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Nové námestie nebude strážiť len kamerový systém, ale aj biskup Ján Vojtaššák

Dni obce Z ák amenné 2 012
Raz do roka plače u nás
na ihrisku veľa chlapov, nie je
to tým, že by videli prehratý
futbalový zápas ale skôr
je to cibuľkou, ktorú treba
nakrájať do toľkých chutných
gulášov…
Väčšina z nás sa už nedočkavo
celý rok teší na polovicu júla, ke‑
dy naša obec oslavuje narodeni‑
ny. Tento rok sa začal trochu ne‑
tradične na námestí, kde ho sláv‑
nostne otvoril predseda žilinské‑
ho samosprávneho kraja Juraj
Blanár a posvätil správca farnos‑
ti vdp. Andrej Dulák. Zaujíma‑
vým spestrením bol aj vyzdobený
alegorický voz, ktorý išiel z Porie‑
čia a veselo sa z neho ozývali ľudo‑

vé pesničky v podaní Jednoty dô‑
chodcov. Krásny polkruh opísa‑
li na našom kruháčiku a slávnost‑
ne vtiahli na námestie. Okrem
spievajúcich dôchodcov, pevnosť
dlažby vyskúšali aj mladí taneční‑
ci z FS Kamenčan a do skoku im
zahrala ľudová hudba Kamenčan.
Po slávnostnom otvorení a posvä‑
tení námestia sa celý sprievod pre‑
sunul do športového areálu v Ora‑
viciach, kde bol pripravený hlavný
program celých osláv. Počasie za‑
tiaľ prialo, po celom ihrisku roz‑
voniaval guláš a všetko sa pripra‑
vovalo na svätú omšu, neodmys‑
liteľnú súčasť dní obce. Po prí‑
hovore starostu obce Ing. Mila‑
na Vrábľa sa začal priamo na am‑
fiteátri program, ktorý otvorila

Jednota dôchodcov so svojimi ľu‑
dovými piesňami. O dobrú zába‑
vu pre všetky detváky sa postara‑
li deti z materskej škôlky v Oravi‑
ciach a Fešák Píno so svojou ka‑
marátkou, ktorí roztancovali de‑
ti pod pódiom. Program venova‑
ný deťom bol plný smiechu, tan‑
ca, prekvapení a pravdaže bonbó‑
nov, ktorými boli odmenení malí
fešáci a fešandy. Na pódiu sa bly‑
sol FS Kamenčan a ľudová hudba
Kamenčan, úspech zožala aj Soňa
Subjaková, ktorá zaspievala pies‑
ne z muzikálov. Dosky amfiteátru
sa prehýbali aj pod tanečným vy‑
stúpením skupiny Freed a gym‑
nastiek. Okrem zábavy na javis‑
ku mali diváci možnosť vyskúšať
si svoju športovú kondíciu alebo

pevné nervy v rokmi overených
súťažiach Zákamenská penal‑
ta, Zákamenská jamka, Hod mo‑
bilom. Tiež si ponaťahovali sva‑
ly v súťaži Zákamenský drevoru‑
bač, ktorý bol tento rok výsost‑
ne diváckou súťažou. Malí a veľ‑
kí chlapci mali možnosť pozrieť
si automobilové modely na diaľ‑
kové ovládanie. Dobrovoľný ha‑
sičský zbor sa prezentoval ukáž‑
kami zásahu a tiež na radosť ma‑
lých nezbedníkov aj „peknou pe‑
novou party“ v ktorej sa dosýta
vyšantili deti. Z rúk starostu ob‑
ce bolo udelené ocenenie Jedno‑
te dôchodcov, GK Zákamenné,
DDS Prvosienky, Zákamenským
levom a futbalistom starším žia‑
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kom za vzornú reprezentáciu a ší‑
renie dobrého mena našej obce.
Úplnou lahôdkou bolo vystúpe‑
nie známej českej speváčky Pet‑
ry Černockej. Aj napriek vytrva‑
lému dažďu a citeľnému ochla‑
deniu však neochladla chuť divá‑
kov vidieť ďalší program. Veľkým
prekvapením bola kapela Ever‑
long z Nitry, ktorá to odpálila vy‑
nikajúcimi poprockovými pesnič‑
kami o láske, sklamaniach, o sú‑
časných problémoch, o tom, ako
sa človek prebíja životom. Kapela
Everlong vydala prvý album s ná‑
zvom „Úspech si nekúpim“. Mla‑
dí muzikanti zdôraznili, že naj‑
väčšiu radosť im spôsobuje, keď
stoja na pódiu a vidia ako sa ľu‑
dia výborne bavia. Ešte snáď taká
malá perlička o tejto mladej kape‑
le: Peter Janda z Olympicu a Ku‑
ly vybrali Everlong medzi päť naj‑
lepších slovenských kapiel, ktoré
sa uchádzali o účasť na Terchov‑
skom Budzogáni. Z neznámych
muzikantov sa stávajú hviezdy
a tak sa chystá ich koncertný ná‑
vrat 1. septembra, priamo na po‑
ľovníckej zábave v Zákamennom.
Sobotňajšie oslavy dni obce uza‑
tvárali známe kapely so zvučný‑
mi menami HEX a Heľenine oči,
ktoré pre diváka pripravili neza‑
budnuteľnú šou. Tí, ktorí mali eš‑
te dostatok energie a neprekážalo
im rozbahnené ihrisko, mali mož‑
nosť sa dosýta vytancovať na naj‑
novšie hity, ktorými nás bombar‑
doval a výborne bavil DJ Track.
V nedeľu ráno veľkú pomoc‑
nú ruku podali aj deviataci, kto‑
rí sa postarali o upratanie ihris‑
ka po celodenných a celonočných
bujarých oslavách. Pre tých, kto‑
rí disponujú dobrou kondičkou
a neboli unavení z celonočného
tanca bol pripravený beh na vrch
Štibeľ. Štartovalo sa priamo z fut‑
balového ihriska. Trať mala dĺž‑
ku 5 400  m s prevýšením 462 m.
Cieľ bol na kopci Štibeľ. Bežalo 57
bežcov v deviatich kategóriách.
Ani náročný terén neodradil vy‑
trvalcov a tak s najlepším časom
25:00,5 skončil Poliak Zbignew
Jaworsky, jediný medzinárod‑
ný zástupca. Tridsaťosem účast‑
níkov bolo zaradených v rôznych
kategóriách muži, ženy a devät‑
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

násť bežcov v kategóriách mladší,
starší žiaci a juniori. Okrem behu
bol pripravený aj futbalový turnaj
Zákamenné – Staříč. Ten sa nie‑
sol v priateľskom duchu. Dorast
a dospelí z našej obce zdolali sú‑
pera v obidvoch zápasoch 3:2. Or‑
ganizátori sa snažia vytvoriť pes‑
trý mix všetkých chutí, aby si kaž‑
dý z nás počas týchto dvoch dní
našiel niečo pre seba.
V. Polťáková
Obec Zákamenné ďakuje
všetkým sponzorom, ktorí podporili Dni obce Zákamenné.
Mutné, LESOR s.r.o, Autodoprava –
Sivčák, Hudobná skupina – Prvý Príznak, Mima mobil – Florek, Benfich –
Milan Beňuš, M&L Murín Oravská
Lesná, Autodoprava – Peter Grofčík,
Bohumil Kokles, Gastro Vrábeľ Dolný Kubín, Marta Katreníková, Godiš
s.r.o. – Ján Godiš, Autodoprava – Peter Mlich, Autodoprava – Michal Boškaj, Juraj Brišák, Štefan Janeta, Ko-

vovýroba spol. s.r.o, Vinotéka Zuzana Boškajová, Ján Magdiak, Ľudovít
Konkoľ, Autoservis Ondrisek, Colorspol spol. s.r.o, VDD Orava s.r.o, Karol Glejtek, KVN Novoť spol.s.r.o, Radastav s.r.o., Slovnaft – Alena Kyrczová, Majchrák – SK s.r.o, Milan Janeta,
Ľubomír Martaus, Michal Ferneza,
SAT Electronic Janckulík, Ing. Eduard Kakus, PS parkety Peter Švába, Ferdinand Belicaj, František Ďurčák, Juraj Michaliga, Peter Verníček,
Karol Zvonár, Kvetinárstvo Magnólia – Polťáková, AGRO družstvo Novoť, EGEUM – Ing. Emil Gonšor, MY
Oravské noviny, Poľovnícke združenie BESKYD, Jozef Florek ml., TJ Tatran Zákamenné, Salón Visage Zákamenné, Môj dom – nové bývanie.
VIAC FOTOGRAFII 
z DNI OBCE ZÁKAMENNÉ 2012 je pre záujemcov
uvedené na www.zakamenne.sk v časti fotogaléria.

Sponzori „Dni obce
Zákamenné 2012“
Stavoprac – Štefan Padušňák, LUKO – Ľuboš Koleň, K.L.I.B.O.S s.r.o.
Zákamenné, Lekáreň pod Kalváriou,
Roľnícke družstvo Zákamenné, FranAKORD – Stavby Námestovo,
Mária Mlichová
– masérka, Miroslav Smolka, BORA – Anton Brisuda, LESY SR –
OZ Námestovo,
Lesná správa Parač, Lesná správa
Karol
GLEJTEK
majiteľ

NÁTERY

LEŠENIE
STAVEBNÉ PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

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

tišek Srogoň – predajňa mäsa, Eva
Sivčáková – obchodná činnosť, Jozef
Mlich – Stavebniny, FLORES – Florián
Subjak, Ján Subjak, Dávid Pikla, COOP Jednota Námestovo, Jozef Sroka
– JSK Klin, Rudolf Sivčák – SOLLER,

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

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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Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
Zdravotné stredisko 40
Zákamenné
mobil: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk
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Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín
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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FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70
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Námestie nebude strážiť len kamerový systém,
ale aj biskup Ján Vojtaššák

Kruhový objazd na novom námestí
Zasadnutie Obecného zastu‑
piteľstva starosta zvolal 15. júla
2012 o 17.00 h do zasadačky OcÚ
Zákamenné. Prítomní boli jede‑
násti poslanci, Mária Mlichová sa
ospravedlnila z dôvodu PN. Na za‑
sadnutí boli ďalej prítomní Jozef
Peňák, prednosta OcÚ, hlavná
kontrolórka obce Viera Verníčko‑
vá, Ing. Marta Florková, ekonóm‑
ka a účtovníčka OcÚ, na záver za‑
sadnutia prišiel Mgr. Emil Revaj,
riaditeľ ZŠ s MŠ a ďalej hostia Ju‑
raj Brišák a Ing. Emil Gonšor.
Juraj Brišák bol na zasadnutie
pozvaný z dôvodu dojednania zho‑
tovenia sochy biskupa Jána Vojta‑
ššáka, ktorá má byť umiestnená
na námestí. OZ sa preto presunu‑
lo na námestie, aby na mieste po‑
súdilo dve varianty, ktoré navrhol
Juraj Brišák. Jedna je celá posta‑
va, vysoká 2,10 m a druhá je posta‑
va do pása, vysoká 1,5 m. Na mies‑
te OZ konštatovalo, že 1,5 m vyso‑
ká socha by v celom priestore ná‑
mestia nevynikla a preto sa priklo‑
nilo k druhej variante.
Ďalšie rokovanie pokračovalo
v zasadacej miestnosti OcÚ.

Poslanci dostali na prerokova‑
nie VZN o určení postupu, pod‑
mienok a výške úhrady za posky‑
tované sociálne služby. VZN bo‑
lo vypracované v zmysle zákona č.
50/2012, ktorým sa mení a dopĺ‑
ňa zákon č. 448/2008 o sociálnych
službách a má nadobudnúť plat‑
nosť 1. 7. 2012. Vzhľadom na to, že
navrhovaný zákon upravuje pod‑
mienky pre opatrovateľské služ‑
by v obciach tak, že ich prakticky
zlikviduje, pretože ukladá opatro‑
vaným uhrádzať si za poskytova‑
né služby najmenej 50% nákladov.
Aj ZMOS vynaložilo úsilie, aby
bol zákon vrátený na prerokova‑
nie do NR SR 19. 6. 2012. OZ ob‑
ce vyjadrilo jednohlasný nesúhlas
s prijatím VZN.
Hlavná kontrolórka Viera Ver‑
níčková predniesla stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečné‑
mu účtu obce Zákamenné za rok
2011 v ktorom doporučila záve‑
rečný účet schváliť. Výklad záve‑
rečného účtu predniesla Ing. Mar‑
ta Florková, ekonómka a účtov‑
níčka OcÚ. OZ ho jednomyseľ‑
ne schválilo a vzalo na vedomie

aj správu o plnení rozpočtu za II.
polrok 2012.
Starosta informoval o aktivi‑
tách, ktoré prebehli za uplynulé
obdobie a na základe ktorých mu‑
sí byť zmenený rozpočet. Je to do‑
tácia na aktivačnú činnosť o ktorú
sa rozpočet navýši, ďalej navýše‑
nie rozpočtu o vstupné z vystúpe‑
ní divadelného súboru Prvosien‑
ka, peniaze sa však poskytnú diva‑
delnému súboru. Finančné pros‑

triedky, ktoré sa ušetrili pri stavbe
lávky na Nižnom konci sa presunú
na zdravotné stredisko, na mon‑
táž pohyblivej sedačky pre imobil‑
ných občanov. Presné vyčíslenie
poskytla Ing. Florková, ekonómka
a účtovníčka OcÚ.
Obec má dofinancované všetky
akcie z projektov EÚ. Momentálne
nie sú vyhlásené žiadne nové výzvy.
Od pondelka sa začnú montovať ka‑
mery na námestí a Nižnom kon‑
ci. V rámci cezhraničnej spolupráce
s PL sme zareagovali ešte na posled‑
nú výzvu, na základe ktorej by sme
mohli získať prostriedky na detské
ihriská a propagačný materiál obce.
Ihriská pre deti by sme chceli vybu‑
dovať na námestí, v školskom areáli
pre MŠ a pri dvoch 8 b. j. jednotkách.
Uvažujeme už aj o dotlači monogra‑
fie obce, takže nám táto výzva priš‑
la vhod. Poslanci súhlasili so zapoje‑
ním sa do tohto projektu a schválili
5 % finančnú spoluúčasť obce.
Pokračovanie – s. 6

Montáž kamerového systému

KOZMETIKA
aj na objednávku

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
B c . Z L AT I C A G RU C H A L OVÁ
Tel.: 0915 872 835
ZÁKAMENNÉ č. 128
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Pokračovanie – zo s. 5
Starosta informoval poslan‑
cov o rozširujúcej sa bytovej vý‑
stavbe nad Teréziou Balúno‑
vou, kde chcú stavať 4 stavebníci. Obec chce vykúpiť pozem‑
ky pod cestu, ktorá by sa spoji‑
la s cestou ku IBV Kovaľ – Laš‑
šák. Tým by sa znehodnotil sta‑
vebný pozemok p. Kamily Mi‑
chalicovej. Obec by jej ho moh‑
la nahradiť pozemkom, ktorý os‑
tal na Farskom briežku, nad Vla‑
dimírom Kyrczom. Zhodou okol‑
ností ide o rovnakú výmeru 608
m 2 . Vzhľadom na to, že ide o vý‑
stavbu cesty pre IBV, OZ posú‑
dilo prípad ako hodný osobitné‑
ho zreteľa a jednomyseľne 11 prí‑
tomných poslancov odhlasova‑
lo za takúto zámenu pozemkov.
Obec musí dať na pozemok vy‑
pracovať znalecký posudok.
Manželia Marián a Milada Ko‑
lenčíkovci požiadali o odpredaj
pozemku parc. č. 380 na výstavbu
rodinného domu. Ide o pozemok
medzi Mgr. Albínom Bernaťákom
a Ing. Milanom Rončákom. Sta‑
rosta konštatoval, že na tejto par‑
cele by mohli byť dva stavebné po‑
zemky, ale neodporučil by ich od‑
predať, lebo sa môžu použiť na zá‑
menu pri výstavbe ďalšej novej
cesty k IBV, ktorá by slúžila verej‑
nému záujmu.
Mgr. Bernaťák uviedol, že sa
tam niekedy plánovala cesta, resp.
chodník pre peších, ale podľa ne‑
ho treba pozemok odpredať, aby
sa zhodnotil. K jeho názoru sa pri‑
klonili aj poslanci Ing. Peter Dur‑
čák a Dušan Kovaľ.
Pokiaľ sa odpredaj nedá posú‑
diť podľa osobitného zreteľa, mu‑
sí sa uskutočniť verejnou súťa‑
žou a nie je zaručené, že ho dosta‑
ne konkrétny žiadateľ, uviedol sta‑
rosta. Na obecnom úrade je cca 30
žiadostí o stavebné pozemky, tak‑
že je to dosť pravdepodobné. Po‑
zemok by lepšie poslúžil verejné‑

Dončený chodník v časti obce
Podkamenné

mu záujmu, ako uspokojiť jedného
z cca 30 záujemcov.
Po prejednaní OZ počtom hla‑
sov 10 za, Dušan Kovaľ sa zdržal
hlasovania, l neprítomný, zamiet‑
lo odpredaj pozemku parc. č. 380.
Zároveň uložilo OcÚ dať vypraco‑
vať na pozemok GP s vyčlenením
pozemku a prístupovej cesty.
V snahe majetkoprávne vyspo‑
riadať miestne komunikácie OZ
odsúhlasilo odkúpenie pozemkov
pod miestne komunikácie od Vie‑
ry Polťákovej na Vyšnom konci
– cesta pri Kubiznoch, odkúpe‑
nie pozemkov na prístupovú ces‑
tu k stavebným pozemkom poza
TEMPO Jednotu.
Starosta ďalej odprezentoval
žiadosti občanov Jozefa Buľáka
a manželov Jozefa a Moniky Smo‑
lárovcov, ktorí majú pozemky pod
Kalváriou a chceli by tam stavať
rodinné domy. Požiadal poslancov
o názor na pokračovanie IBV nad
Petrom Kondelom.
Poslanec Pavol Florek uvie‑
dol, že dnes získať stavebný po‑
zemok je ťažké a brániť stavať
tomu, kto ho má, nie je celkom
správne. On navrhuje povoliť vý‑
stavbu, ale s tým, že sa stanovia
nejaké podmienky, aby výstavba
nenarušila vzhľad Kalvárie a bo‑
lo by dobre vypočuť si aj stano‑
visko biskupského úradu. S tým‑
to názorom súhlasili aj poslan‑
ci Mgr. Bernaťák a Ing. Durčák.
OZ nakoniec uložilo OcÚ pre‑
jednať zámer výstavby so spra‑
covateľmi územného plánu ob‑
ce Architektonickým ateliérom
GAM v Ružomberku.
OZ ďalej schválilo:
• plán kontrolnej činnos‑
ti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2012,
• redakčnú radu obecných no‑
vín Zákamenčan v zložení Bc. Mar‑
tina Beňušová, Mgr. Zuzana Flor‑
ková, Mariana Florková, Viktó‑
ria Sekerášová, Andrea Telúcho‑
vá a šéfredaktorku Mgr. Veroniku
Polťákovú;
• zriadenie špeciálnej triedy
v ZŠ s Mš Jána Vojtaššáka v Záka‑
mennom pre deti s mentálnym po‑
stihnutím.
V bode rôzne starosta infor‑
moval o priebehu aktivít na obec‑
nom úrade a v obci. Dal do pozor‑
nosti ďakovný list rodáka zo Zá‑
kamenného Emila Kuchťáka, ži‑
júceho v Banskej Bystrici za te‑
matické spracovanie tohoročné‑
ho kalendára. Prebehlo jednanie
so zástupkyňami Slovenskej po‑

Výstavba nového chodníka v časti obce Podkamenné
šty o poskytnutí nových priestorov
pre našu poštu. Na výsledok čaká‑
me. Nové priestory by sme poskyt‑
li v polyfunkčnom dome kultú‑
ry na prízemí. V uplynulom obdo‑
bí sa dokončilo pokladanie dlažby
okolo kultúrneho domu, vyasfal‑
tovala sa cesta k Václavovi Laššá‑
kovi a okolie autobusovej zastáv‑
ky pri TEMPe Jednota, zakúpil sa
materiál na rekonštrukciu verejné‑
ho osvetlenia v časti Poriečie a po‑
stupne sa začne s prácami. Da‑
la sa zamerať ďalšia časť cintorína
za cestou.
Pripravujeme dni obce na 14. 7.
a v tento deň, by sme chceli aj sláv‑
nostne otvoriť a posvätiť námestie.
Účasť prisľúbil aj predseda Žilinské‑
ho samosprávneho kraja Juraj Bla‑
nár. O programe informovala Ma‑
riana Florková. Začneme ako vždy
sv. omšou o 11.30 . Tento rok chce‑
me dať priestor v programe všet‑
kým Zákamenčanom, ktorí sa ve‑
nujú záujmovej činnosti, aby mohli
prezentovať svoje schopnosti a ta‑
lent. Oslovili sme Jednotu dôchod‑
cov, deti z MŠ, FS Kamenčan, ĽH
Kamenčan, Gymnastický klub, ta‑
nečnú skupinu Freed, Agnešu Vráb‑
ľovú, Soňu Subjakovú, speváčky.
Pre deti sme pozvali detskú estrád‑
nu schow Fešák Píno, ďalej vystúpia
umelci ako Petra Černocká s Jiřím
Pracným, skupiny Hex, Heľenine
oči a Everlong. Samozrejme budú
všetky sprievodné podujatia , jam‑
ka, penalta, hod mobilom, drevoru‑
bač, tento rok len divácka súťaž. OZ
vzalo program dní na vedomie.
Poslanec P. Florek, uviedol, že
by bolo dobre vyznačiť na Nižnom
konci k lávke pre peších prechod
pre chodcov. Poslanec Mgr. Albín
Bernaťák zase upozornil na nut‑
nosť upraviť lávku pre peších, k ná‑
mestiu, z jednej strany nie je sito
a hrozí tam nebezpečenstvo pádu,
hlavne v zime, keď je klzko.
Na záver zasadnutia OZ prišiel
Mgr. Emil Revaj, ktorý uviedol, že

k dnešnému dňu nemôže podať
správu za školský rok 2011/2012,
pretože školský rok, ešte nie je
uzavretý. Vzhľadom na to, že
k 31. 7. 2012 končí vo funkcii ria‑
diteľa ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
v Zákamennom a na základe vý‑
sledku volieb školskej rady príde
do funkcie nový riaditeľ Mgr. Pa‑
vol Demko, Mgr. Revaj stručne
zhodnotil svoje 21‑ročné pôsobe‑
nie vo funkcii riaditeľa. Základná
škola sa dostala za jeho pôsobe‑
nia či už po technickej ale aj vzde‑
lanostnej stránke na veľmi vyso‑
kú úroveň, hovoria o tom aj vý‑
sledky inšpekcie, ktorá prebehla
na škole minulý rok. O vzdela‑
nostnej úrovni žiakov hovoria aj
výsledky monitoru a umiestne‑
nia žiakov v rôznych celosloven‑
ských aj zahraničných súťažiach.
Poďakoval za spoluprácu vedeniu
obce a uviedol, že čas, ktorý má
do ukončenia funkčného obdobia
využije na to, aby dokončil všetky
začaté aktivity.
Starosta poďakoval Mgr. Re‑
vajovi za 21 ročné úspešné vede‑
nie základnej školy. Naozaj sa má‑
me čím chváliť. Naša škola obsto‑
jí aj v silnej konkurencii. Nebo‑
lo to vždy jednoduché, spoločný‑
mi silami sme dosiahli na minister‑
stve školstva financovanie na žia‑
ka, čím sa úplne zmenilo fungova‑
nie školy. Ďalším úspechom bolo
získanie dotácie na rekonštrukciu
školy. Aj tu sme sa borili s mnohý‑
mi problémami, ale výsledok sto‑
jí zato.
Starosta navrhol poslan‑
com udeliť Mgr. Emilovi Revajo‑
vi za úspešné vedenie Základnej
školy s MŠ Jána Vojtaššáka v Zá‑
kamennom Cenu obce Zákamen‑
né. Poslanaci v počte 11 prítom‑
ných tento návrh jednomyseľne
odsúhlasili.
Starosta udelil Mgr. Emilovi
Revajovi Cenu obce Zákamenné.
Mariana Florková
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sociálne okienko
Životné minimum od 1. júla 2012
Jeden dospelý 194,58 €
Druhý dospelý 135,74 €
Dieťa 88,82 €.
ZŤP príspevky od 1 júla 2012
Opatrovanie jednej ťažko zdravot‑
ne postihnutej osoby 216,61 €
Opatrovanie dvoch a viacerých
ŤZP osôb 288,80 €.
Náhradné rodiny od
1. septembra 2012
Jednorazový príspevok pri zve‑
rení do náhradnej starostlivosti
361,68 €
Jednorazový príspevok dieťaťu pri
zániku náhradnej starostlivosti
905,99 €
Opakovaný príspevok dieťaťu zve‑
renému do náhradnej starostlivos‑
ti 135,69 €
Opakovaný príspevok náhradné‑
mu rodičovi 172,52 €.
Výška dávky hmotná núdza:
60,50 € pre jednotlivca,
115,10 € pre jednotlivca s 1 až 4
deťmi,
168,20 € pre jednotlivca s viac ako
4 deťmi,
105,20 € pre dvojicu,
157,60 € pre dvojicu s 1 až 4 deťmi,
212,30 € pre dvojicu s viac ako 4
deťmi.
Dávka sa zvýši o 13,50 € mesač‑
ne, ak je občan alebo fyzická oso‑
ba, ktorá sa s občanom v hmotnej
núdzi spoločne posudzuje tehotná
žena. Zvýšenie patrí tehotnej žene
od začiatku štvrtého mesiaca teho‑
tenstva, ak preukáže svoje tehoten‑
stvo tehotenským preukazom a po‑
čas tehotenstva pravidelne navšte‑
vuje tehotenskú poradňu.
Dávkou je aj 13,50 € mesačne pre
občana alebo fyzickú osobu, ktorá
sa s občanom v hmotnej núdzi spo‑
ločne posudzuje, ak je rodičom die‑
ťaťa do jedného roku veku a preu‑
káže sa potvrdením príslušného
pediatra, že sa s týmto dieťaťom
zúčastňuje na preventívnych pre‑
hliadkach u pediatra.
Dávka na účely tohto zákona je
za podmienok ustanovených tým‑
to zákonom aj 17,20 € mesačne
pre dieťa na účely zabezpečenia je‑
ho základných životných podmie‑
nok a pomoci v hmotnej núdzi, ak
toto dieťa plní povinnú školskú do‑
chádzku.
Príspevok na zdravotnú starostli‑
vosť patrí občanovi a fyzickým oso‑
bám, ktoré sa s občanom v hmotnej
núdzi spoločne posudzujú, na vý‑
davky spojené s náhradou za služby
súvisiace s poskytovaním zdravot‑
nej starostlivosti. Výška príspevku
je 2 € mesačne.

Aktivačný príspevok patrí obča‑
novi a každej fyzickej osobe, kto‑
rá sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne posudzuje na podporu
získania, udržania alebo zvýše‑
nia vedomostí, odborných zruč‑
ností alebo pracovných návy‑
kov na účely pracovného uplat‑
nenia, ak splnili podmienky ná‑
roku na dávku. Výška príspevku
63,07 € mesačne.
Príspevok na bývanie patrí obča‑
novi a fyzickým osobám, ktoré sa
s občanom v hmotnej núdzi spo‑
ločne posudzujú, na úhradu ná‑
kladov spojených s bývaním, ak
splnili podmienky nároku na dáv‑
ku.
Podmienky vzniku nároku:
• vlastníctvo bytu alebo rodinné‑
ho domu,
• nájom bytu alebo rodinného do‑
mu,
• nájom obytnej miestnosti v za‑
riadení určenom na trvalé býva‑
nie,
• právo doživotného užívania
v byte alebo rodinnom dome,
• uhrádzanie nákladov spojených
s bývaním za predchádzajúcich 6
po sebe nasledujúcich kalendár‑
nych mesiacov alebo preukáza‑
nie uznania dlhu a dohody o splát‑
kach,
• podmienky nároku sa prehod‑
nocujú raz za šesť po sebe nasle‑
dujúcich kalendárnych mesiacov,
• nárok zaniká, ak úrad zistí, že
občan v hmotnej núdzi nespláca
uznaný dlh, ktorý predstavuje ne‑
doplatky spojené s bývaním.
Výška príspevku:
55,80 € mesačne pre jednotlivca
89,20 € mesačne, ak je viac spo‑
ločne posudzovaných osôb.
Ochranný príspevok patrí obča‑
novi a každej fyzickej osobe, kto‑
ré sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne posudzuje, ak si z dô‑
vodu nepriaznivej životnej situá‑
cie nemôžu zabezpečiť alebo zvý‑
šiť príjem vlastnou prácou a spl‑
nili podmienky na vznik nároku
na dávku.
Podmienky vzniku nároku:
• dosiahnutie veku potrebného
na nárok na starobný dôchodok,
• invalidita z dôvodu poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70%,
• osobná, celodenná a riadna sta‑
rostlivosť osamelého rodiča o dieťa
do 31 týždňov veku dieťaťa,
• osobná, celodenná a riadna sta‑
rostlivosť o dieťa, ktoré je podľa
posudku príslušného orgánu die‑
ťa s ŤZP,

• osobná, celodenná a riadna sta‑
rostlivosť o občana, ktorý je pod‑
ľa posudku príslušného orgánu ob‑
čan s ŤZP,
• nepriaznivý zdravotný stav ob‑
čana, t.j. choroba, porucha zdravia
uznaná ošetrujúcim lekárom trva‑
júca nepretržite viac ako 30 dní,
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• zúčastňovanie sa na resociali‑
začných programoch.
Výška príspevku 63,07 € mesačne.
Ak ide o občana v hmotnej núdzi
s nepriaznivým zdravotným sta‑
vom trvajúcim nepretržite viac ako
30 dní, výška ochranného príspev‑
ku je 34,69 € mesačne. UPSVaR

Doplnok č. 1/2012 k VZN
obce Zákamenné č. 1/2000
o cintorínskom poriadku
zo dňa 16. 6. 2000
Obecné zastupiteľstvo v Záka‑
mennom na základe § 4 odsta‑
vec 3 písmeno e) a f) zákona
SNR č. 369/1990 Z.z. o obec‑
nom zriadení v znení neskor‑
ších predpisov s použitím usta‑
novení § 11 odstavec 4 písme‑
no g) zákona o obecnom zria‑
dení a ustanovení vyhlášky
MZ SR č. 46/1985 Z.z. o po‑
stupe pri úmrtí a o pohrebníc‑
tve v znení neskorších predpi‑
sov vydáva:
Doplnok č. 1/2012 k VZN
č. 1/2000 o  cintorínskom poriadku
IV. Delenie cintorína
Ruší sa bod 2 a nahrádza sa no‑
vým, ktorý znie:
2) Nový cintorín sa delí takto:
a) Časť pre hroby a hrobky do‑
spelých podľa sekcií
b) Časť pre deti
c) Časť pre samostatné hrobky
d) Časť pre hroby dospelých
podľa sekcií
V. Pochovanie do cintorína
V bode 5 sa posledná veta ru‑
ší sa nahrádza sa novou vetou,
ktorá znie:
Výnimku z podmienok a) - c)
môže povoliť správa cintorína.
VII. Pochovanie do hrobu,
budovanie pomníkov
Dopĺňa sa bod 5, ktorý znie:
V časti cintorína pre hroby
a hrobky dospelých v sekci‑

Vysvetlenie
Vysvetlenie k doplnku č.
1/2012 k VZN obce Zákamen‑
né č. 1/2000 o cintorínskom
poriadku zo dňa 16. 6. 2000.
Jedná sa o pochovávanie na no‑
vom cintoríne v novej čas‑
ti za cestou, kde sa budú strie‑

ách 4, 5, 6 sú len jednohroby
a hrobky. Môže sa pochovávať
len nad seba, hrob pre dvoch
musí byť prehĺbený.
VIII. Budovanie pomníkov
Ruší sa bod 4 a dopĺňajú sa bo‑
dy 4a) a 4b), ktoré znejú:
4a) Vonkajšie rozmery pomní‑
kov v sekciách 1, 2, 3 sú:
• Pomník na hrob dospelého
90 x 230 cm
• Pomník na dvojhrob dospe‑
lého 220 x 230 cm
• Pomník na hrob dieťaťa 60 x
150 cm a 60 x 100 cm
4b) vonkajšie rozmery pom
níkov a hrobiek v sekciách
4,5,6 sú 130 x 255 cm
Dopĺňajú sa bod 5 a 6, ktoré
znejú:
5) Pri budovaní pomníkov
a hrobiek musí byť medzi dvo‑
ma susednými hrobmi zacho‑
vaná ulička 30 cm.
6) V časti cintorína pre hro‑
by a hrobky dospelých v sekci‑
ách 4,5,6 nie je možné budo‑
vať pomník vopred, to zname‑
ná pokiaľ tam nie je niekto po‑
chovaný.
IX. Pochovanie do hrobiek
Pridáva sa bod 2, ktorý znie:
2) Pozostalí zabezpečia, aby
hrobka bola ihneď po pochova‑
ní mŕtveho zabezpečená pro‑
ti akejkoľvek manipulácii s te‑
lom, alebo truhlou zosnulého.
Hrobka musí byť uzavretá.
dať v rade prehĺbené jednohro‑
by a hrobky. Dvaja zosnulí z ro‑
diny budú pochovávaní nad se‑
bou a nebude možné si vopred
vybudovať pomník. Pochová‑
vať sa bude zaradom a v nových
sekciách budú hroby rozmero‑
vo rovnaké ako hrobky. Bliž‑
šie informácie vám poskytnú
na obecnom úrade.
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Monitorovací kamerový systém
Často sa môžeme stretávať
s rôznymi formami
vandalizmu, prípadne
ohrozovaním majetku
a zdravia našich občanov.
Doteraz sme nemali žiadne
monitorovacie prostriedky, kto‑
ré by slúžili ako prevencia krimi‑
nality, prípadne pomoc pri odha‑
ľovaní páchateľov protispoločen‑
skej činnosti. Obec Zákamenné
bola úspešná pri podaní projek‑
tu s názvom „Bezpečnejšie oča‑
mi detí“, ktorý je spolufinanco‑
vaný Radou vlády pre preven‑
ciu kriminality zo štátneho roz‑
počtu. Celý projekt je zameraný
na primárnu sociálnu prevenciu
– pôsobiť hlavne výchovne a sna‑
žiť sa predchádzať vzniku krimi‑
nálnej činnosti. Obec ho realizuje
sa v spolupráci s Obvodným od‑
delením policajného zboru Zá‑
kamenné a tiež ZŠ J. Vojtaššáka
Zákamenné. Kamerový systém
monitoruje novovybudované ná‑
mestie, kruhový objazd pred Po‑
lyfunkčným domom Kultúry, lo‑

kalitu v oblasti predajne Tempo
Coop Jednota, VÚB banku a Slo‑
venskú sporiteľňu a tiež športový
areál v Oraviciach, kde bolo pod‑
ľa šetrení OO PZ Zákamenné za‑
znamenané najvyšší výskyt delik‑
tov, trestných činov , priestupkov
a dopravných kolízii. Kvalitný ka‑
merový systém archivuje nahrá‑
vaný obraz a aj s odstupom času
je možné prezrieť si monitorova‑
ný úsek. Monitorovací kamero‑
vý systém zvýši pocit bezpečnos‑
ti obyvateľov, zjednoduší identifi‑
káciu páchateľov pri páchaní kri‑
minálnej činnosti, poškodzova‑
nie verejného majetku, osvetle‑
nia, oddychovej zóny, ako aj ub‑
ližovanie na zdraví požívaním
a predajom alkoholických a psy‑
chotropných látok na verejných
priestranstvách. Do monitorova‑
nia budú aktívne zapojení aj dob‑
rovoľníci z radov detí a mládeže.
Aj takýmto spôsobom budú de‑
ti a mládež motivovaní k väčšej
zodpovednosti, morálnemu a so‑
ciálnemu cíteniu.
Polťáková V.

Pozvánka na ZákamenskÚ kvapku krvi
Už po 17. krát zavítala
do Zákamenného pojazdná
transfúzna stanica z Martina.
V najväčšej obci na Orave je
veľmi silná základňa stálych
darcov, ktorým vyhovuje
darovať krv v domácom
prostredí. Zákamenné
sa hrdí tým, že je tu vždy
vysoký počet naplnených
krvných vakov – väčšinou
prekračujeme sto darcov.
Majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji nám ale trošku zamieša‑
li karty, namiesto povestnej stov‑
ky prišlo darovať krv 81 odvážliv‑
cov ochotných pomôcť. Nakoniec
tím martinskej transfúzky naplnil
77 krvných vakov. Štyrom darcom
kvôli nižšiemu počtu červených
krviniek nebol urobený odber.
Sedemnásteho odberu sa zúčast‑
nilo aj 8 prvodarcov. Priznám sa
tento počet ma potešil, lebo som
Krvné skupiny
A+
A–
B+
B–
AB +
AB –
0+
0–
Prvodarcovia
Spolu

Počet darcov
13
6
8
2
4
3
29
4
8
77

Pozývame Vás na

ZÁKAMENSKÚ

KVAPKU KRVI
ktorá sa uskutoční dňa

24.09.2012 v pondelok
od 800 do 1200
rátala s tým, že sa do darcovské‑
ho kresla posadíme možno desiati
 – bujaré oslavy striebornej me‑
daily sa trošku odrazili aj na počte
dobrovoľníkov. Kto chcel darovať
v pondelok krv musel si v nedeľu
po finálovom zápase našich strie‑
borných chlapcov pripiť len mine‑
rálkou 
V počte darcov jednoznačne ve‑
die nežnejšie pokolenie. Z celko‑
vých 77 darcov bolo 51 žien a 26
mužov. Po prvýkrát si darcovské
kreslo v plnej paráde užila aj naj‑
mladšia účastníčka májovej kvap‑
ky – Simona Grofčíková. Pravidel‑
ným a zároveň najstarším účastní‑
kom Zákamenskej kvapky je aj Se‑
rafín Žatkuliak.

v NOVOM KULTÚRNOM DOME
V ZÁKAMENNOM
Dokážte druhým, že ich máte radi

Veľmi zaujímavé je rozdelenie
podľa krvných skupín. Pri každom
odbere prevažuje najvzácnejšia
krvná skupina 0 + a najmenej za‑

stúpená je B – . Zákamenné je ho‑
tovým rajom darcov s univerzálnou
krvnou skupinou 0 +.
V. Polťáková
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Starostlivosť o pleť
Prečo sa starať o pleť?
Znie to ako divná otázka,
pretože pre väčšinu dievčat
a žien je starostlivosť o svoju
pokožku prirodzenou
súčasťou každodenného
života. No nie vždy venujeme
dostatočnú pozornosť
starostlivosti o pleť, čím
môžeme ohroziť nie len náš
vzhľad, ale aj zdravie.
Ľudské telo si vyžaduje náleži‑
tú pozornosť: Tvár je najviac sle‑
dovaná časť nášho tela. Každá
pleť je iná a o každú sa treba starať
inak. V dnešnej dobe je veľa mož‑
nosti, ako sa starať o svoju pleť.
Najúčinnejšou metódou v sú‑
časnosti je prístrojová techni‑
ka, ako napríklad Xília RF, kto‑
rá je v súčasnosti najmodernej‑
šia na trhu. Ponúka pestrý výber
techník podľa vašich požiadaviek.
Ide o multifunkčný prístroj, kto‑
rý dokáže vyhovieť každému ty‑
pu pleti. Výsledky sú badateľné už
po prvom sedení.
Funkcie prístroja sú: Meranie
Hydratácie: podľa zmerania sa ur‑
čí typ pleti a odporúčia sa vhodné

výrobky na pokožku.
Rádiofrekvencia: veľmi príjem‑
né ošetrenie, ktoré pomocou tep‑
la stimuluje tvorbu kolagénu. Jej
účinky sú redukcia hlbokých vrá‑
sok, pórov, zvýšenie elasticity po‑
kožky, bieliace účinky ( pigmen‑
tové škvrny, kruhy pod očami),
zníženie zápalov.
Endomasáž modrým svet‑
lom: technika, ktorá využíva vá‑
kuum na lokálne prekrvenie. Na‑
hrádza klasicú ručnú masáž tvá‑
re. Jej účinky sú zvýšenie metabo‑
lizmu, lynfodrenáž, očistenie a to‑
nizácia.
Diamantová dermabrázia: Ide
o čistenie pleti, pri ktorom sa od‑
stráni zrohovatená vrstva odum‑
retých buniek a nečistôt na pokož‑
ke ako aj pórov takzvaných čier‑
nych bodiek.
Ionoforéza: je to metóda ošetre‑
nia, pri ktorej sa vpravujú do pleti
hydrofilné látky, s využitím gal‑
vanického prúdu. Týmto pootvo‑
rením vrchnej vrstvy kože umož‑
ní preniknúť účinným látkam cez
pokožku do nižších vrstiev.
Elektrostimulácia: toto ošetre‑
nie sa odporúča ako prevencia pre

Salón visage
mladších klientov, ale v prípade
zostarnutej kože je to nevyhnut‑
ná časť ošetrenia. Stimuluje sa tu
svalstvo za účelom návratu strate‑
ného tonusu.
Mikrostimul (lifting): ide
o kozmetický llifting na vyhladzo‑
vanie vrások bez skalpelu. Táto
nová moderná metóda s využitím
špeciálnych hlavíc dosahuje ná‑
pravu na bunkovej úrovni. Hlavné
dosiahnuté efekty sú zjemnenie
a odstránenie vrások a procesu

starnutia pleti, odstránenie zná‑
mok únavy a stresu, celkový liftin‑
gový efekt tváre. Odstraňuje ner‑
vozitu a únavu.
Ďalším problémom mnohých
žien sú začervenané žilky na tvá‑
ri, ktoré sa dajú pekne odstrániť
Laserom.Doprajme našej pleti to
najlepšie a ona sa nám za to pek‑
ne odvďačí.
Odborné rady o starostlivosť o pleť vám ponúkame práve u nás: tel. číslo 0907 541 880.

Kampaň hovorí aj o možnej stra‑
te zraku blízkych, ale aj o pre‑
hliadaní a zľahčovaní prízna‑
kov, na ktoré sa môžu sťažovať.
Jej cieľom je upozorniť, že hor‑
ší obraz na televíznej obrazov‑
ke nemusí byť poruchou televí‑
zora, ale očí. Na oči sa záujem‑
com a záujemkyniam vždy po‑
zerá skúsený oftalmológ, ktorý
ich zároveň informuje o nutnos‑
ti strážiť si svoj zrak.
Akcia sa koná pod záštitou
Slovenskej oftalmologickej spo‑
ločnosti, Únie nevidiacich a sla‑
bozrakých s podporou farmace‑
utickej spoločnosti Novartis.
O tom, že to nie je ľahostajné

ani našim občanom svedčí fakt,
že sa táto akcia stretla s veľmi
dobrým ohlasom aj u nás. Mera‑
nia očného pozadia, ktoré sa ko‑
nalo začiatkom júna sa zúčastni‑
lo veľa našich občanov. Nejed‑
nalo sa o vyšetrenie očného tla‑
ku ani určenie veľkosti dioptrií.
Vyšetrenie bolo určené hlavne
občanom nad 50 rokov u ktorých
je predpoklad poškodenia očné‑
ho pozadia, ktoré je prirodze‑
ným výsledkom starnutia a mô‑
že viesť až k strate zraku. Vyšet‑
renie zraku bolo bezplatné, jed‑
nalo sa o preventívnu akciu, kto‑
rá prebieha na celom Slovensku.
V. Polťáková

Vyšetrenie zraku
Od polovice mája do konca
júna bolo možné vo viacerých
slovenských obciach
a mestách stretnúť mobilnú
Kliniku očnej prevencie.
Projekt vznikol s cieľom upo‑
zorniť na vekom podmienenú de‑
generáciu očného pozadia – žl‑
tej škvrny, čo je ochorenie, ktoré
môže viesť k úplnej strate zraku.
Ide o poškodenie buniek na siet‑
nici oka, najmä na jej najcitlivej‑
šej časti nazývanej žltá škvrna.
Práve v tejto časti sa sústreďujú

prichádzajúce svetelné lúče, tak‑
že zníženie citlivosti oka v tomto
mieste má za následok postupnú
stratu zraku.
Vozidlo s označením Kliniky
očnej prevencie je vybavené mo‑
derným kamerovým meracím
prístrojom, ktorým sa v priebe‑
hu niekoľkých sekúnd dá vyšet‑
riť stav očného pozadia. Hlav‑
nou myšlienkou akcie je upo‑
zorniť na spomínané ochorenie
a vyvolať záujem o preventív‑
nu starostlivosť a ukázať mož‑
nosti pomoci zo strany lekárov.
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sociálne služby

Ergoterapia
– terapia prácou
„Nič na svete nie je také ťažké, ak si to rozdelíte na malé práce.“
Henry Ford

V zmysle tohto motta vznikajú
pod rukami našich klientov z Do‑
mova sociálnych služieb a zariade‑
nia pre seniorov v Zákamennom

originálne hračky, darčekové a
dekoračné predmety, ktoré skráš‑
ľujú priestory aj v nášho zariade‑
nia. V rámci ergoterapie klienti
zmysluplne trávia svoj voľný čas

Obrazy z papierových guľôčok

Starostlivosť o kvety

Vyšívanie obrazov

Maľovanie drevených výrobkov

Práce v stolárskej dielni

Drevené hračky

Máj 2012 – August 2012

a zároveň sa zdokonaľujú v manu‑
álnych zručnostiach. Práca ich ne‑
smierne teší a čo je dôležité, vzbu‑
dzuje u klientov radosť a motivá‑
ciu k ďalším činnostiam.

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

Máj 2012 – August 2012

pomoc /obchod

Zákamenčan č. 2 / 11

Musíme si pomáhať
Možno poznáte český film
s týmto názvom. Úspešný
režisér Jan Hřebejk zvolil
veľmi príznačný titulok pre
svoj film. Za svoj by si ho mal
vziať každý kresťan.
Duša, ktorá miluje Boha,
miluje všetkých, ktorých
miluje Boh. Pokiaľ je to
možné, usiluje sa všetkým
ustavične pomáhať, všetkých
tešiť a všetkým prinášať
radosť. Naša ochota pomáhať
svojim blížnym bude jedným
z podstatných kritérií,
podľa ktorých bude Boh,
hodnotiť náš život. V učení
o poslednom súde Ježiš
povedal: „Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“
(Mt 25, 40)

Ježišove slová si zobra‑
li za svoje deti z našej farnosti.
Svedčí o tom výsledný efekt fi‑
nálnej fázy našej veľkonočnej
aktivity. Bodkou za dlhodobejšie
prebiehajúcou snahou o aktív‑
nejší náboženský život, konanie
dobrých skutkov a poznávanie
Svätého písma, bol prejav kres‑
ťanskej lásky voči deťom, ktoré
nemajú jednoduché a radostné
detstvo. Tu sa v plnej miere uká‑
zalo, ako sa Zákamenčania vedia
podeliť a aká veľká je ich láska
k blížnym. Na prvý pohľad to bo‑
la možno maličkosť, no v Božích
očiach určite vec veľká, lebo išlo
o prejav úprimného srdca.
Naše deti sa dokázali z lásky
ku svojim neznámym kamará‑
tom zrieknuť svojich hračiek, ob‑
lečenia, školských potrieb, slad‑
kostí ...

DDS Lúč v Žiline

Pani riaditeľka DDS Lúč
V obidvoch kostoloch vyrástli
veľké kopy vecí určených pre de‑
ti, trpiace z rôznych dôvodov ne‑
dostatkom, pre nás obyčajných
a samozrejmých vecí. Len pre za‑
ujímavosť, môžeme povedať, že
sa zhromaždilo niekoľko stoviek
plyšákov, hračiek, kilogramy ob‑
lečenia, zošitov, pasteliek, hier,
čokolád a mnoho iných užitoč‑
ných vecí.
Dnes už všetky veci majú svo‑
jich nových majiteľov. V prvom
rade sme hľadali adresátov po‑
moci medzi našimi obyvateľmi,
ktorí trpia núdzou. V spoluprá‑
ci so starostom obce, obecným
úradom a farskou charitou sa do‑
stala pomoc tam, kde to bolo po‑
trebné. Nakoľko deti boli veľmi
štedré mohli sme obdarovať aj
núdznych mimo našej obce. Tak
sa z darov od zákamenských de‑
tí tešia deti v Dome Charitas Sv.

Hildegardy z Bingenu v Rabči,
v Domove Gianny Beretty Mol‑
lovej v Rajci a v Domove sociál‑
nych služieb Lúč v Žiline.
Odvšadiaľ kde sme dary odo‑
vzdali, prinášame veľké ďakujem
od tých, ktorí sa starajú o de‑
ti a mamy, ktoré z rôznych dô‑
vodov nemôžu prežívať svoje
šťastie v kruhu vlastnej rodiny.
To detské ďakujem znie neuveri‑
teľné krásne a ešte teraz rezonu‑
je v našich ušiach.
Obrovská vďaka patrí vám
všetkým, ktorí ste sa z lásky dokázali zrieknuť niečoho,
čo patrilo vám, aby ste mohli
urobiť radosť iným. Urobili ste
všetkým dotknutým určite veľkú radosť.
Vaša dobročinnosť určite nezostane bez odmeny.
Helenka Serdeľová
a kaplán Milan Prídavok

Zákamenné najväčšia obec na Orave
má predajňu TEMPO SUPERMARKET
Dňa 1. 6. 2012 bola
v našej obci Zákamenné
otvorená predajňa Tempo
Supermarket. Predajňa
Supermarketu bola
zmodernizovaná a rozšírená
na 2 000 m.

bolo vybudovaných 56 parkova‑
cích miest, ktoré sú v plnej mie‑
re využívané. Zákazníci si túto
výhodu veľmi pochvaľujú. V pre‑
dajni pracuje pod vedením vedú‑
cej Marty Buliakovej 35 členný
kolektív.

V predajni je info pult, ví‑
notéka, pekárnička, automat
na výkup fliaš, automat na ká‑
vu, čítačka čiarového kódu, po‑
kladničné boxy, uzamknuteľné
úschovné skrinky na odloženie
nákupných tašiek. Nachádza sa
tu 5 040 položiek tovaru. Cieľom
širokej ponuky je potravinársky
i nepotravinársky tovar dennej
potreby. V tejto predajni sa na‑
chádza aj sortiment textilu, kon‑
fekcie a obuvi. Pri Supermarkete

Vybudovaním tohto predaj‑
ného areálu sa obec Zákamen‑
né zviditeľnila nielen v blízkom
okolí ale aj v rámci okresu a celej
Oravy. Počas letných dovoleniek
a prázdnin tu nakupujú mno‑
hí návštevníci obce ako aj turis‑
ti prechádzajúci obcou. V zim‑
nom období zasa lyžiari, nakoľ‑
ko v blízkosti sa nachádza ly‑
žiarsky vlek.
Za to všetko patrí veľká vďaka
COOP Jednote Námestvo, pod

vedením predsedu Romana Ja‑
gelku. Za DV členskej základne

v Zákamennom napísala
V.Sekerášová.
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Vandalizmus
Máj je nielen lásky čas, ale
aj čas vandalov. Práve v máji
je akoby vyššia koncentrácia
ľudí ktorí sa nedokážu
zmestiť do svojej kože,
ale ničia čo im príde pod
ruku. Začala som dokonca
pochybovať či normálny
zdravý človek môže niečo
také urobiť. Zaplatia
spôsobenú škodu? Uvedomia
si zverejnením fotografii
aspoň čo urobili?!
V polovici mája neznámy pá‑
chateľ poškodil fasádu mod‑
rou farbou na nájomnej bytovke
a na zdravotnom stredisku.

že hneď pod týmito „prírodný‑
mi krásami“ majú ľudia polia kde
chodia kosiť trávu, toto okolie je
využívané aj na prechádzky, ale

Máj 2012 – August 2012
čo je najdôležitejšie, niekoľko
desiatok metrov nižšie majú ľu‑
dia rezervoári so súkromnou pit‑
nou vodou.

Poškodená fasáda na nájomne bytovke a OBZS

Odpad náš každenný
V škole sa veľa učíme
o ochrane životného
prostredia. My deviataci
sme sa rozhodli
intenzívne a s väčšou
zodpovednosťou
pristupovať k ochrane
životného prostredia
v praxi, konkrétne
úpravám tokov od divokých
skládok.
Silu svojich rúk sa pokúšali
dokázať pravdepodobne doras‑
tenci, ktorí by mohli namiesto
takýchto nezmyselných kúskov
vyčistiť koryto rieky. Určite by
to bolo osožnejšie pre prírodu,

pre ľudí v našej obci, ale aj pre
nich samotných. Práca ešte ni‑
komu neublížila a mali by aspoň
menej času na robenie hlúposti
a škody.
Polťáková V.

Pri prechádzke ku bývalému
družstevnému hnojisku nad ob‑
cou sa vzduch stával čoraz väčš‑
mi nedýchateľný. Až po pár de‑
siatok metrov bolo možné od‑

haliť prečo. V tráve sa povaľo‑
vali hovädzie vnútornosti a dve
kravské hlavy a kopytá. Človeku
sa ani veriť nechce čoho všetké‑
ho sú ľudia schopní. Podotýkam,

Lesný a vodný ekosystém je
veľmi dôležitý z hľadiska bio‑
logického a krajinného, ktorý
umožňuje rozsiahlu biodiver‑
zitu rastlinného a živočíšne‑
ho spoločenstva. Žiaľ, každým
rokom je ohrozený skládka‑
mi nezodpovedných ľudí, kto‑
rí si na jednej strane skrášľu‑
jú okolie svojich rodinných do‑

mov, ale odpad nedokážu re‑
cyklovať do jednotlivých zber‑
ných nádob, ktoré sa nachá‑
dzajú vo všetkých častiach na‑
šej obce. Je nám ľúto, že nezod‑
povedným prístupom dochá‑
dza ku kontaminácii jedova‑
tými látkami, ktoré ničia život
daných ekosystémov, šíria sa
choroby a ohrozujú ekologickú
rovnováhu.
Je najvyšší čas sa zamyslieť
nad ľahostajným prístupom
k prírode a záleží len na nás,
ako prijmeme morálnu etiku,
etiku trvalo udržateľného živo‑
ta a ich zásad, ktoré je potreb‑
né uviesť do praxe. Nech príro‑
da a všetko okolo nás nám do‑
volí užívať dlhý, zdravý a plno‑
hodnotný život.
Deviataci
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Účelový deň
Nevšedný deň prežitý
v škole sa dokáže hlboko
zapísať do pamätí každého
žiaka. Určite tomu tak bolo
aj v našej škole, kde pani
učiteľky a učitelia pre žiakov
siedmeho ročníka pripravili
účelový deň zameraný
na rôzne oblasti. Praktické
a odborné vedomosti pri

poskytovaní prvej pomoci
a zdravotnícku prípravu
zvládli pod dohľadom p.uč.
Mrekajovej T.
V oblasti prírodovednej vy‑
pracovali pracovný list, v ktorom
si overili vedomosti ako dokona‑
le poznajú prírodu. Ďalšou úlo‑
hou bolo určiť zviera pomocou

stôp. Poslednou úlohou bolo na‑
kresliť prírodu, ktorú vnímajú žia‑
ci s negatívnymi dôsledkami, ale
na druhej strane akú prírodu by
skutočne chceli mať. V tejto oblas‑
ti hodnotili úlohy p. uč. Chmeľová
a p. uč. Fafejtová.
V oblasti športovej si vyskú‑
šali telesné zdatnosti v preťaho‑
vaní lanom a v preskoku cez dl‑
hé švihadlo. Odbornú porotu tvo‑
rili p. uč. Madleňák a p. uč. Seke‑
rášová.

V daných disciplínach sa naj‑
lepšie darilo družstvu Pumy – 1.
miesto 7.A, Levy – 2. miesto 7.B
a Ryby – 3. miesto 7.C. Každé
družstvo získalo diplom a vecné
ceny. Do realizácie a organizácie
celého zaujímavého dňa v škole sa
zapojili aj p.uč. Kampošová, Čičo‑
vá a Mrekajová J.
Za prípravu a realizáciu podu‑
jatia ďakujeme p. uč. Kampošovej,
Čičovej a Mrekajovej J.
ZŠ

Zber papiera
V školskom roku 2011/2012
sa do zberu papiera zapojilo
27 tried.
Do zberných surovín sa odo‑
vzdalo 7 607 kg. Týmto množ‑
stvom zberového papiera sa
ušetrí 129 stromov a 3500 kWh
energie. Medzi piatich najlep‑
ších zberateľov patria 2.C, 2.A
,4.B, 5.C, 1.C trieda. Poradie os‑
tatných tried nájdete v tabuľke.
Zberateľom srdečne ďakuje‑
me za prejavené úsilie a záujem
o triedenie papiera. Svojou ini‑
ciatívou znižujete množstvo od‑
padov, šetrite prírodné zdroje
a energiu, čím obmedzujete zne‑
čistenie prostredia.
Umiestnenie: 1. miesto, 2.C,
1 711 kg; 2. miesto, 2.A, 616 kg;

3. miesto, 4.B, 547 kg; 4. miesto,
5.C, 509 kg; 5. miesto, 1.C,
484 kg; 6. miesto, 1.B, 447 kg;
7. miesto, 2.D, 339 kg; 8. miesto,
6.A, 338 kg; 9. miesto, 3.A,
316 kg; 10. miesto, 3.B, 314 kg;
11. miesto, 2.B, 308 kg; 12.
miesto, 4.D, 234 kg; 13. miesto,
6.B, 208 kg; 14. miesto, 4.A,
175 kg; 15. miesto, 3.C, 163 kg;
16. miesto, 7.A, 149 kg; 17.
miesto, 1.A, 142 kg; 18. miesto,
9.D, 130 kg; 19. miesto, 1.D,
125 kg; 20. miesto, 4.C, 121 kg;
21. miesto, 3.D, 85 kg; 22.
miesto, 8.A, 54 kg; 23. miesto,
9.A, 52 kg; 24. miesto, 5.B,
43 kg; 25. miesto, 5.D, 28 kg; 26.
miesto, 7.B, 26 kg; 27. miesto,
9.C, 23 kg; 28. miesto, 8.D,
11 kg; 29. miesto, 8.C, 8 kg.
A. Chmeľová

jedáleň

Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí, ktoré budú navšte‑
vovať materskú školu a základnú školu a budú sa stravovať v školskej je‑
dálni v školskom roku 2012/2013, aby vo vlastnom záujme prihlásili die‑
ťa na stravu v kancelárii školskej jedálne od 6. augusta do 20. augusta
2012 v čase od 7. do 14.00 hodiny. Tie deti ktoré sa už stravovali v škol‑
skej jedálni stačí prihlásiť telefonicky na tel. č. 55 92 217. Zároveň upo‑
zorňuje rodičov, že strava musí byť uhradená mesiac vopred do 20 au‑
gusta 2012. Deťom ktoré nebudú mať uhradenú stravu nebudú sa môcť
od septembra stravovať. Ďakujem za ústretovosť a porozumenie.

Stromy poznania
Hovorí sa: „Kto sadí stromy,
má druhých radšej než seba ...“
Už šiesty rok sa pracovníci le‑
sov zúčastňujú projektu „STRO‑
MY POZNANIA“. Zmyslom toh‑
to projektu je pripomenúť žiakom
význam lesa a prehlbovať v deťoch
vzťah k životnému prostrediu. Sú‑
časťou tohto projektu je aj výsadba
drevín a dopĺňanie miniarboreta
pri našej škole.
Našich žiakov navštívil pracov‑
ník štátnych lesov – pán Kondela.
Veľmi zaujímavou aj zábavnou for‑
mou dopĺňal vedomosti žiakov tý‑

kajúce sa významu lesov pre náš
život. Potom nasledovala praktic‑
ká časť. Spolu so žiakmi vysadil pri
starej školskej budove 3 stromy: ja‑
rabinu vtáčiu, agát biely a čerešňu
vtáčiu. Upozornil, že tieto stromy
porastú aj pre ďalšie generácie. De‑
ti ho pozorne počúvali a určite im
v pamäti bude rezonovať, že stro‑
mom vďačíme za pitnú vodu, kys‑
lík, čistý vzduch a úrodnú pôdu.
Peknou myšlienkou tohto podu‑
jatia bolo, že sa žiaci dozvedeli nie‑
len nové vedomosti, ale uvedomili
si, že lesom sa treba svojim správa‑
ním aj poďakovať.
ZŠ
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Tradícia verzus moderná doba…
Stavanie mája je u nás stále
tradícia ktorú dodržiava
veľa ľudí. Od pradávna takto
mládenci dokazovali svoju
lásku dievčatám.
Postupom času tento zvyk zľu‑
dovel a muži, chlapci a chlapi sta‑
vajú máje nielen slobodným diev‑
čatám, ale aj manželkám, mamám
alebo sestrám. Pri stavaní mája bo‑
lo treba dostatočný počet dievčat
a mládencov. Dievčiny ozdobili máj

Májová veselica

a mládenci ho postavili. Pri penzio‑
ne Egeum zorganizoval Ing. Emil
Gonšor stavanie mája v tradičnom
duchu. Krojované dievčiny ozdobi‑
li vrcholec mája a silní mládenci ho
postavili. Používali tzv. kliešte kto‑
rými máj dokázali zdvihnúť zo ze‑
me.
Druhý vysoký máj sa vynímal
na ihrisku TJ Tatran Zákamen‑
né, kde Obec Zákamenné poskytla
všetko vybavenie či už strojové ale‑
bo personálne, aby členovia SČK

mali vysoký máj, ktorý by bolo do‑
ďaleka vidieť. Členovia červeného

kríža sa postarali o majáles pre všet‑
kých Zákamenčanov. Polťáková V.

Gôraľskie príslovia
a porekadlá – I. časť
Bôze čalô – skôc dô vôdy šmjalo
Na Jakuba švabke dluba
V marcu dô harcu
Pô Agače, Dôroče uschno hoby
na plôče
Pjeter, Pavel huby šeje a Janô še š
nik šmjeje
Pô Urbane ňešyj pane
Na Jura gady ido ze žymje
V Tuma šedž duma

Na Vôjčecha malo pôčecha
Na Juzofa slota – hodzoj zbôze dô
blôta
Kjeľo před Vôjčechim búrka, teľo
pô Vôjčechu šnyg
Do Ducha nespuscoj še kôzucha
a pô Duxu zaš dôbře v kôzuchu
Kje je na Ducha dakto mlôdy
umarty, tegô rôku umřo v dedžine
tře mlôdži ľudže
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Folklór bez hraníc
V dňoch 8 – 10. júna 2012 sa
konalo v Oravskej Lesnej už
4. ročník detského podujatia
„Folklór bez hraníc“.
Kúsok z bohatého programu ma‑
li možnosť vidieť aj naše deti navšte‑
vujúce základnú školu. V piatok

Dôrota vôdmjato šňyk vôt plôta
Kje ľeje v Amálie, švabka gňije
Kje v Matusa pôgôda,
kôp švapke cô nôga,
Kje v Matusa dysc, vykôpjes
švapke kjedy chces
Na Jakuba, Hany so pruzne
loncne lany
Na Michala ido vôfce z hoľe a krôvy pô slôbodže
Na Bartolomeja ido gady dô žymje
Vôt Viľije dô Novegô rôku nevoř gidžine f gorku
Dysc v Prôkopa – žeľony slunik
a bjolo kupa
Pře glôdnegô nimas plunegô

Kumu pon Bug, tymu
sycy švjnči
Jaki pochvaľym, taki
navykjamen
Ľeko vôrba – ľeko zvôzba
chvály dô pôvaly a vôsuch maly
Na chvoľone jagôdy nebjer
vjeľkej nodoby
Kôhut špivo na žymi pôcaše še
přemjni, kôhut špivo na gřyndže jakô bylô tak byndže.
Na bôze narôdzyňe vô kuře
pôkrocyňe, na Nôvy rôk vô
zajyncy skôk
Zozbierala Marta
Večerková – Boškajová

8. júna sa v našom kultúrnom do‑
me predstavili detský folklórny sú‑
bor Malý Kamenčan zo Zákamen‑
ného, Fľajšovanček z Oravskej Les‑
nej a zahraničný hosť detský fol‑
klórny súbor Dolija z Litvy a ľudová
hudba v podaní bratov Chudobov‑
cov z Oravskej Lesnej. Vedúca DFS
Dolija z Litvy pani Vi‑
lija Vatkenie sa pri‑
hovorila deťom v rus‑
kom jazyku a v skrat‑
ke im priblížila pôso‑
benie ich detského sú‑
boru, ktorý sa venu‑
je zachovávaniu tradí‑
cii z ich regióna. Pôso‑
bivé predstavenie po‑
pretkávané goralský‑
mi piesňami a tanca‑
mi príjemne ozvláštnil
práve zahraničný hosť
DFS Dolija. Zaujíma‑
vé, pre nás netradič‑
né kroje, piesne kto‑
ré sa zakladali hlavne
na viac hlasnom spe‑
ve, či hra na pastier‑
skych píšťalách a trú‑
bach zaujímavo dotvá‑
rala celý kolorit pred‑
stavenia.
V. Polťáková
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Budúci dôchodcovia nám môžu iba závidieť…
Každé obdobie života je niečím výnimočné. Prináša svoje radosti, ale aj starosti. V mladosti treba zasiať obilie, aby
sme ho v závere života mohli
zožať. Niekto to stihne, niekto
nie. Aj my teraz žneme, čo sme
si v mladosti zasiali. A na to treba veľa síl. Ale spoločnými silami celej rodiny sa dá ešte veľa urobiť. Tak je to presne aj
v našom klube dôchodcov.
Navzájom si pomáhame a pri
peknej pesničke na všetky bolesti a trápenia zabúdame.
Dobré myšlienky sa vždy uchy‑
tia. Stačí len povedať, napríklad ak‑
cia – jarné upratovanie. Už naše
vnúčatá nám môžu byť príkladom.
V mesiaci máj pod dozorom svojich
učiteľov vyčistili takmer celú dedi‑
nu. Už nevidíme po priekopách roz‑
hádzané plastové fľaše. Alebo pred‑

sa? Tam kde si každý myslí, že ho nik
nevidí? Skrátka od jedného mosta
k druhému mostu na nižnom konci.
Plná rôznorodého odpadu, a nevo‑
zia to tam deti !!!!!!!! škoda, že tam
nie je kamera. „Hlavná vec, že ja
mám dvor čistý a čo vyhodím za plot
alebo ku rieke to ma nezaujíma.“
Aj my dôchodcovia sme priloži‑
li ruku k dielu. Zobrali sme si pod
patronát kalváriu. Zišli sme sa v hoj‑
nom počte s hrabličkami a košíkmi.
Vyčistili sme hlavne hornú časť, od‑
kiaľ sme vyviezli 6 vlečiek napada‑
ného lístia, konárikov a suchej trá‑
vy. Bez traktora, na ktorom prišiel
Ján Polťák, by sme to nezvládli.
Prácu sme si rozdelili. Jedna časť
dôchodcov hrabličkovala a druhá sa
postarala o občerstvenie. A nie ho‑
cijaké. Za Kalváriou vytvorili poľnú
kuchyňu – špekačky varené aj ope‑
kané, kávu, čaj, domáci chlieb a eš‑
te každý doniesol niečo na prilepše‑

nie. A pomáhali aj vnúčatá – 5 roč‑
ná Monika a 2 ročný Jakub. Prišiel
dážď z jasného neba a museli sme
sa rozísť. Najbližšia záchrana bola
u Večerkovcov, kam nás Tomáš od‑
viezol na traktore a Justínka poskyt‑
la aj suché oblečenie.
Ďalšia akcia v máji – púť na sta‑
ré hory. Dôchodcovia sa nazbiera‑
li do plného autobusu. To, že to bol
deň plný zážitkov, duchovnej ob‑
novy, prijatia sviatosti pomazania
a spoločného duchovného prežitia
sa nedá ani opísať. To treba ísť a pre‑
žiť. Každý sám za seba…
Sviatok Cyrila a Metoda sme si
tiež oslávili aj svojským spôsobom
– varením gulášu na ihrisku. Zišli
sme sa takmer všetci členovia Jed‑
noty dôchodcov. Zahrala nám aj
naša kapela v zložení: Kamil Lu‑
čivňák, Ján Polťák, Viliam Gonšor,
František Sivčák a Oldo Večerek.
Tomáš Večerek a František Sivčák

navarili výborný guláš, Oľga Svaj‑
číková priniesla svadobnú tortu
a každý ešte niečo na prilepšenie –
korbáče, buchty, šišky a aj niečo te‑
kuté. Prišiel nás pozdraviť aj pás sta‑
rosta. Muzika a spev sa ozývali širo‑
ko – ďaleko. Sponzorský prispel An‑
ton Klimčík a Ján Godiš.
Zákamenské dni – to musíte
ohodnotiť vy. Snažili sme sa. Oso‑
bitne treba ale poďakovať Tomášovi
Sivčákov, jeho manželke a celej ro‑
dine. Na príprave alegorického vo‑
zu sa podieľala celá jeho rodina. Ta‑
ký zohratý rodinný tím im možno
iba závidieť. Bolo cítiť, že aj ich koní‑
ky sú členovia rodiny. Aj za pohos‑
tenie u nich na dvore pekne ďaku‑
jeme. O občerstvenie a výborný gu‑
láš sa na dňoch obce postarali Milan
Smolka s manželkou, Dušan Smol‑
ka a Ján Polťák.
Takže neváhajte a príďte medzi
nás!!!!!
Jednota dôchodcov

sa predstavila svojím
spolužiakom.

spievajú. Po každom vystúpení
žiaci hodnotili jednotlivé vystú‑
penia.
Takto sa žiaci aktívne zapoji‑
li do vyučovacieho procesu a tak
sme si aj spestrili naše vyučova‑
cie hodiny hudobnej výchovy...ZŠ

Minikoncerty
Na hodinách hudobnej
výchovy v rámci tematického
celku Pestrá paleta
populárnej hudby siedmaci

a deviataci boli rozdelení
do skupín a každá skupina
si pripravila minikoncert
nejakej skupiny, ktorým

Najskôr nás oboznámili akú
skupinu si vybrali, zloženie sku‑
piny, interpretov, štýl, žáner
hudby a skladbu, ktorú nám za‑
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Mladí speváci s veľkým srdcom
Posledný aprílový víkend
k nám na pozvanie správcu
farnosti Andreja Duláka
zavítala rómska gospelová
skupina Jekh drom z Krížovej
Vsi na Spiši.
Kapela vznikla v roku 2007
v obci Krížová Ves. Slovo Jekh
drom v rómskom jazyku zname‑
ná JEDNA CESTA. Mladí chlapci
z gospelovej skupiny rozvíjajú svoj
obrovský talent, kým sa ich roves‑
níci potĺkajú po dedine alebo már‑
nia čas. Talent ktorý majú od Bo‑

ha dávajú do služby ohlasovania
evanjelia. Na svojom konte majú
2 amatérske CD a v lete 2011 na‑
hrali profesionálne CD s vlastný‑
mi piesňami „Oslavujme Ho“.
Pred začiatkom koncertu sa
zdalo, že vystupujúci chlapci nás
divákov prečíslia, ale postupne na‑
šťastie prišlo aspoň zopár divákov.
Kultúrny dom síce nepraskal vo
švíkoch, zišla sa tu len malá skupi‑
na divákov. Ale o to viac sme mali
možnosť vychutnať si koncert róm‑
skej gospelovej kapely Jekh drom,
ktorí sa dokázali dotknúť divácke‑
ho srdca. Bol to silný hudobný zá‑
žitok, mládenci úžasne ovláda‑
li nielen hudobné nástroje ale z ich
spevu mi jednoducho „padla sán‑
ka“. Priznám sa ostala som s otvo‑
renými ústami – toto som nečaka‑
la. Nečakala som že gospelová sku‑
pina o ktorej som prvý krát poču‑
la sa predvedie v takej sláve. Lovila
som v pamäti kde som videla mla‑
dého bubeníka, ktorý oduševne‑
ne hral na bicích. Až keď pán kap‑
lán spomenul, že tento mladý mu‑
zikant hral hlavného hrdinu vo fil‑
me Cigán – som ho spoznala. Vese‑
lá partia chlapcov, akých nájdeme
všade veľa, ale s takým úžasným ta‑
lentom ktorý rozdávajú druhým.

Ukážky tancov
Karloveské tanečné centrum
z Bratislavy každý rok
prichádza na týždenné
tanečné sústredenie
do našej obce.
Tanečné centrum vedie zá‑
kamenský rodák Miroslav Ba‑
lún, ktorý pôsobí aj ako medzi‑
národný rozhodca IDSF. Cie‑

ľom a hlavným programom je vý‑
chovná práca s deťmi a mláde‑
žou vo voľnom čase s orientáciou
na spoločenskú výchovu, sprá‑
vanie a spoločenský tanec. Sú‑
časťou ich týždňového sústre‑
denia je aj vystúpenie v kultúr‑
nom dome, kde majú naši obča‑
nia možnosť vidieť ukážky spolo‑
čenských tancov.

Koncert bol doplnený o svedec‑
tvo života a viery a tiež o pár vti‑
pov od charizmatického pána kap‑
lána Štefana Hrbčeka. Muzika nás
divákov dokázala dvihnúť zo sto‑
ličiek, a ani sme si neuvedomi‑
la a odušu sme tlieskali. Spievali
nielen gospelové piesne, ktoré po‑
zná každý z nás, ale aj vlastné pies‑
ne v rómskom jazyku, ktoré zneli
našim oravským ušiam tak cudzo‑
krajne.
Kto bol, určite neľutuje, že strá‑
vil hodinku v spoločnosti mladých
talentov, ktorým Pán Boh nadelil
talentu plným priehrštím.
V. Polťáková
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prvosienky rozkvitli v japonsku

Po vlaňajšom úspechu v kanadskom Mont Laurier dosiahol Detský divadelný súbor
Prvosienka zo Zákamenného
ďalší výrazný úspech.
Koncom minulého roka sme
sa uchádzali o účasť na Svetovom
festivale detských dramatických
umení v japonskej Toyame. Dú‑
fali sme, že naše pohybové pred‑
stavenie Domov osloví organizá‑
torov a vyberú nás. Opäť sa nám
to podarilo a tak sa začal kolotoč
zháňania peňazí a všetkých mož‑
ných príprav. Obyčajne sa ďaku‑
je na konci, ale chceme teraz po‑
ďakovať ministrovi školstva, vedy,

výskumu a športu Doc. PhDr. Du‑
šanovi Čaplovičovi, DrSc., jeho
spolupracovníkom a starostovi
našej obce Ing. Milanovi Vrábľo‑
vi – bez ich osobnej angažovanos‑
ti by sa naša cesta uskutočnila len
s ťažkosťami. Ďakujeme aj viace‑
rým podnikateľom z regiónu, kto‑
rí nám aj v tejto ťažkej situácii po‑
mohli finančnou čiastkou.
Ako teda bolo v Japonsku? Na‑
zval by som to cestou a pobytom
prekvapení. Samotná cesta tam
s prestávkami trvala 32 hodín. Ne‑
zažili sme jednu noc – počas nej
sme leteli blízko polárneho kruhu,
kde je teraz polárny deň. Po príle‑
te do Tokia nás čakala naša sprie‑
vodkyňa, klimatizovaný autobus
a osemhodinová cesta do Toya‑
my. Japonskí hostitelia boli počas
celého festivalu mimoriadne po‑
zorní – až nám to niekedy preká‑
žalo… Ich povestná organizova‑
nosť sa prejavila hneď na začiat‑
ku – každý účastník dostal pod‑
robný rozpis celého týždňa a oso‑
bitne ešte aj program nášho sú‑
boru – od raňajok, cez presun au‑
tobusom, pobytom na worksho‑
poch, obedom, výletom, návšte‑
vou predstavení.... V podstate to
tak muselo byť – na festivale sa zú‑
častnilo spolu 2600 detí a dospe‑
lých vrátane organizátorov a dob‑
rovoľníkov. Zo zahraničia okrem

nás prišli súbory z Nemecka, Poľ‑
ska, Maďarska, Česka, Belgicka,
USA, Ruska, Singapúru, Indoné‑
zie, Izraela, Francúzska, Ekvado‑
ru, Bangladéša, Austrálie, Egyp‑
ta… Okrem zahraničných súbo‑
rov vystupovali deti a mládežníci
z Toyamy a Toyamskej prefektú‑
ry. Podujatie malo aj charitatívny
rozmer – pozvanie dostalo aj 160
detí a 30 dospelých z Fukušimy
a okolia, ktoré bolo vlani postih‑
nuté zemetrasením.
Okrem množstva predstave‑
ní mali všetci účastníci priprave‑
ný pestrý program – na worksho‑
poch sme sa učili hrať na tradičný
japonský nástroj – koto, vyrába‑

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

Máj 2012 – August 2012

li sme vejáre, mohli sme si vyskú‑
šať chôdzu v drevených sandáloch
v japonskom tradičnom divadle,
vyskúšali sme si písať štetcom tra‑
dičnú japonskú kaligrafiu… Zá‑
žitkom bola návšteva budhistické‑
ho chrámu neďaleko Toyamy, kto‑
rý je národným pokladom Japon‑
ska. Napriek množstvu návštev‑
níkov dýchal z neho a okolia pokoj
a harmónia. Neodolal som a udrel
som na obradný bubon...
Samotný festival bol prehliad‑
kou rôznych pohľadov na detské
divadlo. Niektoré štáty hrali v tra‑

Úspech Prvosienok v Japonsku / záujmy

dičnom priestore, s množstvom
kulís, bohatými kostýmami a rôz‑
nou kvalitou divadla. Typickým
predstaviteľom boli súbory z Rus‑
ka, Singapúru, Indonézie.. Naše
predstavenie bolo spolu s nemec‑
ko – poľským projektom vysoko
hodnotené európskymi účastník‑
mi a uznanie a poďakovanie nám
vyslovila aj osobnosť európskeho
detského divadla – pán Norbert
Rademacher z Nemecka. Naše aj
nemecko – poľské predstavenie
malo minimalistickú scénu, zame‑
rali sme sa na posolstvo pre divá‑

Potulky po Orave

Krúžok ekologickobiologický, ktorý funguje
na našej základnej škole si
urobil pochôdzku z Ústredia
Or. Lesná cez Bučinu
na Tanečník.

Trasa nie je ani časovo ani fyzic‑
ky náročná. Pri prechádzaní hre‑
beňom Bučiny sme mali pekný vý‑
hľad na Rozsutec a Oravskú Magu‑
ru. Túra Tanečník nám trvala 1,5
hod. Prechádzali sme poľnou ces‑
tou a náučným chodníkom k že‑
lezničke. Na mokrej lúke sme ma‑
li možnosť vidieť rastliny, z ktorých
nechýbali vstávače májové z čela‑

de orchideaceae, ktoré sú záko‑
nom chránené. V tento deň jazdil
aj rozprávkový vláčik, na ktorom
sa odohrávalo predstavenie pre
najmenších. Jazda na vláčiku bo‑
la príjemná, vôkol krásna príroda
a vôňa tráv a bylín dodávala tomu
zázračné čaro oravského kraja.
Z vyhliadkovej veže sme opäť ob‑
divovali nádheru Rozsutca, Ma‑
gury a v pozadí sme pozorovali
vypínajúce sa Roháče. Po príjem‑
nej túre nám dobre padla výbor‑
ná pizza. Aj na budúci rok chce‑
me pokračovať v poznávaní pek‑
ných a hodnotných častí kútov
našej Oravy.
ZŠ

ka a prinúti‑
li ho zamyslieť
sa. Určite sme
dobre repre‑
zentovali slo‑
venské divadlo
a prácu s deť‑
mi.
Najemotív‑
nejšia časť pri‑
šla
závereč‑
ný deň. Japon‑
skí organizá‑
tori pripravi‑
li pestrú pre‑
hliadku ume‑
nia zahŕňajú‑
cu hru na stru‑
nové nástro‑
je,
vystúpe‑
nie 52 bube‑
níkov, tradič‑
né japonské di‑
vadlo, moder‑
ný tanec a roz‑
lúčkový večer.
Od japonských detí sme dosta‑
li množstvo vlastnoručne vyrobe‑
ných darčekov, fotili sme sa, hrali
sa s nimi a akosi sme zabudli, že je‑
den hovorí anglicky a druhý po ja‑
ponsky. Rozumeli sme si aj pri roz‑
lúčke, keď som v náručí držal pla‑
čúce japonské dievčatko a ukľud‑
ňoval ho po slovensky....Našli sme
si nových priateľov a aj to bolo jed‑
ným z poslaní festivalu.
Kopec zážitkov ešte nebolo
spomenutých – sušiace papló‑
ny na balkónoch v Tokiu, ryžové
polia, prechod japonskými Alpa‑
mi, diaľnice, záchody, minima‑
listické priestory v hoteli, stra‑
va, kimonový sprievod mestom
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s tradičnými tancami, neuveri‑
teľná čistota v parku, pokus útek
od našich sprievodcov, (ne)pla‑
tenie kartou, hľadanie Wi-Fi....
To by bolo na ďalší článok… Sme
radi, že sme doma. Až tam – kde‑
si na druhom konci sveta si nie‑
kedy človek uvedomí, že to, čo
považuje doma za samozrejmé,
inde samozrejmé nie je a tre‑
ba za to platiť – ak sa to vôbec
dá kúpiť. Chceme preto poďako‑
vať všetkým, ktorí sa akoukoľvek
mierou zaslúžili o úspešné re‑
prezentovanie našej obce, Oravy
a Slovenska v Japonsku.
Pavol Demko,
Zuzana Demková

Sadenie stromčeka
Žiaci 2.C. triedy sa okrem
zberu papiera a odpadkov
rozhodli pomôcť prírode aj
trochu inak.

Rozhodli sa zasadiť si tried‑
ny stromček o ktorý sa bu‑

de starať celá trieda. Dňa 15. 5.
2012 spolu s lesníkom Ing. Ra‑
doslavom
Ľorkom
zasadili
stromček, ktorý bude symbolom
ich triedy. Cestou do školy a do‑
mov deti stromček pravidelne
kontrolujú a polievajú.
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koncert skupiny
Zoči voči
Zoči voči – skupina
ktorú mladému
publiku ani netreba
predstavovať, zavítala aj
k nám.

V sobotu 16. júna 2012 mali možnosť postaviť sa tejto nitrianskej skupine ako sa povie
„ZOČI VOČI“ priamo v kultúrnom dome v Zákamennom. Svo-

ju kariéru odštartovali už v roku 2004. Pomaly sa predrali k tým stáliciam, ktoré svojím
repertoárom patria k neodmysliteľnej súčasti väčšiny festivalov. Aj na tento koncert sa zbehlo 370 mladých fanúšikov z celej
Oravy. Atmosféra hustla už pred
avizovaným koncertom, ktorý
sa spustil pár minút po 23 00 hodine. Fanúšikovia kapely spieva-

li texty piesní a hlasným volaním
a potleskom si vyžiadali aj malý prídavok ku koncertu. O zábavu po koncerte sa postaral
DJ Track, ktorý sa v našich končinách veľmi dobre udomácnil
a vie urobiť vynikajúcu zábavu.
Veľmi trefne sa vyjadril jeden
fanúšik tejto skupiny: „Najlepšie
je pozerať sa z očí do očí skupine
ZOČI VOČI.“
VP

Letná tanečná zábava pre klientov Domova
sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov
v Zákamennom
U mnohých ľudí so zdravotným
postihnutím sa zdá, že sú
znevýhodnení z hľadiska ich
potenciálu k tancu. Pre nás
„zdravých“ je jednoduché
vidieť obmedzenia u ľudí, ktorí
majú pohybové problémy, či
dokonca sedia na invalidnom
vozíku. Nie je však pravidlom,
že akýkoľvek hendikep musí
obmedzovať aktívnu účasť
na tanci. Práve naopak.
Dňa 10. 7. 2012 zorganizovali zamestnanci Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Zákamennom letnú tanečnú zábavu pre svojich klientov a klientky
zo všetkých troch zariadení (Zákamenné, Oravská Lesná, Zubrohlava). Tanec pre týchto ľudí, ktorí majú rôzne obmedzenia, znamená veľa. Dáva im príležitosť vyjadriť myšlienku spôsobom, ktorý nevyžaduje žiadne slová. Takéto spoločenské
akcie sú dôležitým faktorom v ich živote, pretože práve pri takýchto príležitostiach sa utužujú priateľstvá
s klientmi iných zariadení. Na základe vzájomnej dlhoročnej spolupráce prijali pozvanie na tanečnú zábavu aj klienti z Domova sociálnych služieb TAU Turie. Spoločne sa tak zabávalo 150 klientov
a zamestnancov zariadení. Príjem-

nú atmosféru dňa umocnili súťaže pre klientov zariadení a na záver vyhlásenie kráľa a kráľovnej
letnej tanečnej zábavy. „Pre spo-

ločenský a sociálny život klientov
je dôležité vytvárať priestor pre
zdravé interakcie medzi klientmi
navzájom. Takéto akcie v maxi-

málnej miere plnia svoj účel a nás
to veľmi teší.“ dodáva k akcii riaditeľka DSS a ZPS Zákamenné
JUDr. PhDr. Adriana Adamicová.
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vdp. jozef Kasan bol našim duchovným
pastierom
Dňa 19. júla 2012 sme si pri zádušnej sv. omši pripomenuli 10. výročie od smrti pána farára
Jozefa Kasana.
„Spomienka“.
Keď v polovici novembra 1985
miestny správca fary Vdp Ondrej
Sula odišiel na zaslúžený odpočinok na jeho miesto prišiel pred Vianocami 1985 vdp. Jozef Kasan, nar.
10. 3. 1954.
Aký bol a čo pre nás znamenal.
Postavou nenápadný, pritom
veľmi charizmaticky svojim vystupovaním a typický svojim príjemným úsmevom. Hneď od začiatku
si svojich farníkov okrem iného získal aj poučnými kázňami, pretože
mal dar slova. Zákamenská farnosť
je veľká a sám pociťoval, že farský
kostol je počas sv. omší preplnený.
Bol mladý, plný elánu a tak vypočul
návrhy niektorých veriacich a rozhodol sa za pomoci celej farnosti postaviť nový kostol v časti obce Mrzačka. Patrí mu za to mu veľká vďaka. Pustil sa do veľkého diela, ktoré v prvopočiatku nie všetci veriaci schváľovali. Reptali prečo na Mrzačke a nie na Porieči, báli
sa neúnosných finančných zbierok.
Na Mrzačke preto, lebo tam bolo
najvhodnejšie a najlepšie prístupne stavebné miesto, aj zbierky boli
dobrovoľné. Kto koľko mohol toľko
finančne prispel a taktiež manuálne odpracoval pri výstavbe kostola.
Pán farár to nemal ľahké, stalo ho
to mnoho fyzických aj psychických
síl. Ako sa len vedel radovať každej vydarenej práci. Tak ako rástol kostol, vnútorne radostne rástol aj p. farár, že budeme mať druhý
Bohostánok. No, zápasil aj s nedostatkom financií. Život mu strpčovali aj niektorí ľudia. Hovorili, že sa
súkromné firmy obohacujú pri výstavbe kostola. Pravda bola iná. Povedal mi: „Robotníci Jožka Fafejtu
pracovali pri kostole a ja som mu už
3 mesiace nevyplatil ani halier, pretože som musel poplatiť iné faktúry. Ohovárali Fafejtu nie mňa. Stávalo sa, že mizol aj stavebný materiál. Veď to sme sami seba okrádali.
Bol z toho nešťastný. Kompenzoval
to častým fajčením. Okrem toho sa
vyskytli krádeže na Kalvárii, to boli
pre neho ťažké rany. Zhodou okolnosti som bola na fare, keď prišiel
Martin Mravčák oznámiť krádež
obrazu Panny Márie na Kalvárii.
Pán farár zmeravel, v tvári mal voskovú farbu a zmohol sa len na neustále opakujúce sa slová: „ Prečo
mi to len robia“. Nemohol ani vstať
zo stoličky a rozplakal sa ako malý chlapec, že aký budeme mať od-

pust bez toho obrazu. Myslím si, že
to bol posledný a veľmi veľký klinec
do jeho rakvy. Veľkým nešťastím
pre neho bolo, keď sa dozvedel, že
nejaký mladý manželský pár ktorý
on sobášil zle žije. Bral si to veľmi

na srdce, že ako matka som zodpovedná za rodinu najmä za deti a to
po celý život. Keď sú aj dospelé musím ich upozorňovať na chyby, ktoré robia. Veľmi odcudzoval voľné spolužitie dvoch mladých ľudí

k srdcu, či niečo nezanedbal pri ich
náuke. Stávalo sa, že mu niektorí
veriaci radi písali a tak sa postarali o jeho mnohé prebdené noci. Navonok sa snažil vždy pôsobiť vyrovnane, na každého sa pousmial, nedal na sebe znať aké mu spôsobujeme ťažkosti. Ale to už nikto nevedel, že kalich trpezlivosti počas 17
ročného pôsobenia v našej farnosti u neho asi 3x pretiekol, obliekol
sa a bol pevne odhodlaný sadnúť
do auta a odísť do Kapituly požiadať pána biskupa o preloženie. Ako
mnohokrát len povzbudivé slová
brata Milana, aby vydržal zabránili tomu kroku.
Veľmi si ctil Matku Božiu, Pannu Máriu. Celý sa oddával pod jej
ochranu. Pokiaľ to bolo možné večerom sa chodieval modliť ruženec
okolo cintorína až ku prvej kaplnke na Kalváriu. Kedysi som sa zasmiala, že či sa nebojí mŕtvych. Odpovedal mi, že nie lebo si navzájom
na seba už zvykli. To bol celý on.
Vždy mal vtipnú odpoveď.
Prečo som sa rozhodla napísať
spomienku na neho?
S farárom sme boli rovesníci. Ja
som sa narodila 8. 3. 1954 a on 10.
3. 1954 v zákamenskej pôrodnici. Ukončili sme rovnakú strednú
školu a to SVŠ v Námestove. Ako
duchovný otec a môj spovedník
sme sa vedeli pri rôznych stretnutiach dôverne porozprávať aj o veciach duchovných. Vždy mi kladol

s tichým súhlasom rodičov. S dvihnutým prstom ma varoval od ťažkého hriechu a to zničením života
v zárodku. Pripomínal mi, aby som
sa modlila za šťastnú hodinu smrti, on sa za to modlil od 20. rokov
svojho života. Povedal, že zbožnosť
človeka nespočíva v tom, že vyčnieva v kostole z lavice aby ho farár videl a zbožne prevracia očami – je
to nepekný pohľad z predu. Zbožnosť človeka je čisté svedomie a tichosť ducha. Ťažkosti života treba
niesť s pokorou, lebo Pán Boh dopúšťa, ale neopúšťa. Pri spovedi bol
na mňa prísny. Stalo sa, že som zabudla aj „ľutujem“ musel sa ho pomodliť so mnou.
No, bol mi nápomocný aj pri
mojej práci. Ako soc. pracovníčka OcÚ som riešila s ľuďmi rôzne problémy hoci aj úsmevné. Napr.: Jedna pani prišla za mnou, že
majú rodinnú slávnosť treba jej ísť
na spoveď a bojí sa, lebo doma žije dcéra s frajerom a farár ju už
za to karhal. Zobrala som ju na faru poprosiť o radu. Farár povedal:
„ Zobrať metlu a vyhnať hriešnikov z domu.“ Matka sa rozplakala, že dcéru stratí. Bol neoblomný a povedal: Buď bude blúdiť svetom, alebo si uvedomí chybu a vráti
sa k rodičom“. Stalo sa. Dcéra odišla, po dlhšom čase sa matke ozvala, žeby sa vrátila domov ale nemá
na cestu. Matka postínala na poli
všetku kapustu čo mala byť na zi-

mu, predala a za peniaze dcéru priviedla domov.
S kaplánom Rusnákom sme sa
mu chceli zavďačiť zriadením pamätnej izby biskupa Jána Vojtaššáka. Okrem iného sme do miestnosti potrebovali položiť na zem
koberec. Kaplán dostal spásonosnú myšlienku, že na fare v zadných
stavoch je veľký val nového koberca. Farár na fare nebol a my dvaja sme ťažko preťažko koberec vyvliekli na dvor . Rozložili na zem
a požičanými nožnicami z textilu
strihali nám potrebné miery. Prišiel náš dobrý farár a s vážnym pohľadom sa nás opýtal. Čo to robíte? Ja som sa ešte sťažovala ako sa
s kobercom trápime. Trasľavým
hlasom povedal, že ho tam mal odložený do nového kostola do miestnosti pre mládež. Kaplán nenapadne zmizol a ja som sa chcela vypariť, ale to nešlo. Po chvíli farár cez
kuchynské okno zavolal: „Už si to
dorobte, keď ste to tak dokvasili“.
Nakoniec to skončilo pozvaním
na kávu a ponukou dobrého zákusku, ktorý spolu s bratom Milanom upiekli. Často piekli„ mamine
zákusky“.
Asi tak rok pred jeho smrťou
sa mi posťažoval, že ho bolieva
na hrudi. Ja som so žartom poznamenala, že kým ho nebolí vzadu
na chrbte tak to je dobré, lebo mňa
už aj tam bolí a žijem. Pripisovala
som to psychickej záťaži ohľadom
výstavby kostola. Po čase mi dosť
smutno povedal, že občas vykašliava krv. Zhrozená som mu radila ihneď vyšetrenie u lekárky. Argumentoval to tým, že obmedzí fajčenie. Poradila som mu zohriať mlieko, nastrúhať cesnaku, omastiť
maslom a piť. Vraj mu to pomohlo.
Tesne pred jeho smrťou som
zhromažďovala písomné doklady
o biskupovi J. Vojtaššákovi, ktoré som chcela použiť do pamätnej
izby. Deň pred tým som vo veľkej
horúčave hľadala nejaké spisy aj
na povale fary. Mne sa ťažko dýchalo a pán farár bol v pohode ba ešte
vtipkoval. V deň smrti mi o 11.00
hod. zavolal, aby som si prišla
na faru po biskupove omšové rúcho
a kabát. Priniesol mi to lesňanský
pán farár. Veľmi mi to chcel náš farár pomôcť odniesť, ale ja som odpovedala, že ma návštevu nech sa
jej venuje. On aj tak vyšiel pred faru a celým chodníkom mi dohováral, že odmietam jeho pomoc.
Pokračovanie – s. 22
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vdp. jozef Kasan bol našim duchovným
pastierom
Dokončenie – s. 21
Stál a pozeral za mnou až kým
som nezmizla s vecami za kaplnkou. To bola moja rozlúčka s rovesníkom, spolužiakom a duchovným
otcom za živa.
Na druhý deň ráno, keď mi Milan Janoťák zavolal aby som prišla
na faru, že zomrel pán farár pocítila
som nekonečné dusivé ticho v duši.
Pomáhala som ho dať do truhly.
Keď som držala jeho telo odspodu
cítila som ešte na jeho chrbte teplý kruh. Dlho som to cítila na ruke
a lúčila sa tak s poslednými dotykmi jeho života. V truhle keď sme mu
prekrížili ruky neustále mu vyčnieval dohora ukazovák na pravej ru-

ke. Akoby nám ešte posledný krát
pripomínal: Bdejte a buďte pripravení, lebo neviete hodinu ani deň
kedy odídete pred tvár Najvyššieho“. Tieto slová sme často od neho počúvali v kázni. Keď zomrel
ešte dlho sme ho videli v myšlienkach kráčať jeho typickou chôdzou
po nedeľnej sv. omši zo sakrestie
okolo kostola na faru. Bol našim
duchovným otcom, rodákom. Bol
neobyčajne obyčajný, jednoducho
dôstojný a veľký duchom.
Bol aj veľmi citlivý až ľútostivý.
A keď mu bolo ťažko tak mi zvykol povedať, nič si zo Zákamenného neodnesiem všetko Vám tu nechám. Splnili sa jeho slová. Nič si

neodniesol, ostal medzi nami, pochovaný na našom novom miestnom cintoríne, ktorý sám 1. 11.
1993 posvätil.
Vyoral v našej farnosti hlbokú
brázdu v ohlasovaní Božieho slova. Ako rozsievač zasial do nej semeno spásy. Je na nás ako to semeno v nás vzklíči a dozreje, lebo jeho
plody nám prinesú večný život. Už
len v modlitbách naňho myslíme,
aby bol prijatý do nebeskej vlasti
o čo sa usiloval po celý život.
Pri čítaní týchto riadkov som
určite vo väčšine z vás oživila
mnohé živé spomienky na pána
farára Kasana. Mne ostali takéto.
To čo ma trápi je to, že som urči-

té jeho slova brala na ľahkú váhu.
Až vekom a životnými ťažkosťami a skúsenosťami som pochopila ako ma poúčal a snažil sa chrániť od ľudských pokleskov.
Za duchovných otcov sa my
veriaci máme veľa modliť, aby
pod ochranou Nebeskej Matky,
osvietený a posilnený Duchom
svätým viedli veriacich po tej
správnej ceste ku spáse. Vážme si
nášho duchovného otca, každého
kňaza a kaplána. Nie sme hodní
ich posudzovať. To prináleží len
Najvyššiemu. Sú to jeho Boží služobníci.
Osobné spomienky
zapísala V. Sekerášová.

Upratovanie
kalvárie
dôchodcami
Ďalšia brigáda pred
odpustovou slávnosťou

svedčí o tom, že Jednota
dôchodcov to myslí

odpustová slávnosť
Ani smutná obloha a občasné popŕchanie neodradili pútnikov nielen
z našej obce ale aj z okolitých obcí, aby sa zišli osláviť odpustovú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Hlavným celebrantom bol Mgr. Marián Pánik – dekan zákamenského dekanátu. Vo svojej homílii vyzdvihol
jednoduchosť a predsa jedinečnosť života Panny Márie.

s patronátom Kalvárie vážne.
Dôchodkyne zorganizovali brigádu pri ktorej vyčistili a upratali celý areál Kalvária a kaplniek.

Na pomoc im prišlo aj veľa mladých
mamičiek so svojimi deťmi. Kaplnky sa ligotali a celý areál dôkladne
pripravili na odpustovú slávnosť.
Text a foto Jednota dôchodcov
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vo svete erka
ERko nemá čas na spánok
a preto sa ani v týchto mesiacoch nenudilo a pripravovalo super akcie pre deti. Práve deti potrebujú pevný základ do budúcnosti, do svojho života a my animátori sa snažíme aspoň trošku
k tomu prispieť. A tu je naša
práca…

Púť do Zakopaného
DV COOP Jednoty
Námestovo, členská základňa
v Zákamennom zorganizoval
19. 7. 2012 pre členov
Jednoty púť do Zakopaného.
Tejto púte sa zúčastnilo 52 pútnikov. Odchod zo Zákamenného bol o 10.00 hod. Cieľom tejto púte bolo navštíviť a zúčastniť o 12.00
hod. na svätej omši v Sanktuariu Matky Božej Fatimskej. Tento chrám je veľmi pekný a naplnený mnohými božími milosťami pre
nás tak potrebnými. Po sv. omši si
účastníci prezreli prekrásne okolie
a mnohí sa ešte pomodlili v kaplnke P. Márie kde jej v tichosti vyslovili svoje prosby. Bolo pekné slneč-

né počasie a tak sa pútnici rozhodli ešte navštíviť Sanktuárium Mariine v Ludzmierzu. Tam sa niektorí
zúčastnili opäť na sv. omši a niektorí sa pomodlili ruženec v ružencovej záhrade bl. Jána Pavla ll.
O 17.00 sa pútnici šťastlivo vrátili domov do Zákamenného.
V týchto prekrásnych chrámoch
sme sa každý modlili za svoje rodiny, prosili o vyslyšania našich
osobných prosieb, ale žiadali sme
pomoc a útechu pre všetkých telesne ako aj duševne trpiacich
v našej obci.
Nech nám je všetkým Matka
Božia Fatimská nápomocná.
Predseda DV členskej základne v Zákamenné V.Sekerášová.

sme sa stále dostať na vrchol. Slniečko nás krásne opaľovalo
a my vyšťavení sme sa dobojovali na úplný vrchol. Tam nás čakal
obed, neskôr katechéza a tance,
spevy a hry na lúke. Deti spoznali
aj kostol na úplnom vrchu.

Putujúce deti
Každý rok sa organizuje púť deti do Levoče alebo Rajeckej Lesnej. Netrvalo dlho a prišla pozvánka od eRka Námestovo, či sa
nechceme pripojiť aj my. „Púť deti“ je pre všetky deti, ale hlavne je
poďakovaním pre deti, ktoré sa vo
vianočnom období zapojili do koledovania v rámci „Dobrej noviny“. Prišla krásna sobota (12.máj
2012) a detská zo Zákamenného s animátormi a kaplánom Milanom Prídavkom sa vybrali smer
Levoča.
Cesta v luxusnom autobuse
prebiehala veľmi spokojne s dobrou náladou pri speve. Ani sme
sa nenazdali a už sme vystupovali a obzerali sa na novom mieste. Levoča je práve významná Levočskou horou, na ktorú sme sa
aj my, vybrali (samozrejme už pešo). Cestou si deti kreslili po chodníku, tak tiež pri stanovištiach si
mohli zasúťažiť. Vytvárali sme
srdce, skúšali sme byť slepým, či
kresliť ústami, triedili sme kamene a spievali sme Pánovi na chválu.
Veru bol to ale kopec, nemohli

Čo nás veľmi prekvapilo?
Prišiel nás pozrieť náš predchádzajúci pán kaplán Ján Červeň,
ktorý teraz pôsobí v Levoči.
Ako tak čas letel, blížila sa aj sv.
omša a pred ňou stihol pricestovať
aj biskup priamo z Afriky. Tak túto osobu sme hneď všetci spoznali, práve vďaka jeho tmavej pleti.
Deti mu mohli klásť otázky a počúvať ho.
Začala sv. omša a všetci v jedno sme spojili svoje hlasy a mohli
chváliť a uctiť si nášho Pána. Prekrásnou kázňou nás oslovil aj náš
biskup Štefan Sečka.
Na úplnom konci začali padať kvapky dažďa ako kvapky milostí. Rýchlo sme nasadli do autobusu a o pár minút sme vystúpili
na Spišskej Kapitule, kde sme mali
prehliadku. Obzreli sme si katedrálu sv. Martina , biskupský úrad
a aj kňazský seminár, miesto kde
sa učili všetci naši kňazi. Mohli
sme spoznať to, čo oni zažili keď sa
tam učili.
Nakoniec v poriadnom daždi sme sa usalašili na svojich
miestach v autobuse a kto mohol
okamžite zadriemal. Ďakujeme
za super výlet a tešíme sa o rok.
(animátorka eRka)

diteľný čas plný lásky a radosti.
Určite to nebolo ľahké a telka
v obývačke priťahuje, ale obdiv
každému kto to dokázal a vie si

odoprieť telku aj v bežné dni. Teším sa opäť na rok a ďakujem animátorom za dobru prácu.
(animátorka eRka)

vypni telku,
zapni seba
Máš pocit, že to nie je možné? Tak sa máš, čo učiť práve od deti. Každý posledný májoví týždeň patrí akcií pre deti a mládež, ktorí dokážu vypnúť telku a naštartovať seba.
Aby to mali jednoduchšie, pomáhali im pri tom aj animátori.
Pripravili pre nich týždeň hier,
spoločných chvíľ s kamarátmi
a kopec inej zábavy.
Odštartovalo sa v pondelok
a bojovalo sa až do nedele. Každý
deň sa deti mohli stretnúť na pár
hodín so super ľuďmi na super
mieste. V jeden deň sa vo veľkom
športovalo, na ďalší sa niečo vytváralo, tancovalo a zabávalo pri
opekačke, či zdolali aj krížovú
cestu s našim Pánom. V každom

programe nechýbala sv. omša.
Takto sme spoločnými silami prišli na to, že ten čas za počítačom,
telkou sa dá nahradiť za nenahra-
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Pátračka v pokladove…
Kde bolo, tam bolo,
bolo raz kráľovstvo POKLADOVO.
Múdry kráľ Milános II. tam kraľoval,
za ženu krásnu Izabelu si vzal.
Šťastný bol, no veľký problém mal.
Keď jeho otec už zomieral,
toto mu povedal:
„ V komnate truhlicu s pokladom
mám,
tá bude tvoja, tú ti zanechám.“
Háčik v tom bol ale veľký,
truhlica mala štyri kľúčové dierky
a všetky kľúče boli
ukryté niekde v kráľovskom poli.
Milános I. zlodejov sa bál,
preto mapu s cestami ku kľúčom
rozstrihal.
Siedmich priateľov mal,
každému inú časť mapy dal.
Jeho syn však teraz pomoc potre-

mohli kráľovi vyriešiť problém,
ktorý ho trápil. Kráľovskému pá‑
ru sa predstavili až štyri skupinky
pátračov: Zelení detektívi, Profe‑
sionálni bobríci, Malí, ale šikovní
bojovníci a pátrači Široký úsmev.
Kráľovi i kráľovnej sa hneď zjavil
taký úsmev aj na tvári. Boli radi, že
našli niekoho, kto im rád pomôže,
a preto nás, svojich detektívov, pa‑
sovali do rytierskeho a šľachtické‑
ho stavu. Najprv sme však museli
sľúbiť oddanosť a poslušnosť krá‑
ľovi. Každý dostal pátračský od‑
znak a zápisník a akcia sa mohla
začať.
Hneď v prvý deň kráľ zadal úlo‑
hu. Museli sme navštíviť priateľ‑
ku Ježibabu, kde sme si mali pre‑
cvičiť dôveru a poslušnosť, a tak
získať kúsok mapy. Ako detektí‑

boval,
a preto pátračov si zavolal…

vi sme boli úspešní, zdolali sme
všetky úlohy a prekážky, a časť
mapy sme získali. Síce sme boli
farební ako papagáje, aj obalení
v trojobale ako rezníky, no smiech
sa rozliehal všade naokolo. Deň
bol však na konci, a tak sme sa
pomodlili, navliekli do spacákov

... a práve tu sa začal náš prí‑
beh. V pondelok 30. 7. sme oko‑
lo druhej hodiny odcestovali
do Oravskej Polhory, do kráľov‑
stva POKLADOVO, aby sme po‑

a ponorili sa do ríše snov.
Druhý deň ráno nás zobudil
budíček, ktorý sa niesol ako hym‑
na počas celého tábora. Posol,
ktorý nám priniesol list od kráľa,
nám hneď pri raňajkách oznámil,
že nás čaká náročný deň. Ma‑
li sme zdolať najvyšší vrch Ora‑
vy, Babiu horu, aby sme navští‑
vili Slnečnú kráľovnú. Za trpez‑
livosť a vytrvalosť sme mali zís‑
kať od nej ďalšiu časť mapy. Bolo
to náročné, pretože cestou na nás
čakali opäť úlohy, ktoré sme mu‑

klipkali, zahrali sme sa ešte hru
Activity, kde sme precvičili svo‑
je rozprávacie, ukazovacie a kres‑
liace schopnosti. Unavení sme po‑
ďakovali Pánu Bohu za pekný deň
a opäť sa vybrali do „SPIŠA“.
Tretí deň bol oddychový, avšak
ranná rozcvička dala zabrať. Ne‑
čudo po takej túre! Kráľova pria‑
teľka, záhradníčka Zuzka, po‑
trebovala pomoc v záhrade, kto‑
rú sme museli vyčistiť a pozbierať
z nej štoplíky, aby si mohla nasa‑
diť kvety. Podarilo sa! Zuzka bola

seli vyriešiť a posunúť sa ďalej.
Na vrch sme sa dostali, časť mapy
sme získali, no najkrajšou odme‑
nou pre nás bola svätá omša. Bola
netradičná a iná ako v ostatné dni.
Cestou späť sme sa na Hviezdo‑
slavovej hájovni zastavili u horá‑
ra Serdyho, ktorému sme spoloč‑
ne pomohli nanosiť vodu pre lesné
zvieratká. Priatelia si musia pomá‑
hať! A keďže sme my pomohli Ser‑
dymu, Serdy pomohol aj nám. Bol
to ďalší z kráľových priateľov, a tak
sme dostali už tretí kúsok mapy.
Doplnili sme sily, zahrali sa a vrá‑
tili sme sa späť do POKLADOVA,
kde nás už čakali výborné pečené
stehienka od kráľovských kuchá‑
rok Evky a Mariky. Hoci nám oči

spokojná a mapu nám s úsmevom
dala. Po chutnom guľášiku od na‑
šich pánov kuchárov Milana a Du‑
šana sme konečne využili aj ihris‑
ko a poriadne si zašportovali. Či
chlapci, či dievčatá, bolo to jed‑
no! Každý si niečo našiel. Muse‑
li sme však hrať férovo a všetko zlé
si navzájom odpustiť, pretože prá‑
ve to bol odkaz kráľa na tretí deň.
Keď sme už unavení potrebovali
doplniť sily, buchtičky a koláčiky
od lesných víl boli tie pravé. Potom
sme sa vybrali hľadať babku bylin‑
kárku, ďalšiu kráľovu priateľku,
ktorá tiež strážila kúsok mapy. Po‑
trebovala našu pomoc na rozlúš‑
tenie zašifrovaného receptu. Pre
naše múdre hlavičky to bola hrač‑
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ka! Ako správni pátrači sme aj toto
zvládli a skladačka z kúskov máp
už získavala prvé črty. Večer sme
sa zabavili na scénkach, ktoré sme
sami pripravili. Bolo to super! Veď
sme objavili toooooľko nových he‑
reckých talentov. V noci však ne‑
čakane prišiel posol so súrnym
odkazom od kráľa. Zbojník chcel
zničiť kúsok mapy, a tak sme sa
chtiac-nechtiac museli vybrať za‑
chrániť ho. Pomáhali nám bludič‑
ky a strašidlá, no ani tentokrát to
nebolo zadarmo. Museli sme spl‑
niť pár úloh. Boli sme však odváž‑
ni a silní a spoločnými silami sme
to zvládli. Potom sme už konečne
spali až do rána.
Posledný deň sme však dostali
tiež ťažkú úlohu. Mali sme rozve‑
seliť princeznú z vedľajšieho krá‑
ľovstva, ktorá bola už dlho veľ‑
mi smutná. Celý deň sme usilov‑
ne ako včeličky vyrábali prstienky,
kamienky, tričká, rámiky a lam‑
pióny, ktorými sme chceli smut‑
nú princeznú potešiť. Tá nako‑

pátračka / výlet
niec prestala plakať a ako odme‑
nu za vyčarenie úsmevu sme si od‑
niesli mapu. To už bola posledná
chýbajúca časť, a tak sme sa čo naj‑
rýchlejšie vybrali hľadať zakopané
kľúče od truhlice. Každé družstvo
detektívov našlo jeden kľúč a odo‑
vzdalo ho kráľovi. Ten spolu s krá‑
ľovnou otvoril truhlicu. Keby ste
len vedeli koooľko bolo v POKLA‑
DOVE radosti. Kráľ bol šťastný, že
jeho kráľovstvo už nebude trieť nú‑
dzu a ako vďaku a odmenu daro‑
val každému pátračovi dukát z po‑
kladu. Nakoniec usporiadal veľkú
kráľovskú hostinu, na ktorej sa po‑
dávali pečené špekáčky, no tiež aj
veľkolepú zábavu a tancovačku,
kde mohol každý predviesť svoje
kúsky.
Neskoro večer sme nastúpi‑
li do autobusu, ktorý nás odvie‑
zol domov. Boli sme šťastní, no aj
smutní zároveň. Ale tak to už bý‑
va! Všetko má svoj začiatok aj ko‑
niec, a tak aj tu zazvonil zvonec.
Dúfame však, že nové kamarát‑

stva budú trvať aj naďalej a mož‑
no sa aj o rok opäť stretneme. Te‑
da ak aj o rok nájdeme takých su‑
per ľudí, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom radi pomôžu, tak ako
aj teraz pomohli, a ktorým naozaj
veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme
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Základnej škole s materskou školu
biskupa Jána Vojtaššáka, Tlačiar‑
ni Kubík a firme K.L.I.B.O.S. Naj‑
väčšia vďaka za všetko patrí Pánu
Bohu. On sa o nás aj teraz najlep‑
šie postaral.
Tatiana Kušnieriková

aj hradná stráž má svoje čaro...
Každý rok organizuje
MŠ – Ústredie Zákamenné
celodenný výlet pre
malých predškolákov. Tento
rok padlo rozhodnutie
na trochu
netradičnú destináciu –
hlavné mesto Bratislava.
Detvákom skoré ranné vstávanie vôbec neprekážalo, ba dalo by sa povedať, že boli skôr hore ako my rodičia. Nielen deti,
ale aj my dospelí sme s napätím
čakali, čo nám prinesie nevšedný deň nabitý úžasným programom. Cesta v autobuse ubehla
rýchlo, my dospeláci sme neustále vyrušovali naše ratolesti takými prízemnými vecami ako, či im nie je zle, či nie sú

smädné, hladné. Ale väčšina detí upieralo pohľad za okno autobusu a vychutnávalo si cestu. Keď sa pred nami zjavil bratislavský hrad, reštaurácia Ufo,
most, vtedy detské očká začali žiariť šťastím a decibely v autobuse sa zvýšili na maximálnu
možnú mieru. Už nebolo počuť
nič iné len prekrikovanie sa malých nezbedníkov: „Waw, tam je
hrad a tam ufo, mami, mami pozri sa tam…“ Zrazu bolo všade
toľko pravej nefalšovanej radosti, že by sa dala chytiť do rúk.
Do Bratislavy sme prišli práve, keď bol deň otvorených dverí v prezidentskom paláci, takže
sme využili príležitosť a celý náš
sprievod išiel skontrolovať sídlo
pána prezidenta. Prezidentským palácom nás sprevádzal
náš rodák Milan Čič, ktorí nám
zaujímavo priblížil históriu bratislavského hradu. Deti mohli
vidieť nielen samotné priestory
prezidentského paláca, dokonca videli pána prezidenta a jeho
manželku. Škôlkarkám sa najviac páčila hradná stráž a škôlkarom dobové zbrane a stretnutie s hokejistami. My rodičia sme
hneď mohli vidieť a počuť koľko z našich ratolestí sa chystá na kariéru hokejového hráča,
prezidenta alebo hradnej stráže.
Z prezidentského paláca sme sa
konečne pobrali do bratislavskej
ZOO, kde sme strávili nádherných päť hodín, plných zážitkov.
Naozaj bolo čo obdivovať, zvieratká akoby tušili, že sme za ni-

mi prišli až z Oravy, predvádzali
sa nám v celej svojej kráse. Deti
si užili všetky atrakcie ktoré ponúkala ZOO. Kým naše deti šantili na trampolínach, skákacích
hradoch, loďkách a preliezkach,
my dospelí sme si nachvíľu oddýchli pri kávičke. Neskôr sme
s úžasom otvárali ústa v 3 D kine
kde nám premietli film o dinosauroch. Nabitý program ani horúčava neunavila naše deti a tak
sme sa vybrali do auparku na 3D
film Madagaskar 3. Pani učiteľka Bendíková súcitila s rodičmi
a vybavila nám zľavu v kine. A to
už bola bodka za výletom v Bratislave.
Výlet stál naozaj za to, prežili
sme úžasný deň, domov sme dorazili o 00:30. priznám sa, že potajme sme dúfali, že po nároč-

nom dni prežitom v Bratislave
budú detváky dospávať aspoň
do obeda. Opak bol pravdou deti
s dobitými baterkami už od skorého rána museli všetky svoje zážitky vyrozprávať každému
v dosahu piatich kilometrov…)
Aj touto cestou sa chceme poďakovať milej pani učiteľke Milene Bendíkovej s veľkým srdcom, že zorganizovala tento výlet, na ktorom sme prežili nezabudnuteľné zážitky. Na rok by
sme si to zorganizovali znova no
žiaľ už budeme prváci… A tiež
ďakujeme pani učiteľke Kataríne Revajovej, ktorá nám celý
čas pomáhala a zachytávala momentky fotoaparátom.
Ešte raz ďakujeme.
Belicajová M.
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Návšteva ZOO a zámku
Lešná v Zlíne
Naši klienti z DSS a ZPS zo
Zákamenného precestovali
za jediný deň „celý svet“.

V Zlínskej ZOO dňa 19. júna
2012 precestovali všetky kontinenty sveta a spoznali faunu a flóru, typickú pre Afriku, Áziu, Austráliu, či Južnú Ameriku. Pohodlnou cestou vláčikom cestovali are-

álom ZOO, sledovali austrálskych
klokanov, juhoafrických papagájov, medvede a gorily, slony a žirafy… a to všetko z bezprostrednej blízkosti. Zažili tak veľa dobrodružstiev, a naučili sa veľa nového. Krásu miesta dotváral romantický zámok Lešná s nádherným
historickým parkom starým viac
ako 200 rokov.

Deň matiek
Malá spomienka na deň matiek v druhú májovú nedeľu v KD Zákamenné. Vystúpenie prebehlo pod režisérskou taktovkou manželov
Demkových, celý program ozvučil Dávid Pikla. V programe sa predstavili Prvosienky so svojim divadelným predstavením pod vedením
p.uč. Demkovej, deti zo ZŠ pod vedením p.uč. Čičovej a Gruchalovej
a FS Kamenčan pod vedením p. Chudobu.

Deti sú dar a preto ich
musíme chrániť
Prijatím nového života berú rodičia zodpovednosť, že
to čo splodili vychovajú podľa
seba čo možno najlepšie.

Koľkokrát si povieme: „Ja neviem na koho sa to moje dieťa podalo? Po kom to má?“ Moji milí rodičia, gény idú na polovicu, takže
len po vás. A možno až tu si uvedomíme podstatu veci. Uvedomíme si aké starosti a radosti sme robili svojim rodičom, začnú sa nám
vynárať spomienky na všetky šibalstvá a huncútstva čo sme navystrájali. A predsa to s nami vydržali,
a predsa nás „neodsunuli“ do polepšovne „na prevýchovu.“ Kaž-

dý si nesieme svoj kríž. Niekto má
deti s chorobami či už psychickými
alebo fyzickými, niekto ma starosti
s výbojnosťou či hyperaktivitou detí a niekto s tým, že nemá deti žiadne. Kričíme, keď sa hrajú na dvore lebo pošliapu trávnik, kričíme,
keď sa hrajú na ceste, lebo ich môže zraziť auto, kričíme, keď sa hrajú pri hore lebo si môžu ublížiť. Nikdy neustriehneme všetko čo deti
robia. Môžeme sa len modliť a prosiť Pannu Máriu a strážnych anjelov o ochranu našich ratolestí a veriť, že keď sa raz poberieme z tohto sveta, tak niečo dobré po nás ostane.
Bc. Martina Beňušová

jánsky festival
Dňa 23 júna sa konal na ihrisku TJ Tatran Zákamenné prvý ročník
festivalu Jánsky open air fest. Výborné kapely ako Arzén, Ultimate,
Every Este, Lampions alebo Fuera Fondo neodradil ani chladný večer.
Organizátor Jozef Florek podotkol, že o rok by sa malo jednať o dvojdňový festival plný dobrých kapiel a ešte lepšej hudby.
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krása kvetov a zelene

letná prechádzka
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S v ä t á o m š a na Ú š u s t e

Priaznivci turistiky a obec Zákamenné Vás srdečne pozývajú na 4.ročník
letného turistického prechodu Zákamenským grúňom na vrch Úšust, ktorý
sa bude konať 26. augusta v nedeľu. Odchod peších turistov bude o 8 30 z parkoviska pri novom cintoríne. Trasa je dlhá 14 kilometrov. O 13 00 hodine sa bude konať priamo na vrchu Úšust svätá omša.
Zároveň na túto svätú omšu o 13 00 hodine pozývame všetkých občanov, ktorí sa nezúčastnia prechodu, môžu sa priamo pod vrch Úšust dostať motorovými vozidlami. Vjazd motorových vozidiel je pri tejto príležitosti povolený od
štátnych lesov. Cesta bude od Babinskej označená  smerovými tabuľami. Po
skončení svätej omše bude pre všetkých pripravený vynikajúci guláš.

Nájdu sa ešte dobrí a štedrí ľudia
ochotní pomáhať
Nadácia Štvorlístok
deťom po vedením Patrika
Hermana, televízneho
moderátora a Vladimíra
Maňku, poslanca
európskeho parlamentu
zorganizovala letný
10 dňový tábor pre detí,
ktoré vychováva len jeden
z rodičov, starí rodičia alebo
blízka rodina.

Tohto tábora, ktorý sa nachádza v prekrásnom prostredí blízko Zvolena sa z našej obce zúčastnili 3 dievčatá vo veku od 10 do 12 rokov. Veľa zážitkov, spoznanie mnohých kamarátov, lietanie vo vrtuľníku,
dobrá starostlivosť milých mladých ľudí zanechala v srdciach
všetkých 99 zúčastnených detí tohto tábora hlboké dojmy.

O deti bolo dobré postarané,
bola tam dobrá strava a lekárska starostlivosť. Každé dieťa pri odchode z tábora dostalo balík v ktorom boli: školské
potreby, oblečenie, obuv a nejaká pamiatka. Je naozaj obdivuhodné, že sa ešte nájdu dobrí ľudia, ktorí okrem voľného
času venujú aj značné finančné prostriedky pre detí, ktoré

už vo svojom mladom veku zakúsili nešťastie, tragédiu a trpkosti života.
Veľké Pán Boh zaplať patrí
vedeniu obce Zákamenné,
ktoré deti do tábora navrhlo
a nadácia ich vybrala. Taktiež
obec zariadila bezplatný odvoz a dovoz detí z tábora.
Veľké poďakovanie od matiek týchto detí.
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Polyfunkčný
nový dom Kultúry
18. 8. Svadba
25. 8. Svadba
1. 9. Svadba
15. 9. Svadba
22. 9. Svadba
24. 9. Zákamenská kvapka
krvi
29. 9. Svadba
6. 10. Svadba
13. 10. Svadba
14. 10. Posedenie s občanmi
nad 70 rokov
19. 10. Stužková
27. 10.	Koncert Cigánsky
diabli
3. 11. Rodinná oslava
9. 11. Stužková
16. 11. Stužková

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
5/ 2012 –8/ 2012
90 rokov života
 Margita Kuchťáková
85 rokov
 František Garaj
 Ľudovít Kurňavka
 Anton Klimčík
80 rokov
 Karol Veselovský
 Marta Kuchťáková
 Mária Kondelová
 Františka Garajová
 Jozefa Florková
 Štefan Beňuš
75 rokov
 Jozef Balun
 Žofia Janetová
 František Vojaček
 Mária Katreníková
 Rozália Čičová
70 rokov
 Viktor Zvonár
 Ján Marek
 Alojz Gruchala
 Margita Kondelová
 Štefan Pavč
 Kamil Revaj
 Emília Durčáková
 Marta Uradníková
65 rokov
 Emília Urbanová
 Margita Gruchalová
 Justína Piklová
 Božena Janečková
 Stanislav Sivčák
 Justína Laššáková
 Ján Horský
 Miroslav Plaskúr
 Karol Šimjak
 Štefánia Pavčová
60 rokov
 Terézia Florková
 Jozef Zlatoš
 Viktória Dudková
 Jozef Gonšor
 Margita Kovaľová
 Margita Kovaľová
 Viktor Klimčík
 František Veselovský
 Margita Plaskúrová
 Emília Olexa
 Justína Večerková
 Mária Sochuliaková
 Štefan Konkoľ
 Serafín Klimčík
 Emília Kovaľová
 Pavol Dibdiak
 Serafín Večerek
 Margita Kovaľová
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pripravujeme
jeseň 2012

zákamenné nový kd
Blahoželanie
Všetko najlepšie Štefanovi Beňušovi z Vyšného konca veľa zdravia lebo je vzácne, veľa šťastia lebo je potrebné veľa lásky lebo jej je
málo.
Veľa božieho požehnania
a ochranu Božej Matky Ti vyprosujú manželka synovia Viktor, Emil, Marek, Rudolf, Anton
a dcéra Milka s rodinami. K blahoželaniu sa pripája 26 vnúčat

Vítame medzi nami

§

,13 pravnúčat a ostatná rodina.
V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.
Bc. Martina Beňušová

Spolu pomôžeme

•

Matias Koleň, Sofia Polťáková, Ma‑
tej Florek, Alžbeta Bartošová, Lu‑
káš Gruchala, Michaela Bachňá‑
ková, Dávid Podstavek, Patrik
Polťák, Sebastian Sivčák, Linda
Šimjaková, Marek Laššák, Dávid
Laššák, Lenka Brišáková, Róbert
Florek, René Čič, Michal Tomašák,
Adela Sekulová, Lucia Volčeková,
Lenka Beňušová, Nikola Brandys‑
ová, Nikol Hraškova, Adam Urban,
Amália Grofčíková, Ela Trudičová,
Emma Škuligová, Pilšák Jozef.

V dňoch 2. – 20. mája 2012 sa
konala celoslovenská zbierka
Slovenského červeného kríža
do ktorej sa zapojil aj miestny
spolok SČK Zákamenné.
V našej obci sa vyzbieralo
40 €. Finančná zbierka bude
použitá na rozvoj činnosti SČK
– prvá pomoc, zdravotná vý‑
chova a sociálne služby.

starý KD
25. 8. Svadba
1. 9.	Koncert Everlong
+ poľovnícka zábava
8. 9. Svadba
15. 9. Svadba
22. 9. Svadba
29. 9. Svadba
6. 10. Svadba
20. 9. Rodinná oslava
3. 11. Rodinná oslava
10. 11. Rodinná oslava
17. 11. Rodinná oslava
24. 11.	Katarínska zábava
– Hasiči
26. 12. Štefánska zábava
– TJ Zákamenné
29. 12. Rodinná oslava

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
František Serdeľ, nar. 20. 9.
1969 † 20. 4. 2012
Vendelín Knapčík, nar. 7. 7.
1933 † 16. 5. 2012
František Vajči, nar. 29. 1.
1934 † 19. 5. 2012
Jozef Florek, nar. 30. 7. 1952 †
26. 5. 2012
Jozefína Majchráková, nar.
27. 9. 1933 † 30. 5. 2012
Kamil Lučivňák, nar. 1. 11.
1949 † 3. 6. 2012
Viktória Lučivňáková, nar. 6.
3. 1939 † 6. 6. 2012
Karol Florek, nar. 19. 12.
1924 † 6. 6. 2012
Vladimír Koleň, nar. 20. 12.
1980 † 10. 6. 2012
Ľudvik Brňák, nar. 12. 12.
1926 † 18. 6. 2012
Rastislav Mrekaj, nar. 18. 6.
2012 † 19. 6. 2012
Jozef Blšák, nar. 28. 8. 1930 †
28. 6. 2012
Michal Rabčan, nar. 15. 8.
1995 † 30. 6. 2012
Alojz Klimčík nar. 29. 6. 1931
† 3. 7. 2012
Jozefa Kostolňáková, nar. 13.
3. 1936, † 22. 7. 2012
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svetový beh harmónie
aj v zákamennom
18 – 23 júna 2012 bežali bežci
Svetovej harmónie naprieč Slo‑
venskom. V utorok 19. júna v ča‑
se okolo 15,00 hodiny mali mož‑
nosť naši občania vidieť skupin‑
ku približne dvadsiatich bežcov
v bielo žltých dresoch. Z Orav‑
skej Lesnej až do Námesto‑
va bežal s fakľou harmónie v ru‑
ke aj náš zákamenčan Juraj Ve‑
čerek. Na nižnom konci pri pen‑
zióne Egeum mali krátku zástav‑
ku na občerstvenie. Čakal ich by‑

World Harmony Run –
Svetový beh harmónie je štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú nesú tisíce
dobrovoľných bežcov cez viac
ako 140 krajín sveta.
Pochodeň symbolizuje všet‑
ko, čo nás spája – priateľstvo,
porozumenie a harmóniu – na‑
priek našim rozdielnym národ‑

Máj 2012 – August 2012
linkový čaj a výborné lekváro‑
vé šišky. Bežcov privítal v mene
občanov Zákamenného Mgr. Al‑
bín Bernaťák, krojované dievčatá
z FS Kamenčan a ľudová hudba
Kamenčan. Doslova medziná‑
rodný tím bežcov zložený zo Slo‑
vákov, Čechov, Ukrajinky, Talia‑
na, Nemca, Rakúšana a Maďar‑
ky spoločne po anglicky zaspie‑
vali znelku behu harmónie. Srša‑
lo z nich nefalšované priateľstvo
a stierala sa aj jazyková barié‑
ra. Veľmi obdivovali naše krás‑
ne prostredie a tiež dobrých ľudí
s ktorými sa tu stretávajú na kaž‑
dom kroku. O rok pobežia znovu,
aby roznášali harmóniu a mier
po celom svete.
V. Polťáková

nostiam, kultúram či vier. Kaž‑
dý sa môže k štafete pripojiť, vlo‑
žiť do pochodne svoju dobrú vôľu
a poslať ju ďalej do celého sveta.
World Harmony Run založil v ro‑
ku 1987 športovec, umelec a mie‑
rový filozof Sri Chinmoy. Svojou
životnou filozofiou a dielom in‑
špiroval ľudí najrozličnejších ná‑
rodov a kultúr k tolerancii, poro‑
zumeniu a spolupráci. V dňoch

Mladí priatelia
poľovníctva
Dňa 16. 6. 2012 sa
v Oravskom Veselom konala okresná súťaž ,,Mladí priatelia poľovníctva“ – KMPP.
Na tejto súťaži sa zúčastnilo
mnoho žiakov z celého okresu
Námestovo.
Aktívne sa zapojili aj žiaci našej
ZŠ – Adam Antušák, Andrej Bran‑
dys, Boris Durčák a Dávid Jane‑
ta, ktorí sa pripravovali pod vede‑
ním pani učiteľky Ing. Tatiany Mre‑
kajovej. Osobitná vďaka patrí práve
jej, pretože sa podujala prípravy na‑
šich reprezentantov. Poskytla im do‑
statok informácií a obdarila ich po‑
trebnými vedomosťami. S jej pomo‑

cou, ako aj s pomocou pána Štefana
Durčáka a Petra Strýčka boli naši re‑
prezentanti dostatočne pripravení
prezentovať to, čo sa naučili a čomu
venovali svoj voľný čas. Veľká vďa‑
ka patrí nášmu pánovi starostovi
Ing. Milanovi Vrábľovi a obecnému
úradu, ktorí darovali našim repre‑
zentantom tričká s logom Zákamen‑
ného. Táto súťaž umožnila žiakom
reprezentovať Obec Zákamenné, ZŠ
Zákamenné, ale aj Poľovnícke zdru‑
ženie Beskyd Zákamenné. Vďaka tej‑
to súťaži získali veľa cenných skúse‑
nosti, ktoré určite využijú v živote.
Našim reprezentantom blahože‑
láme k pekným výsledkom a praje‑
me im ešte veľa úspechov.
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Prvý ročník detského turnaja
v Liptovskom Mikuláši
„Deti bedmintonového klubu
Zákamenské levy zabojovali,
odmenou im boli 3 medaily“.
Dňa 2. júna 2012 sa v Liptov‑
skej aréne konal historicky prvý
ročník detského bedmintonové‑
ho turnaja. Zúčastnili sa ho žiaci
a žiačky z Liptovského Mikuláša,
Liptovského Hrádku, Popradu,
Dolného Kubína a samozrejme
Zákamenného pod vedením Pav‑
la Hrčkuľáka. Žiakov a študentov
z bedmintonového klubu Záka‑
menské levy reprezentovali 3. hrá‑
či a to: Marek Polťák (študent), Pe‑
ter Janckulík ml. a Júlia Peňáková
(žiaci 7. – 9. ročníka).

Dievčatá kategória 7. – 9. ročník: zľava – 2. miesto J. Peňáková,
v strede  1. miesto J. Jandová, vpravo 3. miesto A. Frniaková

Z celkového počtu 41 hráčov
získal Marek Polťák v kategórii
juniori zlato a v kategórii 7. – 9.
ročník získali Júlia Peňáková a Pe‑
ter Janckulík ml. dve strieborné
medaile. Pričom Petra Janckulíka
ml. pripravil o zlato jeden košík.

Najpočetnejšie zastúpenie –
21 žiakov mal Dolný Kubín, kde
pod vedením učiteľky Jarky Ko‑
morovej získali žiaci v rôznych
kategóriách dve zlaté, dve strie‑
borné a tri bronzové medaily.
Zlato si odniesli: v kategórii 3. –

Chlapci kategória 7. – 9. ročník, stredoškoláci: druhý zprava – 1. miesto
junior Marek Polťák, tretí zprava – 2. miesto Peter Janckulík ml.
. ročník Ema Pelachová a Matúš
Ševčík
Celkové výsledky – kategória:
• dievčatá 3. – . ročník: 1. Ema Pelachová (DK), 2. Eliška Zrnčíková
(DK), 3. Silvia Smolková (DK);
• chlapci 3. – 6. ročník: 1. Matúš Ševčík (DK), 2. Maťo Huba
(DK), 3. Milan Strážovský (DK);
• dievčatá 7. – 9. ročník: 1. Jana Jandová (BcLM Liptovský Mi-

kuláš), 2. Júlia Peňáková (BK
Zákamenské levy), 3. Alexandra
Frniaková (ZŠ Liptovský Hrádok);
• chlapci 7. – 9. ročník: 1. Stanislav Šípka (ZŠ Poprad), 2. Peter
Janckulík ml. (BK Zákamenské levy), 3. Peter Manco (DK);
• juniori – študenti: 1. Marek
Polťák (BK Zákamenské levy).
Foto: Pavol Hrčkuľák
Autor: Magda Hrčkuľáková

Bedmintonové turnaje
– BK Zákamenské levy
Jarný
bedmintonový
turnaj
v Nižnej
Každoročne
na jar organizuje bedmintonový klub Nižná „Jarný bedmintonový turnaj dospelých“.
Ani tento rok tomu nebolo
inak.
Turnaj sa uskutočnil v sobo‑
tu 19. 5. 2012 pod vedením Jaro‑
slava Suchánka a Karola Orieška.
Napriek veľkej propagácii sa ho
zúčastnilo iba 11 hráčov z Nižnej,
Tvrdošína a Zákamenného. Hráči
boli rozdelení do skupín, kde odo‑
hrali vzájomné zápasy medzi se‑
bou, neskôr boli hráči na zákla‑
de umiestnenia v skupine zora‑
dení do pavúka, z čoho zišlo na‑
sledovné medailové umiestnenie:
1. miesto: Miloš Vonšák – BK Zá‑
kamenské levy, 2 miesto: Marek
Macák – Tvrdošín, 3. miesto: Pa‑
vol Hrčkuľák – BK Zákamenské
levy, 4. miesto: Jaroslav Suchánek
– Nižná.
Celý turnaj sa niesol v skvelej
atmosfére, nabitej napätím nielen
z bedmintonu, ale aj „hokejového
ošiaľu“.

Majstrovstvá SR
veteránov
TJ Ceva Trenčín usporiadala
dňa 19. 5. 2012 už 20 ročník Maj‑
strovstiev SR veteránov v bed‑
mintone.
Jubilejný ročník sa uskutoč‑
nil v telocvični Jelemnického
v Trenčíne. Usporiadatelia ho
považovali za rekordný z hľadis‑
ká účasti: 41 mužov a 31 žien z 19
oddielov.
Na turnaji nás reprezento‑
val Juraj Klačanský str., ktorý sa
v dvojhre umiestil na peknom 9.
mieste a v mixe zo 17 párov skon‑
čil Juraj Klačanský spolu s Luká‑
čovou na 6. mieste.

Zprava – 3. miesto P. Hrčuľák,
v strede 1. miesto Miloš Vonšák,
naľavo 3. miesto Marek Macák
Magda Hrčkuľáková

Cykloturistický
prejazd
Pekný cykloturistický
prejazd mali nadšenci
cyklistiky z Dolného
Kubína pod vedením
nevidiaceho Jozefa Buroša
a sponzora pána Rusinu
a cykloturisti z KST Nižná
pod vedením Kamila Klimčíka
na spomienkovom 4. ročníku
hviezdicového prejazdu
do obce Zákamenné.
Tento cykloturistický prejazd
sa konal na počesť Štefana Rončá‑
ka, ktorý zahynul jazdou na bicykli
pri hrobe rodičov v rodnej obci Zá‑
kamenné. Cyklisti si uctili pamiat‑
ku zosnulého pri jeho hrobe v Ku‑
bíne aj v jeho rodnej obci, kde nás
srdečne privítal starosta Ing. Mi‑

lan Vrábeľ. Po občerstvení a pose‑
dení v krásnej oravskej prírode, po‑
ďakoval Kamil Klimčík – predseda
sekcie cykloturistiky pri regionál‑
nej rade KST Orava, organizáto‑
rom a sponzorom za to, že založi‑
li túto akciu ako spomienku na zo‑
snulého cyklistu a za krásne preži‑
tý deň. Potom sa pelotón cyklotu‑
ristov presunul do susednej obce
Novoť, kde sme si prezreli výstavu
výrobkov zo syra a za pekného po‑
časia sme sa krásnou oravskou prí‑
rodou vrátili domov. Už teraz pozý‑
vame hlavne cyklistov z Námestov‑
ského okresu, aby sa k nám prida‑
li na budúci už 5. ročník Hviezdico‑
vého prejazdu o memorial Štefana
Rončáka do Zákamenného.
Kamil Klimčík
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Historický postup do druhej ligy
Husársky kúsok sa podaril partii starších žiakov, ktorým sa
podaril postup do druhej najvyššej súťaže žiakov v rámci SsFZ.
Keď sme vstupovali, z I. triedy najvyššej oravskej súťaže
do III. ligy, málokto nám veril, že tam vydržíme viac sezón, no nakoniec po dvoch sezónach sme sa stali najlepším týmom III. ligy a zaslúžene ideme
do vyššej súťaže.
Ako tréneri tohto výberu sme
hrdí na chalanov, ktorí počas ce‑
lej sezóny, pristupovali k zápasom
zodpovedne. Futbal je kolektív‑
na hra a moje poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa o tento postup
zaslúžili. Musím vyzdvihnúť urči‑
tých hráčov, ktorí najviac potiah‑
li družstvo, keď to bolo treba: ka‑
pitán Patrik Beňuš, stopér Marek
Vojtaššák, záložníci Roman Buc‑
kulčík, Dávid Račak a najlepší
strelec Ľubomír Dibdiak. V jesen‑
nej časti tiež patrili k lídrom úspe‑
chu Dávid Čič, Lukaš Belicaj a Lu‑
káš Janeta.

Dúfam, že v II. lige budeme
predvádzať dobre výkony a neuro‑
bíme Zákamenskému futbalu han‑
bu. Na záver sa chcem počas 8. ro‑
kov venovaní sa žiakom od prí‑
pravky až po starších žiakov po‑
ďakovať rodičom týchto detí, kto‑
rý sa akýmkoľvek spôsobom po‑
dieľali na úspechu a rozvoju futba‑
lu mládeže v Zákamennom. Tak‑
tiež patrí poďakovanie sponzorom
a fanúšikom futbalu.
Fanúšikovia a sponzori, kto‑
rí sa najviac podieľali na úspe‑
chu a rozvoji futbalovej mládeže
v Zákamennom počas 8 rokov:
TJ Tatran Zákamenné, Obec Zá‑
kamenné, K.L.I.B.O.S, S. Veče‑
rek-SV-Team Stavoprac-Paduš‑
ňak,Tomáš Sivčak, M. Zmoray,
A. Brisuda – BORA, pohostin‑
stvo Janeta, Ľ. Koleň – LUKO,F.
Srogoň – predaj mäsa, P. Sahul‑
-elektro, P. Verniček, K-Sten, M.

Starší žiaci
Hubík – autoškola, Stavor, M.
Beňuš, M. Florek, V. Vojtaššák,
V. Beňuš, M. Michalica, Ľ. Buc‑
kulčík, V. Buckulčík, R. Beňuš,
J. Straka, E. Kurňavka, F. Mu‑
rín, A. Beňuš, J. Vrábeľ, P. Dur‑
čak, J. Godiš starší, V. Katreník,
Mlich – stavebniny, Ľ. Dopirák,
Ľ. Konkoľ, M. Beňuš a J. Beňuš
– Kamenčan, P. Suchánek, V.

Gruchala, J. Teľuch, E. Kakus,
J. Sochuľák, J. Večerek, V. Kon‑
koľ mladší, Serafín Večerek(+),
S. Sochuľák, J. Vojtaššák, V. Ti‑
soň starší, M. Klimčík, J. Klim‑
čík, J. Jančo – Krušetnica, J. Du‑
dek-autodiely, F. Sivčak – auto‑
diely, V. Briš – autodiely, M.Go‑
diš, K. Kostolňák, J. Chudiak.
Vladimír Beňuš

Druhý ročník Zákamenskej radosti
v športovej gymnastike

Deň 23. jún 2012 bol
výnimočný vysokou
koncentráciou gymnastiek
v Zákamennom.
TJ Tatran Zákamenné, GK Zá‑
kamenné a obec Zákamenné zor‑
ganizovali v poradí 2. ročník Zá‑
kamenskej gymnastickej radosti
v športovej gymnastike v telocvič‑
ni ZŠ J. Vojtaššáka v Zákamen‑
nom. Po úspechu prvého ročníka,
ktorého hlavnou organizátorkou
bola Monika Belicajová trénerka
GK Zákamenné si na sever Oravy
prišli zmerať sily veľmi silné gym‑
nastické kluby z Martina, Ružom‑

berku, Handlovej, Popradu, To‑
poľčian, Vrútok, Brezna, Liptov‑
ského Mikuláša. Medzi zvučný‑
mi menami slovenských klubov
sa nestratila ani Oravská Lesná
a Zákamenné. Súťažilo sa v gym‑
nastických disciplínach: preskok,
hrazda, kladina a prostné. Na‑
ša najlepšia zákamenská gym‑
nastka Klaudia Belicajová získala
bronzovú priečku v kategórii star‑
ších žiačok. Aj v súťaži družstiev
sa naše staršie žiačky umiestnili
na krásnom treťom mieste v zlo‑
žení Klaudia Belicajová, Natália
Polťáková a Lucia Šuhajová. V ka‑
tegórii mladších žiačok farby Zá‑

kamenného hájili Kamila Rypáko‑
vá, ktorá sa umiestnila na 8. mies‑
te a po prvýkrát si sily merala aj
Nataša Florkova. V kategórii prí‑
pravka jednotlivci sa na peknom
9. mieste umiestnila Anna Durčá‑
ková, veľký posun a pokrok urobi‑
la Valéria Kľusková, ktorá skon‑
čila na 12. mieste a na 13. mies‑
te skončila Karolína Plaskúrová,
20. miesto patrilo Anne Ridzoňo‑
vej a 21. miesto obsadila Klaudia
Polťáková. V kategórii prípravka
siahli po cennom striebornom ko‑
ve aj naše zákamenské družstvo
v zložení Anna Durčáková, Valeria
Kľuskova a Karolína Plaskúrová.
V kategórii MŠ sa predstavili aj
Radka Andrisáková ktorá získala
6. miesto a Soňa Polťáková ktorá
skončila na 7. mieste.
Pre súťažiace boli pripravené
hodnotné ceny, ktoré boli zakúpe‑
né zo sponzorských príspevkov:
• Obec Zákamenné, • COOP
Jednota Zákamenné, • František
Srogoň – mäso a mäsové výrobky,
• Monika Kubalová Klin, • ML
TECH – Miroslav Ľuba, • Lekáreň
pod kalváriou, • ZŠ J. Vojtaššáka
Zákamenné, • Monika Belicajová,
• Zelená lekáreň Námestovo.

Klaudia Belicajová
Vstupenky s voľným vstupom
do vodného sveta plného najrôz‑
nejších atrakcií venoval AQUA‑
RELAX Dolný Kubín.
Podľa vyjadrenia gymnastickej
federácie sa domáci organizáto‑
ri svojej úlohy zhostili veľmi dob‑
re a súťaž sa niesla v priateľskom
duchu.
Veľkú spokojnosť s úrovňou
celého podujatia vyjadrila aj tré‑
nerka Elena Režná z klubu Sokol
Vrútky, ktorá sa so svojimi zveren‑
kyňami zúčastnila Zákamenskej
radosti po prvý krát, a už sa teší
na stretnutie o rok. V. Polťáková
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