetavé matky“.

Toto uznanie patrí týmto matkám: Ing. Janke Buľákovej, Antónii Boškájovej, Silvii Koleňovej,
Emílii Klimčíkovej, Márii Šimjakovej, Terézii Polťákovej, Marte
Sochuľákovej, Antónii Kolenčíkovej, Marte Jakubjakovej, Janke Beňušovej, Vlaste Florkovej.
Tieto matky sú obdarené dieťaťom, ktorého oči neustále hľadajú
jej prítomnosť a ona najlepšie chápe a cíti nevypovedané slová, často
len zvuky svojho veľkého dieťaťa.
Tieto deti majú svoj svet, ktorý sa líši od nášho a čo je pekné,
po citovej stránke nás ešte oboha-

Ondrej Chmára, nar.
20. 12. 1922 † 11. 2. 2009
Kristína Načiňáková, nar.
30. 1. 1932 † 26. 2. 2009
Kristína Polťáková, nar.
20. 7. 1922 † 27. 2. 2009
Anton Durčák, nar.
25. 9. 1935 † 28. 2. 2009
Vendelín Teľúch, nar.
4. 10. 1921 † 9. 4. 2009
Helena Žatkuľáková, nar.
10. 5. 1923 † 8. 5. 2009
Viktória Gruchalová, nar.
29. 3. 1946 † 13. 5. 2009
Justína Mráziková, nar.
28. 9. 1923 † 9. 6. 2009
Michal Kalamár, nar.
10. 1. 1980 † 23. 6. 2009
Tomáš Vojtaššák, nar.
6. 1. 1954 † 26. 6. 2009
Marta Jakubjaková, nar.
1. 6. 1962 † 28. 6. 2009
Juliána Dibdiaková, nar.
8. 9. 1929 † 30. 6. 2009

cujú. Matky týchto detí majú veľké
srdce, ktoré sa neustále rozdáva.
Zaslúžia si ozaj uznanie za prijatie
takejto celoživotnej skúšky, ktorá
im otvorí nebo.
Jedno príslovie hovorí: „Boh
nemôže byť všade – preto stvoril
matku“. Keď je to aj obrazne povedané, je to najkrajšie vyznanie
matkám.
V. Sekerášová

Púť do Ľudmierzu
Členovia Dozorného výboru
COOP Jednota Námestovo, členská základňa Zákamenné sa rozhodli zorganizovať púť do PĽR
do Ľudmierzu – ružencovej záhrady. 20. júna 2009 o 8.30 hod. nasadlo 45 ľudí do autobusu a vydalo sa
na púť. Po krátkej modlitbe za šťastný návrat domov a pár mariánskych
pesničkách sme sledovali krajinu,
do ktorej sme sa viezli. Počasie bolo už od rána uplakané, ale to nikoho neodradilo od túžby zúčastniť sa,
vidieť a spoločne sa pomodliť ruženec v ružencovej záhrade.
Pani Angelka, keď vystúpila
z autobusu, sa ani za pomoci barly nemohla rozísť, ale poskytnuté
rameno Oľgy pomohlo absolvovať všetko, čo ostatní. Aj pre pani Kristínu to bolo zo zdravotnéFLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

ho hľadiska pre studené a daždivé počasie dosť náročné, ale s Božou pomocou zvládla všetko. Viacerí pri sv. omši o 12.00 hod. prijali v kostole sviatosť oltárnu a tým
ešte viac utužili to zvláštne duchovno, ktoré sme tam prežívali. Posilnení chuťou vidieť pekný
chrám sme sa rozhodli pokračovať v ceste a navštívili sme kostol
Fatimskej Panny Márie v Zakopanom. Bol to pre nás neskutočne silný zážitok. Videli sme nádherný kostol a krátko sme sa zúčastnili na sobášnej sv. omši. Určite nám to ostane dlho v pamäti.
Hoci nám počasie naozaj neprialo, myslím si že nikto nebanoval,
že takto oslávil sviatok Božského srdca. Cestou späť domov sme
opäť spievali mariánske piesne.

Poďakovanie patrí aj šoférovi
Kamilovi Revajovi, ktorí nás spoľahlivo doviezol domov.
Viete, o čom také púte sú?
Na týchto miestach sa ľudia väčši-

nou modlia za druhých a zanechávajú tam veľký batoh prosieb, ktoré určite sú časom vyslyšané.
V. Sekerášová

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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Odmena za zber
papiera
Dňa 15. 6. 2009 žiaci ZŠ
s MŠ Zákamenné za odmenu
v zbere papiera, tetrapakov
a plechoviek získali výlet
do westernového mestečka
Tatralandia – Liptovský
Mikuláš. Túto vydarenú akciu
zorganizovalo vedenie školy
Mgr. Revaj so zdriaďovateľom
obce Ing. Vrábľom
(starostom). Patrí im veľká
vďaka od všetkých detí.

Na spomínanej akcii sa zúčastnilo 60 žiakov a pedagogický dozor: p. uč: Florková, Gruchalová,
Chmeľová.
Naša škola nazbierala 5 510 kg
papiera, z toho 3.C 1 249 kg (zachránili 21 stromov), 3.B 687 kg
(zachránili 12 stromov) a 4.A
504 kg (zachránili 9 stromov).
Prvenstvo v zbere papiera už tretí
rok udržiava 3.C.

Júl – Marec 2009
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Výlet
Na koňoch nás privítali kovboji,
ktorí nás priviedli na námestie,
tam nás moderátorka oboznámila s celým programom. Odvážlivci si mohli vyskúšať jazdu na býkovi, iné skupinky vypracovali
otázky na jednotlivých stanovištiach. Ďalšia skupina sa povozila na vláčiku, iní si vychutnávali
skákanie na trampolíne, streľbu
s lukmi, páčilo sa im aj jazierko,
v ktorom videli dve korytnačky
a ryžovanie zlata, kde sa na vlast-

Zákamenčan č. 2/ 7

ZŠ

né oči presvedčili, že v nádobe
okrem zrniek piesku boli aj zlatisté zrnká. Zlatý klinec programu bol v amfiteátri– westernová
šou. Kovboji na vycvičených koňoch, akrobatické kúsky s pištoľmi, nainscenovaný prepad banky banditmi, chytenie týchto banditov lanovými slučkami a iné…
Cestou späť sme mali zastávku
na Liptovskej Mare, kde sme si
v čase horúčavy obnažili tvár aj
ruky. Aj tu sme však videli výsledok neporiadnych turistov a opäť
naši stromáci nazbierali dve igelitové tašky odpadkov.

Žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka pri úprave
ihriska na Vyšnom konci.

Chceme sa poďakovať triednym
učiteľom za dobrú spoluprácu pri
organizácii zberu. Veríme, že aj
v ďalších rokoch využijeme naše spoločné sily na záchranu prí-

rodných zdrojov a takýmto spôsobom budeme u detí vzbudzovať uvedomelosť a zodpovednosť
za zdravé prostredie a plnohodnotný život v ňom.
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„Viem Pane, že máš deti rád
a ja Ti chcem byť kamarát.
Vždy, keď sa budem vonku hrať,
chráň si ma ako starší brat.“

Dňa 17. 6. 2009 prišli deti z materskej školy v Oraviciach do kostola sv. Jozefa, aby sa spoločne poďakovali za uplynulý školský rok. „My sme deti ako kvety
na poli, od starosti hlavička nás nebolí,…“ to boli slová piesne, ktorá zaznela ako prvá na ďakovnej svätej omši. Deti sa prišli poďakovať za spoločne prežité pekné chvíle v MŠ, za nových kamarátov, rodičov, starých rodičov, za pani učiteľky a všetkých tých, ktorí sa o nich starali. Detské hlásky spevom oslavovali nášho Pána, jeho dobrotu, lásku. Predškoláci – Matej Žatkuliak, Táňa Boškajová a pani učiteľky A. Sochuľáková, Ľ. Buckulčíková, I. Čičová vytvorili
hudobný doprovod k piesňam. Deti obetovali Ježiškovi pri odovzdávaní obetných darov svoje dobré skutky a symbolicky odovzdali aj svoje obľúbené hračky.

Skončil sa školský rok
Je tu koniec školského roka.
Žiaci odchádzajú na dvojmesačné prázdniny. Nastal čas, aby sme
v krátkosti urobili bilanciu za tento školský rok. Úlohy vytýčené plánom práce boli splnené. Boli náročné, ale vďaka obetavosti a zanietenosti vyučujúcich a ostatných
zamestnancov školy boli splnené.
Samozrejme, že škola, ktorú navštevuje viac ako 950 žiakov, má aj
problémy, ktoré sa vo väčšine prípadov sa nám podarilo vyriešiť.
Teraz by som v krátkosti zhodnotil
jednotlivé oblasti. V oblasti výchovy môžem konštatovať, že prevažná väčšina žiakov sa správa slušne
a nie sú s nimi žiadne problémy. Sú
ale žiaci, ktorým slušné správanie
je cudzie. Správajú sa drzo, arogantne, neslušne. Sú s nimi problémy takmer na každej vyučovacej hodine a počas prestávok. Ani
rodičia týchto žiakov nie sú škole
v tomto smere nápomocní. Z tohto
dôvodu škola pristúpila k disciplinárnym trestom. Od pokarhania
triednym učiteľom, cez pokarhanie riaditeľom školy až po zníže-

né známky zo správania. Znížené
známky boli udelené aj za neospravedlnenú absenciu žiakov v škole. Niektorí žiaci často a bezdôvodne nechodia do školy. Najhoršie na tom je to, že rodičia im to tolerujú a ešte sa snažia občas nejakým spôsobom im to ospravedlniť.
Pritom všetci vieme, že ide o záškoláctvo. Tu je treba upozorniť, že
ak žiak má počas školského roka
viac ako 100 neospravedlnených
hodín, škola je povinná túto skutočnosť nahlásiť orgánom činným
v trestnom konaní a voči rodičom
sa začne trestne konanie pre zanedbávanie výchovy dieťaťa. Celkovo v tomto školskom roku bolo vymeškaných 47 880 hodín, čo
je priemerne 59,5 hodín na jedného žiaka. Iste uvážite, že je to dosť
a zákonite sa to musí odzrkadliť aj
na prospechu žiakov.
Ak mám hodnotiť oblasť vzdelávania, musím konštatovať, že
v tomto smere sme dosiahli dobré
výsledky. 212 žiakov prospelo s vyznamenaním, 140 žiakov prospelo
veľmi dobre a 443 žiakov prospe-

lo. Na I. stupni prospeli všetci žiaci, na druhom stupni 6 žiaci majú opravné skúšky a jeden žiak neprospel. Veľa žiakov v tomto školskom roku reprezentovalo našu
školu v rámci okresu, kraja, aj celoslovensky. Kladne hodnotím aktivity školy a jej prezentáciu na verejnosti. Spomeniem len niektoré: Šarkaniáda, kultúrny program
pre starých rodičov, Vítame Mikuláša, Detský karneval, kultúrny program ku Dňu matiek, oslava
Dňa detí, Vianočná akadémia, Deň
matiek, návšteva Planetária a pod.
Materiálno-technické
podmienky aj v tomto školskom roku sme sa snažili v rámci možnosti vylepšovať. V MŠ I sa vybudovalo detské pieskovisko, v II. MŠ
sa zakúpil televízor. V oboch škôlkach sa pravidelne zakupujú hračky. V novej budove základnej školy sa namontoval kamerový systém na chodby, ktorý výrazným
spôsobom zlepšil správanie sa žiakov počas prestávok. V školskej telocvični sa zrekonštruovali sociálne zariadenia. Okrem iného sa
po rekonštrukcii dali do prevádzky sprchy. Žiaci majú teda možnosť po telovýchovnej činnos-

ti sa osprchovať. Samozrejme, robili sa aj ďalšie práce ale menšieho rozsahu, ktoré zlepšovali materiálno-technické vybavenie školy a zlepšovali celkové prostredie
školy. Ak mám hodnotiť spoluprácu školy s rodičmi, tak konštatuje, že v materských školách je veľmi dobrá, na základnej škole slabšia. Zdá sa akoby rodičia postupne
strácali záujem o prácu svojich detí v škole. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že rodičovských združení sa
zúčastňuje málo, a to len tí, s deťmi ktorých v škole nie sú problémy.
Rodičia problémových žiakov sa
škole vyhýbajú. Spoluprácu školy
a verejnosti hodnotím ako dobrú.
Veľmi dobrá spolupráca je s obecným úradom ako zriaďovateľom.
Ako úspešnú hodnotím spoluprácu s podnikateľmi v obci a inými
inštitúciami.
Záverom chcem poďakovať
všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ako aj všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na zlepšení podmienok pre vyučovanie na tejto škole, za vykonanú prácu v tomto školskom roku.
Mgr. Emil Revaj, riad. školy
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Ako ten čas rýchlo letí…

Čo priniesol škôlkarom z Materskej školy Ústredie tento školský rok? Určite veľa. Celý rok bol plný rôznych tvorivých aktivít, do ktorých sa zapojili deti, pani učiteľky,
rodičia, starí rodičia a ďalší, ktorých
sme oslovili.
Už v jeseni sa na našom dvore
uskutočnila „Šarkaniáda“ spojená
s výstavkou prác vyrobených z prírodného materiálu. Tvorivé deti boli odmenené.
Aj tento rok prišiel medzi deti Mikuláš spolu so starými rodičmi. Pripravili sme pre nich milé posedenie
s krátkym programom. Vnúčatá obdarovali starých rodičov.
Počas zimného obdobia sme sa
starali o vtáky a zvieratá, ktoré sme
prikrmovali, uskutočnili sme aktivity na snehu a výborne sme sa zabavili na karnevale, ktorý bol motivovaný „Medovníkovým domčekom“. Karneval prebehol vo výbornej nálade. V tomto období sme ešte
pripravili pre deti páranie peria, výstavku predmetov a odevov starých
rodičov pod názvom „Truhlica starej mamy alebo ako sa žilo kedysi“.
Páranie peria a rozprávanie p. Eleny Durčákovej a Eleny Balúnovej
prispeli k tomu, že je dobré približo-

vať deťom tradície a zvyky v oblasti
regionálnej kultúry.
Čas ubiehal a prišla jar a s ňou sa
naša MŠ premenila na „Rozprávkovo“. Deti spolu s rodičmi vytvárali rozprávkové postavy z rôzneho
materiálu. V „Týždni hlásneho čítania“ rodičia prichádzali do jednotlivých tried a deťom čítali rozprávky,
príbehy a niektorí zahrali krátke divadielko. Z tohto týždňa sme si vyrobili knihy s ilustráciami detí. Pravdaže sme nezabudli ani na návštevu
obecnej knižnice. Pani Rusnáková
deťom priblížila význam knižnice
a deti z nej odchádzali s priehrštím
nových poznatkov, ale aj vypožičanými knihami, z ktorých sme si potom v škôlke čítali.
Keďže počasie bolo stále lepšie
a lepšie a nám sa v škôlke sedieť nechcelo, rozhodli sme sa na jarnú vychádzku po náučnom chodníku. Tu
nás sprevádzala a o nové enviromentálne poznatky obohatila pani
uč. Ing. Chmeľová. Okrem tejto vychádzky sme v časti obce Babinec
vyčistili potok od rôznych nečistôt.
Z tejto aktivity sme mali všetci dobrý pocit a u detí sa prebudili a upevnili ochranárske postoje k prírode.
Naša škôlka sa prezentova-

Akcia policajti deťom
la na okresných súťažiach v rámci
okresu: Štrngalky – spev, Športová
olympiáda a Luskáčik-matematika.
A ani sme sa nenazdali a bol tu
mesiac jún. Ten sme začali týždňom
ku Dňu detí, pokračovali celodenným výletom do ZOO Bojnice a výletom na železničku v Oravskej Lesnej, kde sme sa stretli s rozprávkovými postavami a plnili ich úlohy. Školský rok plánujeme ukončiť
spoločným posedením, spojeným
s opekaním pre rodičov a deti v are-

áli školy, ak nám to dovolí počasie.
Ak nie, tak sa s predškolákmi rozlúčime v materskej škole, kde im odovzdáme osvedčenia o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania.
Všetkým, ktorí počas roka spolupracovali a podieľali sa na aktivitách
ĎAKUJEME!
Želáme vám pekné prázdninové leto a dovidenia v septembri, milí kamaráti!
Za kolektív
napísala M. Bendíková

čím sme si miniarborétum rozšírili a skrášlili okolie školy. O spomínané dreviny sa budú starať žiaci, ktorí sa o výsadbu postarali.Ďalší žiaci sa prešli trasou náučného chodníka, kde si mohli vypočuť prezentáciu starších žiakov o lesnom, lúčnom a vodnom ekosystéme, čo všetko
môžu počas pochôdzky vidieť, pozorovať, sledovať. Na záver si žiaci svoje vedomosti mohli utvrdiť v tajničkách, ktoré vypracovali žiaci 6. roč-

níka. Posledná skupina si v prírode
okrem odborných vedomosti vyskúšala hry, pri ktorých sa môžeme zábavnou formou poučiť a zdokonaliť. O spríjemnenie pobytu v prírode
sa postarala Mgr. Zuzka Hladeková z CHKO Námestovo. Všetci sme
si uvedomili dôležitosť prostredia,
a záleží len na nás, ako si ho budeme
chrániť, pretvárať, zdokonaľovať .
Eko krúžok
ZŠ s MŠ Zákamenné

Piaty jún Svetový deň
životného prostredia
Pri tejto príležitosti na ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka Zákamenné prebiehali podujatia, ktoré vedú žiakov k zodpovednosti, úcte a k láske
k prostrediu, v ktorom žijeme, rastieme, zdokonaľujeme sa. Spomínaný
deň našu školu navštívili pracovní-

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

ci Lesného závodu Ing. Kondela A.
a Ing. Dendys. V prednáške sa zamerali na význam a ochranu lesa, starostlivosť o dreviny, ktoré sa v našom
okolí nachádzajú. Na konci prednášky si žiaci za pomoci odborného výkladu zasadili niekoľko drevín,
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Mrázik v lete?
A prečo nie
Túto krásnu ruskú rozprávku v muzikálovom prevedení
sme si mohli pozrieť 17. júna
2009 v našom kultúrnom dome a to pod vedením učiteľky
tanečného odboru súkromnej základnej umeleckej školy Námestovo, pobočka Zákamenné p. Evky Vrábľovej.
Asi hodinu sme sa ocitli v rozprávkovej krajine, v ktorej spolu s Nastenkou sme najskôr ľutovali Ivaňušku, že sa stal medveďom, potom sme držali palce
opäť Ivaňuškovi, aby prekonal
všetky nástrahy, ktoré ho stretli
cestou. Dobre stvárnená „baba Jaga“ nás rozveselila svojím
tancom. Ružový svet Marfuše stroskotal v kŕdli vrán. Netrpezlivo sme na scéne čakali
obľúbeného „Mrázika“, aby pomohol Nastenke a tak potvrdil,
že dobro vždy zvíťazí a zlo je potrestané.
V tejto rozprávke vystupovalo okolo 80 detí a všetky podali
vynikajúce výkony. Krásne ušité kostýmy a zaujímavá choreografia: to je všetko práca Ev-

ky Vrábľovej. Okrem iných vystúpení aj v tomto dokázala, že
sa deťom venuje celým srdcom.
Mladí ľudia sa sami o sebe radi melodicky pohybujú, ak sa
k tomu pridá zaujímavá hudba
a všetko sa umelecky scelí, pekná vec je na svete. Určite to nie
je posledné prekvapenie, čo pre
nás pripravili.
Nech im chuť do tanečného sveta vydrží čo najdlhšie a nech to
čím najviac zúročia či už v bežnom živote alebo v pokračujúcom štúdiu.
V. Sekerášová

Malí výtvarníci
Už tretí rok pracuje v našej materskej škole výtvarný
krúžok pod vedením p. uč. M.
Bendíkovej.
Cieľom krúžku je rozvíjať výtvarnú tvorivosť, fantáziu a predstavy u detí, ktoré majú expresívne kompetencie na vyššej úrovni.
Krúžok navštevovalo 12 detí, z toho päťroční boli Romana Vrábľová, Katarína Polečová a Alex Čič
a predškoláci: Simona Večerková,
Veronika Sivčáková, Zuzana Floreková, Sára Mária Čičová, Petra
Kovaľová, Naďa Večerková, Nataša Florková, Andrea Dibdiaková
a Ivan Straka.
Počas celého roka vytvárali rôznymi výtvarnými technikami jedinečné a originálne dielka. Tieto dielka vznikali na základe ich vlastných
predstáv, fantázie, vnímania i skúseností, s ktorými deti disponovali a ktoré nadobudli. Ich práce nám
skrášľujú priestory škôlky, podieľali sme sa na vianočných pohľadniciach pre firmu ORCO, zapojili sme
sa do súťaže „vianočná pohľadnica“ v regionálnych novinách a svo-

je práce vystavujeme v priestoroch
obecného úradu.
Malí výtvarníci získali za celoroč-

nú aktívnu tvorivosť diplom. Sú rozhodnutí vo výtvarnej tvorivosti pokračovať aj v škole a možno časom

nám z nich vyrastú umelci, ktorí budú reprezentovať svoju obec.
M. Bendíková
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Výsledky súťaží – školský rok 2008/2009
Meno, umiestnenie, trieda
Cezpoľný beh žiakov ZŠ – OK
Ivan Buckulčík, 4., 8.B; Ľuboš Večerek, 3., 9.D; Ivan Kovaľ 27., 9.D.
Ako družstvo sa umiestnili na 1.
mieste. Pripravoval: Madleňák.
Marta Brandysová, 12., 9.D; Mariana Brišáková, 14., 7.D; Ľubomíra Sekerášová, 36., 9.B.
Ako družstvo sa umiestnili na 5.
mieste. Pripravovala: Sekerášová.
Literárny Kežmarok – csl. autorská súťaž – 43 ročník
Katarína Magdiaková, 1. m, 1 kat.
poézia 6.C. Pripravovala: Demková.
Cezpoľný beh žiakov ZŠ – KK
Ľuboš Večerek, 4., 9.D; Ivan Buckulčík, 9., 8.B; Martin Buckulčík,
18., 7.C.
Ako družstvo sa umiestnili na 2.
mieste. Pripravoval: Madleňák.
Finančníctvo
Tatiana Kušnieriková, 3., 9.C. Pripravovala: Šalátová.
Nikoleta Sivčáková, 11., 9. Pripravovala: Šalátová.
Miroslava Vojtaššáková, 12., 9.
Pripravovala: Šalátová.
Šaliansky Maťko – OK
Eva Glejtková, 1. m., 1. kat., 3.B.
Pripravovala: Klačanská.
Kristína Klačanská, 1. m., 2. kat.,
5.C. Pripravovala: Demková.
Katarína Koleňová, 1. m., 3 kat.,
7.C. Pripravovala: Demková.
Matematická olympiáda Z5, Z9
Rudolf Traj, 1., 9.C. Pripravovala:
Šalátová.
Barbora Florková, Úsp.riešiteľ,
5.D. Pripravovala: Štítová.
Olympiáda v anglickom jazyku
Michal Florek, 1., 9.C. Pripravovala: Polťáková.
Šaliansky Maťko – KK
Eva Glejtková, 1. m., 1. kat., 3.B.
Pripravovala: Klačanská.
Kristína Klačanská, 2. m., 2. kat.,
5.C. Pripravovala: Demková.
Katarína Koleňová, 1. m., 3. kat.,
7.C. Pripravovala: Demková.
Európa v škole
Katarína Magdiaková, 1. m., 2.
kat., 6.C. Pripravovala: Demková.
Simona Kovaľová, 1. m., 1. kat.,
3.A. Pripravovala: Florková I.
Lucia Tisoňová, 1. m., 3. kat. 8.C.
Pripravovala: Demková.
Janka Grofčíková, Cena poroty,
9.B. Pripravovala: Hlbočanová.
Výtvarná výchova
Jakub Sekeráš, Anna Vrábľová,

Adriana Pidiková, Cena poroty5.B. Pripravovala: Fafejtová.
Rozprávková vretienko – OK
Mária Straková, 1. m., 1. kat., 2.B.
Pripravovala: Klačanská.
Simona Kovaľová, 2. m., 1. kat.,
3.A. Pripravovala: Novosadová.
Kristína Klačanská 1. m, 2. kat.,
5.C. Pripravovala: Demková
Laura Smolárová, Cena poroty,
6.B. Pripravovala: Demková.
Fyzikálna olympiáda
Lukáš Urbaník, 4., 8.C. Pripravovala: Mrekajová J.
Michal Florek, 5., 9.C. Pripravovala: Mrekajová J.
Biblická olympiáda
Pavol Grofčík, Laura Smolárová, Dominika Michlíková, 4., 6.D,
6.B, 8.D. Pripravovala: Janoťáková.
Chemická olympiáda
Rudolf Traj, 1., 9.C. Pripravoval:
Klimčík.
Rozprávkové vretienko – KK
Mária Straková, 3. m., 1. kat., 2.B.
Pripravovala: Klačanská.
Kristína Klačanská, 2. m., 2. kat.,
5.C. Pripravovala: Demková.
Štúrov Zvolen
Katarína Koleňová, 1. m., 2. kat.,
7.C. Pripravovala: Demková.
Lucia Tisoňová, 3. m., 2. kat., 8.C.
Pripravovala: Demková.
Talent, umenie, kumšt
Alžbeta Beňušová, 2., 8.B. Pripravovala: Fafejtová.
Agáta Janetová, 3., 9.D. Pripravovala: Fafejtová.
Matematická olympiáda
Erika Janckulíková, 4. – 7., 6.C.
Pripravovala: Kuhajdová.
Marek Martaus, 1., 8.B. Pripravovala: Revajová.
Biologická olympiáda – Poznaj
a chráň
Simona Smolková, 1., 6.D. Pripravovala: Chmeľová.
Laura Janíková, 2., 7.C. Pripravovala: Chmeľová.
Rudolf Traj, 5., 9.C. Pripravovala:
Mrekajová T.
Dominik Polťák, 9, 5.D. Pripravovala: Mrekajová T.
Chemická olympiáda KK
Rudolf Traj, 8., 9.C. Pripravoval
Klimčík.
Hviezdoslavov Kubín
Eva Glejtková, 1. m, 1. kat. poézia, 3.B. Pripravovala: Klačanská.

Matej Martaus, 1. m., 1. kat. próza 3.B. Pripravovala: Klačanská.
Alžbeta Florková, 2. m., 1. kat.,
4.A. Pripravovala: Novosadová.
Lucia Tisoňová, 1. m., 3. kat., 8.C.
Pripravovala: Demková.
Pytagoriáda
Zuzana Dendysová, 1., 3.B. Pripravovala: Florková D.
Ján Hurák, 3., 3.B. Pripravovala:
Florková D.
Natália Vojtaššáková, 2. – 3., 4.A.
Pripravovala: Naništová.
Natália Gonšorová, 2., 5.C. Pripravovala: Štítová.
Erika Janckulíková, 3., 6.C. Pripravovala: Kuhajdová.
Katarína Koleňová, 1., 7.C. Pripravovala: Dendysová.
Erik Garaj, 4., 7.C. Pripravovala:
Dendysová.
Lukáš Traj, 1., 8.C. Pripravovala:
Revajová.
Dúha – csl. literárna a výtvarná
tvorba detí – XIII. roč.
Katarína Magdiaková, 1. m., poézia, 6.C. Pripravovala: Demková.
Lucia Tisoňová, Cena predsedu
PSK, 8.C. Pripravovala: Demková.
Simona Kovaľová, Cena poroty,
3.A. Pripravovala: Florková I.
Atletika
Marek Balek, 2., 9. Pripravoval:
Madleňák.
Družstvo st. žiaci 4. 9 roč. Pripravoval: Madleňák.
Vajanského Martin – KK
Divadlá poézie DDS Z+Z, 1. Pripravovali: Demková, Klačanská
Európa v škole – 56. roč. sekcia

lit. A multimediálnej tvorby
Katarína Magdiaková, Čestné
úznanie, 6.C. Pripravovala: Demková.
Polícia očami detí
Dušan Straka, 2., 5. Pripravovala:
Fafejtová.
Biologická olympiáda kat. D
Pavol Grofčík, 1., 6.D. Pripravovala: Chmeľová.
Mária Sochuliaková, 3., 6.D. Pripravovala: Chmeľová.
Dilongova Trstená – csl. kolo
Kristína Klačanská, 1. m., 1. kat.,
poézia 5.C. Pripravovala: Demková.
Laura Smolárová 1 m, 1. kat., próza, 6.B. Pripravovala: Demková.
Lucia Tisoňová 2. m., 2. kat., poézia, 8.C. Pripravovala: Demková.
Literárna súťaž Zlaty Dônčovej
Simona Kovaľová, 2., 3.A. Pripravovala: Florková I.
Atletika mladších žiakov – MO
Pripravoval: Madleňák.
beh na 60 m, Dušan Tadeáš
Plaskúr, 2., 7.A;
beh na 800 m Marek Florek, 1.,
7.C;
štafeta 4 x 60 m Vrábeľ,Florek,
Úradník, Plaskúr, 3;
výška (skok) Peter Vrábeľ 1., 7.C
diaľka Dušan Tadeáš Plaskúr 1.,
7.A;
vrh guľou Peter Vrábeľ,1., 7.C.
Prečo máš rád slovenčinu – csl.
kolo
Katarína Magdiaková, Čestné
uznanie, 6.C. Pripravovala: Demková.

Poďakovanie
Sú deti, ktorých detský hravý svet
trvá dlhšie a ich sústredenosť je
len chvíľková. V predškolskom
veku sa na to prihliada. Ak sa dieťa z určitých dôvodov nevie dlhšie
sústrediť na zadanú úlohu potom
na odporúčanie pedagogickopsychologickej poradne má odloženú povinnú školskú dochádzku. Nie všetci rodičia si uvedomujú, že dieťaťu tým len pomôžu.
V tomto školskom roku vedenie
školy vytvorilo pre tieto deti nultý
ročník, tzv. medzistupeň medzi
MŠ a 1. ročníkom ZŠ. Do tohto
nultého ročníka bolo zaradených
12 detí. Mali osobitný vyučovací proces a venovala sa im p. učiteľka Renáta Florková. Týmto
deťom sa musí intenzívne veno-

vať pedagóg, pretože niektoré majú zdravotné problémy alebo poruchy správania. Deti môžu byť tiché,
spomalené a naopak hyperaktívne.
Sceliť ich do kolektívu a naučiť spolupracovať vyžaduje veľa úsilia a síl.
Pani učiteľke Florkovej sa to podarilo. Najskôr to boli hlavne mamičky, ktoré zbadali veľký zlom v chovaní svojich detí. Taktiež psychologička Mudr. Filková vysoko ocenila
jej pedagogický prístup a mravenčiu prácu. Mamičky týchto detí sa
chcú aj takouto cestou poďakovať
pani učiteľke za pomoc a za vynaložené úsilie pri zvládnutí prípravy
detí do 1. ročníka.
V. Sekerášová, predsedníčka Rodičovského združenia
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Z činnosti ERKA
V dňoch 18. – 24. mája 2009 sme
sa pripojili ku celoslovenskej kampani „Vypni telku, zapni seba“. Cieľom tejto kampane bolo v priebehu
týždňa ponúknuť deťom a mládeži
možnosť cieľavedome a v spoločenstve svojich rovesníkov naplniť
voľný čas tvorivou činnosťou a budovaním kamarátskych vzťahov.
Téma tohtoročnej kampane bola:
„Mám čas“.
V priebehu tohto týždňa sme
sa stretávali každý deň v popoludňajších hodinách. V pondelok –
na úvodnom stretku sme spoločne
uvažovali nad tým, čo je čas a nad
zodpovednosťou, čím tento čas napĺňame.
V utorok pri spoločenských
hrách sme sa cvičili v tolerancii,
v prijímaní každého a v umení „vedieť prehrávať“. V stredu to bola
zase „literárna čajovňa“. Pri šálke
teplého čaju a všelijakých dobrotách
sme čítali a počúvali príbehy pre povzbudenie a tieto sme potom stvárňovali výtvarne na výkresoch.
Vo štvrtok na Sviatok Nanebovstúpenia Pána a v piatok sme
mali duchovný program. Deti si
pripravili mariánsku pobožnosť,
služby pri sv. omši, adorovali Eucharistiu.
V sobotu popoludní sme sa
stretli v prírode, v okolí Kalvárie,
pri zábavnej stopovačke, „opekačke“, ktorú sme ukončili sv. omšou
na Kalvárii.
V nedeľu sme pozvali medzi
nás aj deti a rodiny z našej obce
v popoludní plnom tvorivosti a radosti. Na nedeľnej tvorivej dielni si
účastníci mohli vytvoriť pekné náušnice či brošne z hliny, z korálkov
náramok alebo prívesok, mnohí si

vyrobili náramok z viazaných perloviek. Tých, ktorých baví niečo
„kuchtiť“ v kuchyni, si vyskúšali
svoje schopnosti pri tvorbe nepečených koláčikov, či „jednohubiek“
s rôznymi chutnými nátierkami. Ich
chuť mohli oceniť všetci účastníci
tvorivej dielne. Najmenší si tvorili
obrázky zo sypaného a farebného
piesku, za pomoci ockov a mamičiek poskladali origami.
Všetkých nás potešila návšteva pána starostu obce Ing. Milana
Vrábľa s manželkou. Po dňoch plných tvorivosti a zábavy toto nedeľné popoludnie bolo peknou bodkou.
Poďakovanie patrí aj všetkým
dievčatám a chlapcom – animátorom.
Mgr. Marta Janoťáková

Správa o zbere papiera a plechoviek v školskom roku 2008/09
V školskom roku 2008/2009 naša škola pokračovala v zbere papiera
a plechoviek. Do zberu papiera sa
zapojilo z 35 tried, 7 tried sa nezapojilo (6.B, 7.A, 7.B, 7.D, 8.D, 9.B
a 9.D).
V prvom polroku sme odovzdali
2 270 kg papiera, za ktorý sme obdržali 37,64 EUR a táto čiastka bola
vyplatená triednym učiteľom tried
zúčastnených na zbere, ktorí ich
použili na podporu aktivít svojich
žiakov.
V druhom polroku sme nazbierali
3 240 kg papiera, čo predstavuje finančnú čiastku 64,80 EUR, ktorá
sa následne prerozdelí medzi triednych učiteľov, taktiež za účelom podpory aktivít a záujmov žiakov.
Celkové množstvo nazbieraného
papiera predstavuje 5 510 kg, čím

sa naša škola podieľala na záchrane
94 stromov, z ktorých možno získať
2 755 kWEE.
Najaktívnejšími triedami v tomto
školskom roku boli opäť minuloroční
„stromáci“:
1.) 3.C nazbierala 1 249 kg papiera (záchrana 21 stromov).
2.) 3.B nazbierala 687 kg papiera (záchrana 12 stromov)
3.) 4.A nazbierala 534 kg papiera (záchrana 9 stromov)
Vyhodnotením zberu sa zistilo, že
na zbere papiera a teda na záchrane stromov sa najviac podieľali žiaci
tretieho a štvrtého ročníka, na základe čoho možno usúdiť, že u mladšej generácie sa prejavuje ekologické
cítenie vo väčšej a hlbšej miere, ako je
to u žiakov vyšších ročníkov.
Touto cestou sa náš ekologický

krúžok chce poďakovať všetkým
triednym učiteľom za veľmi dobrú
spoluprácu a organizáciu zberu.
Veríme, že aj v ďalších rokoch využijeme naše spoločné sily na záchranu

prírodných zdrojov a týmto spôsobom budeme u detí vzbudzovať uvedomelosť a zodpovednosť za zdravé
prostredie a plnohodnotný život
Ing. A. Chmeľová
v ňom.
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Prvosienka vo svete

Náš detský divadelný súbor Prvosienka tento rok oslavuje malé okrúhle výročie – päť rokov svojho pôsobenia na verejnej divadelnej scéne. Po celý čas bolo naším tajným snom (okrem víťazstva na Scénickej žatve v Martine) vycestovať
do zahraničia a predviesť niektorú
z našich hier aj zahraničnému divákovi. Nedúfali sme ale, že sa to podarí práve tento rok. Koncom minulého roku sme poslali naše prihlášky do zahraničia, ale odozva nebola žiadna, a tak sme sa začali pripravovať na naše tradičné prehliadky
v Kubíne a Žiline.
V Kubíne sme skončili – už tradične – druhí po kontroverznom
rozhodnutí poroty, ale do Žiliny sme
postúpili. No a do toho nám prišiel
mail z chorvátskeho Sisaku, v ktorom nás žiadali poslať DVD s našou
hrou…Malá iskierka nádeje začala tlieť. Tie dni čakania na odpoveď
boli dlhé a nervózne, ale nakoniec
to prišlo – organizátori nás pozvali
na 11. ročník medzinárodného detského festivalu Dandelion! Organizátori si vybrali hru O milionárovi ktorý ukradol slnko, s ktorou sme
vyhrali Scénickú žatvu.
Po počiatočnej radosti celého kolektívu nastalo rozhodovanie a dri-

na. Obetovali sme účasť na krajskom kole v Žiline a sústredili sme
sa na nácvik Milionára. Mali sme
necelé dva mesiace, aby sme nacvičili hru s deťmi, ktoré ju nehrali, len
videli na DVD. Trvalo to dlho, ale
nakoniec dva týždne pred odchodom do Sisaku sa to zlomilo a my
sme vedeli, že to deti zvládnu. Cítili
sme veľkú zodpovednosť, lebo konkurencia bola veľká – podľa programu mali prísť divadlá zo Singapuru, Bangladéša, Venezuely, Bosny
a Hercegoviny, Estónska…
Nakoniec prišiel deň D a v nedeľu ráno 17. 5. sme nastúpili do autobusu smer Sisak. Večer nás už vítali organizátori pred kultúrnym centrom. Pripravili pre nás program
na celý týždeň. Doobeda sme bo-

li v divadle na predstaveniach chorvátskych detských a mládežníckych
divadiel. Výborní boli mládežníci zo
zahrebského divadla Dubrava s pohybovým divadlom, páčili sa nám aj
ďalší záhrebčania s muzikálom Mačacie blues…
Večerné predstavenia patrili zahraničným hosťom. Nakoniec neprišli všetci – z estónskeho Tallinu
kvôli finančnej kríze a Singapúr sa
bál prasačej chrípky.
Na otváracom večere to Prvosienky roztočili. Mažoretky si pripravili krátku zostavu a už tam za-

znel skandovaný potlesk. Po pesničke Kopala studienku, ktorú zaspieval celý súbor, tanečníčky zatancovali kankán, ktorý roztlieskal celú sálu. Dúfali sme, že dobrá nálada vydrží aj do druhého večera, kedy sme mali vystupovať. Nervozita
bola veľká, ale všetko dobre dopadlo. Hrali sme na hlavnom pódiu,
mali sme skoro plnú sálu a hralo sa
nám veľmi dobre. Publikum sme určite oslovili nielen tým, že sme hrali
v slovenčine aj angličtine, ale aj výkonom. Po predstavení a zahasení
svetiel ostalo chvíľu ticho a potom
veľký potlesk.
Ďalšie dni sme mali pracovné
dielne – všetci sme skladali venezuelské šarkany, my sme učili Chorvátov a Bangladéšanov tanečné chore-

ografie, spolu sme vytvorili divadelnú „fotku“… Chodili sme do mesta na zmrzlinu – bolo jej veľa a bola výborná – aj tí najväčší labužníci
nezjedli naraz viac ako dvojitú porciu. Zážitkom bola aj plavba na lodi
po rieke Kupa a návšteva protitureckej pevnosti Stari grad – najmä koláčiky v nej…
Bolo toho veľa, čo sme zažili za necelý týždeň. Výborné bolo,
že naše deti síce spočiatku cítili jazykovú bariéru, ale dokázali ju prekonať a nakoniec sa vedeli dorozumieť so svojimi kamarátmi. Nadviazali nové priateľstvá, kontakty a videli kúsok sveta. Dokázali zároveň,
že sa nemajú za čo hanbiť a dokážu rovnocenne súperiť so zahraničnými divadlami. Naše a venezuel-

ské predstavenie jednoznačne patrilo k vrcholom festivalu. Naše podmienky poznáte a tak len na porovnanie: Venezuelu reprezentovala súkromná škola z Caracasu –
10 miliónového hlavného mesta.
Režisérka má dve umelecké školy
v USA, súbor reprezentoval Venezuelu na svetových divadelných festivaloch v Moskve, Berlíne, Lingene, Dillí, Londýne… A napriek tomu v našom Zákamennom vzniklo
predstavenie porovnateľné a rovnocenné s ich hrou.
Naše úspešné účinkovanie
na festivale by nebolo možné bez pomoci ľudí a inštitúcií, ktorí nám pomohli či už finančne alebo ináč. Naša veľká vďaka za finančnú pomoc
patrí starostovi obce p. Vrábľovi,
obecnému zastupiteľstvu, vedeniu
Základnej školy a Rodičovskému
združeniu pri ZŠ. Chceme sa poďakovať aj spoločnosti OVB – p. Ťažandlákovej za uhradenie cestovného poistenia. Vďaka patrí aj firme
K.L.I.B.O.S. za poskytnutie autobusu a dobrého šoféra, Evke Vrábľovej
za zapožičanie kostýmov a Marekovi Beňušovi za CD-čka Kamenčana.
Osobitne chceme vyjadriť vďaku Albínovi Bernaťákovi za morálnu pomoc a podporu. Najväčšie uznanie
si zaslúžia deti a ich rodičia, pretože
bez ich podpory a nadšenia by sme
nemohli dôstojne reprezentovať našu obec a Slovensko v zahraničí.
Mgr. Pavol Demko
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„Vitajte na nočnom rozprávkovom
zámku“
Takto privítala princezná Ruženka, dobrá víla a trpaslík Spachtoš deti v MŠ Zákamenné – Oravice pri príležitosti blížiaceho sa
sviatku MDD.
Hradná stráž povolila vstup do
zámku len deťom, ktorým sa na
hlave ligotala vlastnoručne vyrobená kráľovská koruna. Na zámku
bolo veselo – konal sa tam predsa
bál. Zo všetkých komnát sa ozývala hudba, smiech a spev.
Zrazu však nastalo ticho. Na
zámok prišiel nečakaný hosť – nahnevaná čarodejnica. Za to, že nebola pozvaná na bál, ukradla vzácny poklad.
Deti však boli odvážne, čarodejnice sa nezľakli a rozhodli sa,
že poklad nájdu. Cesta za pokladom nebola vôbec ľahká. Museli
prejsť rytierskou komnatou, nájsť
stratené Ruženkine perly, navští-

Júl – Marec 2009
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
3/2009 – 6/2009
90 rokov života
 Anton Laššák , č.d. 236
80 rokov
 Mária Škuligová č.d. 1087
 Elena Vrábľová č.d. 571
 Verona Knapčíková, č.d.1096

viť trinástu komnatu, prejsť cez
dračiu skalu a ešte veľa iných. Spoločnými silami však poklad našli.
A ako sa Ruženka za nájdený
poklad deťom odmenila? Chutnou
kráľovskou večerou, pyžamovobaterkovou diskotékou, sladkou
odmenou z truhlice plnej pokladu
a diplomom za statočnosť.

Unavení a plní zážitkov sme si
políhali do kráľovských postieľok
a pri počúvaní rozprávok a uspávaniek sme sladko zaspávali. Na
túto noc určite nikdy nezabudneme.
Kolektív MŠ Zákamenné
– Oravice.

IN MEMORIAM – Štefan Rončák
„Chcel si mať krídla, byť voľný
ako vták.
Teraz si ich dostal, tak si ich
stráž.“
5. júla 2009 sa uskutočnil I.
ročník cyklistickej túry z Dolného Kubína do Zákamenného a späť na počesť 15. výročia
úmrtia Štefana Rončáka, rodáka
zo Zákamenného.
Štefan Rončák sa narodil 22.
10. 1946 a zomrel 19. 6. 1994
(48-ročný). Detstvo a mladosť
prežil v Zákamennom, potom sa
odsťahoval do Dolného Kubína.
Bol veľkým vyznávačom cyklistiky. V Dolnom Kubíne sa s veľkým zanietením venoval mládeži, organizoval cyklistické túry
niekedy až 100 km. Dňa: 19. 6.
1994 sa vybral s kamarátom Mariánom Trančom na bicykloch
z Dolného Kubína do Zákamenného, v rodinnom dome si spolu
pochutnali na dobrej káve a potom sa vybrali na miestny cintorín ku hrobu jeho matky. Štefan
nedošiel, jeho srdce zanietené
pre šport prestalo biť v blízkosti
zákamenského cintorína.
Pod záštitou nevidiaceho Jozefa Buroša z Dolného Kubína
bol zorganizovaný tento I. ročník IN MEMORIAM, ktorý sa
vydaril a bude pokračovať v ďalších ročníkoch. Dúfajú, že sa
k tejto cyklistickej skupine o rok

75 rokov
 Štefan Filipčík č.d.1326
 Jozef Večerek č.d. 839
 Vendelín Majchrák č.d. 658
 Daniel Florek č.d. 813
 Milan Matejčík č.d. 974
 Kristína Plaskúrová č.d. 1128
 Margita Koklesová č.d.348
 Terézia Dendysová č.d. 226
 Milan Vrábeľ č.d. 23
70 rokov
 Viktória Lučivňáková č.d. 1390
 Pavlína Šimjaková .d. 585
 Jozef Ddzurík č.d. 559
65 rokov
 Mária Jurkuľáková .d. 1392
 Jozef Majchrák č.d. 956
 Emil Večerek .d. 731
 Marta Jurkuľáková .d. 1388
 Ing. Florián Polťák č.d. 812
60 rokov
 Justína Sivčáková č.d. 329
 Helena Laššáková č.d. 353
 Anton Vojtaššák č.d. 572
 Margita Vojtaššáková č.d. 1224
 Jozef Olbert č.d. 957
 Pavol Sekeráš č.d. 1065
 Kamil Mrekaj č.d. 73
 Jozef Gašper č.d.1049
 Emil Kocúr č.d. 1348
 Marta Hrozienčíková č.d. 8
 Maria Šimjaková č.d. 1279
 Ján Gašper č.d. 1059
 Emil Sekeráš č.d. 550
 Ladislav Surma č.d. 559
 Rudolf Rusnák č.d. 1050

Predám 
obuté elektróny
na octáviu
tel. 0948027715
pridajú aj ostatní a tým si uctia
pamiatku športovca s veľkým
srdcom a získajú pekný športový zážitok.
Česť jeho pamiatke !
V. Sekerášová
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Svetový beh
harmónie
Bež, bež… Svetový beh harmónie.
Sme jednotou a plnosťou zajtrajšieho slnka.
Začiatkom mesiaca jún na Slovensku prebiehal svetový beh harmónie, ktorého cieľom je utužovať
priateľstvo, porozumenie, mier medzi národmi, ako aj obcami a mestami na Slovensku. Celé podujatie je nezištnou prácou a dobrou vôľou mnohých ľudí, ktorí dávajú všetko svoje nadšenie pre harmonický život na našej Zemi.
Beh začal v Malackách a končil
v Košiciach. Mal 14 etáp. Cez našu
obec sa bežala piata etapa zo Žiliny do Námestova. Vedenie obce privítalo bežcov na štátnej ceste pri RD
o 15 20 hod., kde horiacu pochodeň,
do ktorej každý vložil prianie pre lepší svet, prevzal do rúk slovenský reprezentant v behu na lyžach, náš rodák Martin Bajčičák a v sprievode
ďalších dobrovoľných bežcov zo Zákamenného a celého Slovenska miernym tempom prebehli na nižný koniec, kde ich privítal starosta obce,
hudba Kamenčan a mažoretky. Bolo im poskytnuté krátke občerstvenie
a taktiež sa uskutočnil družný rozhovor.
V. Sekerášová

šport / príroda
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Dubáky rastú
Vo sviatok Petra a Pavla sa Monika Čičová z Oravíc vybrala s otcom na
hríby. A mali šťastie. Popri množstve menších hríbov našli aj dva statné dubáky sedieť vedľa seba. Väčší z nich mal 2,15kg a priemer klobúka
úctyhodných 36cm. Lokalitu nálezu radšej neuverejňujeme kvôli možnej invázii hubárov do terénu.
Marián Iglár
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„Tešíme sa do školy“

Pieskovisko je hotové
Deti z Materskej školy Ústredie sa
v máji dočkali vytúženého pieskoviska. Drevenú konštrukciu, lavičky a piesok nám zhotovil a dodal
p. Vladimír Konkoľ. Aj keď konštrukcia bola hotová, pieskovisko
nebolo funkčné, pretože nebol vytvorený terén – jeho základy.
Touto cestou sa chcem poďakovať riaditeľstvu Základnej školy
s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom, a predovšetkým pani učiteľke Ing. Aške Chmeľovej, ktorá
v rámci pestovateľských prác so
svojimi skupinami chlapcov z jednotlivých tried upravili náročný terén pod pieskovisko, založili
konštrukciu a naviezli piesok. Bola to náročná práca, pretože pies-

kovisko má rozlohu 5 x 4 metrov a všetko robili ručne lopatami a krompáčmi. Musím pochváliť
prácu všetkých žiakov, ale predovšetkým chlapcov 7.B a 8.A triedy,
ktorí urobili najviac práce. Keby
bolo potrebné, boli ochotní prísť
aj po vyučovaní a dokončiť pieskovisko pre deti. Týmto tlmočím aj
poďakovanie rodičom žiakov uvedených tried, ktorí ich vedú k pracovitosti a pomoci druhým. Ich šikovné ruky vytvorili s pani učiteľkou miesto pre deti, kde ich čaká
presypanie a vozenie piesku, stavba hradov a tunelov, pečenie koláčikov, proste príprava malých detí
na prácu cez hru.
Veríme, že pieskovisko nebude ni-

čené v odpoludňajších hodinách
a cez sobotu a nedeľu bez dozoru
rodičov, ale bude slúžiť deťom ma-

terskej školy aj v ďalších rokoch.
Ďakujú deti a kolektív školy
Ústredie.
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