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PRVÉ VIANOČNÉ TRHY ÚSPEŠNÉ
Vianočné trhy sa stali
neodmysliteľnou súčasťou
predvianočného obdobia.
Organizujú sa takmer v každom
väčšom meste i v niektorých
dedinách. Nezabudnuteľná
atmosféra spojená s vôňou
tradičných vianočných dobrôt
a punču, s prezentáciou
originálnych remeselníckych
výrobkov, či s melódiami
vianočných kolied, priťahuje
čoraz viac návštevníkov. Tí majú
možnosť nachvíľu sa zastaviť
a plnými dúškami si vychutnať
radostné očakávanie príchodu
Vianoc. Tento rok nebolo tomu
inak ani v Zákamennom…
Poslednú adventnú sobotu, 22.
decembra 2012, sa na zákamenskom námestí konal nultý ročník
vianočných trhov, ktorý zorganizoval FS Kamenčan v spolupráci s OcÚ Zákamenné. Návštevníci mali možnosť vidieť a zakúpiť
si originálne výrobky, ktoré vzišli
spod šikovných rúk remeselníkov zo Zákamenného a Novote.
Ručne vyrábané ozdoby, šperky,
medovníčky, vianočné oblátky,
sviečky z včelieho vosku a mnoho ďalších zaujímavých produktov. Taktiež si mohli pochutnať na
tradičnej vianočnej kapustnici,
punči, medovine z Hornej Lehoty, či syrových výrobkoch z Novote. Atmosféru trhov spríjemňovali ľudové koledy i vinše v poda-

ní účinkujúcich zo Zákamenného a Oravskej Lesnej – FS a ĽH
Kamenčan, DFS Kamienok, DFS
Magurka, ĽH súrodencov Chudobovcov, heligonkára Rudka
Brišáka a Jednoty dôchodcov Zákamenné.
Hlavnou myšlienkou podujatia
bolo prezentovať originalitu a talent našich remeselníkov, zanôtiť
si tradičné vianočné koledy, zavinšovať si pokojné sviatky a po-

tešiť všetkých návštevníkov i zvedavcov, ktorí sa v sobotu 22. decembra na zákamenskom námestí ukázali.
V mene FS Kamenčan ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľek spôsobom zapojili do príprav nultého ročníka Vianočných trhov v Zákamennom.
Úprimné ďakujem patrí aj vám,
milí návštevníci, ktorí ste sa na
nás prišli pozrieť v hojnom počte, aj napriek mrazivému počasiu. Zároveň by sme sa chceli

ospravedlniť za všetky nedostatky, ktoré sa počas vianočných trhov objavili. Veríme, že sa vám,
aj napriek týmto chybám, naša
myšlienka páčila a sľubujeme, že
sa budeme snažiť v budúcnosti
tieto nedostatky vylepšovať. Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa na vás pri ďalšej akcii, ktorá bude hádam čoskoro).
Časť zisku z predaja vianočného punču a kapustnice bude použitá na dobročinné účely.
Zuzana Brišáková, FS Kamenčan
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Strieška na zachytenie snehu zo strechy pri vchode do pošty
Jesenné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. 9.
2012. Okrem všetkých 12 prítomných poslancov boli prítomní aj
prednosta OcÚ Jozef Peňák, hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková, ekonómka a účtovníčka
OcÚ Ing. Marta Florková, riaditeľ
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom, Mgr. Pavol Demko, za
občanov Ing. Emil Gonšor.
Prehľad plnenia rozpočtu za I.
polrok dostali poslanci s pozvánkou. Starosta k rozpočtu uviedol nasledovné, s plnením rozpočtu sme
v pluse, záväzky sú hradené v dobe
splatnosti. Prísun peňazí zo štátu
nie je na takej úrovni ako vlani v tomto období, rátame s 10% poklesom.
Návrh zmeny rozpočtu k 1. 9.
2012 predniesla Ing. Marta Florková. Prebehlo niekoľko zmien presunom po položkách, nad rámec rozpočtu sa vykonali tieto práce:
• vymaľoval sa interiér materskej
školy,
• zriadila sa ďalšia trieda materskej
školy,
• urobila sa rekonštrukcia starej budovy materskej školy.
Starosta uviedol, že najskôr sa
neuvažovalo o využívaní priestorov
cirkevnej budovy resp. starej materskej školy, ale po zvážení situácie, tieto priestory predsa len pomôžu uľahčiť vyučovací proces.
Starosta privítal Mgr. Pavla Demka vo funkcii riaditeľa školy
a v mene celého obecného zastupiteľstva mu poprial veľa úspechov na
tomto poste. Požiadal ho, aby informoval OZ o pripravenosti vedenia
školy na školský rok 2012/2013.
Ubytovacie
služby
PENZIÓN
Zákamenné 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258

Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 141
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

Mgr. Demko oboznámil OZ so
základnými štatistickými údajmi.
V škole je tento rok 727 žiakov o 19
menej ako minulý rok, v 34 triedach
+ jednej špeciálnej. Tento školský
rok bude pracovať na škole 34 krúžkov z toho 8 vedúci sú externisti. Dohodlo sa, že jeden vedúci môže mať
najviac 3 krúžky. Zo 727 poukazov
sa vrátilo 700, 116 je externých. Rozpis obsadenosti telocvične je na školskej webovej stránke a na dverách
pri vstupe do telocvične.
V materskej škole je 164 detí, 5 celodenných tried a 4 poldenné, 12 detí má odloženú školskú dochádzku,
predškolákov je 97. Do školského
klubu je prihlásených 27 detí. V školskej jedálni sa stravuje 300 školských stravníkov, cudzích 25.
Ďalej riaditeľ informoval o novinkách na škole. Bol zriadený školský
parlament, zložený zo žiakov, ktorý
bude slúžiť ako poradný orgán riaditeľa školy. Žiaci 9. ročníkov za zapojili do projektu na čistenie riek v obci.
Starosta informoval prítomných
o pripravovanom schválení financovania centier voľného času a možno by stálo za pokus založiť CVČ aj
u nás. Nevie sa ešte, čo to bude obnášať, ale požiadal poslancov, v prípade, že by boli pre nás podmienky vyhovujúce, aby vyjadrili svoj názor. Prichádza do úvahy aj možnosť,
združiť sa s inou obcou. Poslanci jednomyseľne tento návrh schválili.
Starosta informoval prítomných o priebehu akcií financovaných z fondov EÚ. Všetky projekty
sú ukončené, financovanie však ešte
úplne nie. Vyskytol sa problém s fontánou na námestí, kde je porucha na
NÁTERY

LEŠENIE

Karol
GLEJTEK
majiteľ

STAVEBNÉ
PRÁCE
GLEKALENA s.r.o.

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

elektronickom zariadení. Uplatnili sme reklamáciu, bolo sľúbené odstránenie poruchy do dvoch mesiacov.
Postupne sa striedajú kontroly na
financovaní projektov, momentálne
sa kontroluje zberný dvor a revitalizácia verejného priestranstva.
Prihlásili sme sa do Slovensko-poľského projektu na realizáciu detských ihrísk a propagácie obce, boli
sme posunutí do ďalšieho výberového kola.
Štátna dotácia, ktorá nám bola
poskytnutá na ďalšiu etapu vodovodu sa vyčerpala a vodovod sa už kolauduje. Ide o vetvy Podkamenné,
Poriečie a Babinec.
Vzhľadom na to, že problémy
s nedostatkom vody v jesennom období sa opakujú, uvažuje sa o získaní vody z iného zdroja. Starosta uviedol, že 10. októbra sa zúčastní na
jednaní u ministra životného prostredia. Uvažuje sa o získaní vody
z Roháčov pre región hornej Oravy.
Okresná prokuratúra v Námestove na podnet občana Pavla Pachníka z Dolného Kubína požiadala o zaslanie nášho VZN č.3/2003 o podmienkach chovu, držania a ochrane psov. VZN bolo prokuratúre zaslané. Vzhľadom na to, že VZN v súčasnom období už nie v súlade so zákonom, starosta navrhol obecnému
zastupiteľstvu VZN č. 3/2003 zrušiť.
OZ ho jednomyseľne zrušilo.
Ďalej bol prejednaný a schválený
Doplnok č. 3/2012 k VZN o miestnych daniach č. 4/2007 zo dňa 19.
12. 2007. OZ schválilo úpravu po-

platkov za prenájom starého kultúrneho domu, išlo o zaokrúhlenie cien
na celé €, upravil sa poplatok za pečenie v polyfunkčnom dome kultúry, zvýšil sa o 10 € aj v letnom aj
v zimnom období, zaokrúhlilo sa zápisné v knižnici a poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase.
Starosta ďalej informoval poslancov o tom, že sa objednali 2 tabule so
schémou cintorínov a menným zoznamom pochovaných. OZ túto aktivitu privítalo.
Starosta na záver skonštatoval,
že sa blíži koniec roka a mali by sme
uvažovať o hlavných úlohách na rok
2013. Ako hlavná úloha číslo jedna by malo byť doriešenie zásobovania pitnou vodou. Mgr. Strýčková znovu upozornila na potrebu výstavby chodníkov na Poriečí. Ďalej
sa poslanci zhodli na budovaní športového areálu – futbalového ihriska
a to prístupovej cesty, oplotenie ihriska a výstavbe tribúny. Taktiež by
bolo treba začať s rekonštrukciou
osvetlenia na Vyšnom konci, poslanec Dušan Kovaľ tlmočil požiadavku občanov z časti Grúň o vybudovanie cesty.
Posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v roku 2012 starosta zvolal na 14. 12. Poslanci sa
zišli v počte 11, Mgr. Bernaťák sa
ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Starosta konštatoval, že
zasadnutie je uznášania schopné. Ďalej boli prítomní, prednosta OcÚ Jozef Peňák, hlavná kontrolórka obce Viera Verníčková,

Na obvodnom zdravotnom stredisku bola namontovaná šikmá schodisková sedačka pre imobilných občanov. Realizovala sa výmena okien a vymaľovanie schodišťa.
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 zamočníckoOffice:
zváračské práce
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Privát:
Tel.: 00421. 043. 55 92 321
Tel.: 043 55 92 207
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ekonómka a účtovníčka OcÚ Ing.
Marta Florková, za občanov Tomáš Veselovský, Adam Smolka
a Ing. Emil Gonšor.
V rámci bodu plnenie rozpočtu za
III. štvrťrok starosta zhodnotil aj
prácu za uplynulý kalendárny rok.
Zrealizovali sa nasledovné akcie:
• vybudovala sa lávka pre peších pri
TEMPE na Nižnom konci,
• prebehla rekonštrukcia verejného
osvetlenia na Poriečí,
• rozšírila sa sieť vodovodu a to
v Oraviciach a dokončila sa na Poriečí,
• dokončili sa projekty zberný dvor,
námestie a čistiace auto,
• vybudoval sa chodník a cesta od
Gonšorovho mosta,
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• prebehla oprava výtlkov na miestnych komunikáciách,
• opravovali sa autobusové zastávky na Nižnom konci a v Oraviciach,
vydláždilo sa okolie,
• postavili sa pletivové zábrany na
futbalovom ihrisku,
• vybudovala sa „hlboká cesta“
k IBV,
• v dome smútku sa sprevádzkovali WC,
• pripravil sa výkup ciest Kalvária,
Špitál, Oravice,
• kúpilo sa osobné auto NIVA,
• kúpila sa hala v areáli RD, ktorá
slúži na parkovanie našich mechanizmov,
• vymenili sa okná v zdravotnom
stredisku,

• pripravuje sa montáž výťahu
v zdravotnom stredisku,
• získala sa dotácia na druhé auto
pre združenie Biela Orava.
OZ schválilo rozpočet na rok
2013, plán podnikateľskej činnosti obce a 4. zmenu rozpočtu v roku
2012.
Ďalej boli schválené všeobecné záväzné nariadenia:
• o miestnych daniach,
• o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu,
• o financovaní originálnych kompetencií,
• o cintoríne,
• o predajných automatoch,
o nevýherných automatoch,
• o verejných priestranstvách.

Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za 1 m3 vody za rok 2012
0,4647 €.
Do niektorých komisií boli zvolení
nasledovní noví členovia:
• Mgr. Pavol Demko – sociálna
a bytová komisia,
• Pavol Chudoba – komisia kultúry,
vzdelávania a športu
• Tomáš Večerek – komisia obchodu, cestovného ruchu a služieb
OZ vzalo na vedomie audit ročnej
závierky za rok 2011.
Starosta na záver zasadnutia
poďakoval poslancom za celoročnú prácu, poprial im veľa pracovných a osobných úspechov do nového roka a pozval ich na malé občerstvenie.
Mariana Florková

Sumy za jednotlivé služby a poplatky vyberané
Obcou Zákamenné od 1. 1. 2013
Cintorínske poplatky
Likvidačné poplatky
Pomník jednohrobu dospelého 5 €
Pomník dvojhrobu dospelého 10 €
Pomník dieťa 3 €
Jednohrobka 24 €
Dvojhorobka 47 €
Služby
Kopanie hrobu s pomocou 50 €
Pochovanie + zásyp 21 €
Len pochovanie 8 €
Štandard hrob – kopanie 83 €
Prehĺbený hrob 117 €
Detský hrob do 10 rokov 23 €
Detský hrob nad 10 rokov 30 €
Nájom hrobového miesta
Nájom na 20 rokov
Hrob dospelého 7 €
Dvojhrob dospelého 14 €
Hrob dieťa 2 €
Nájom starého kultúrneho domu
Druh akcie
Letné obdobie
Svadba 60 €, pečenie 17 €, životné
jubileum 27 €, kar 14 €, stretnutie zo školy 30 €, tanečná zábava
pre spoločenské organizácie 60 €,
tanečná zábava pre podnikateľa
332 €, zábava, disko bez alkoholu
10 €, ples, večierok 27 €, schôdza
10 €, akcie DSS 17 €.
Zimné obdobie
Svadba 67 €, pečenie 20 €, životné
jubileum 30 €, kar 17 €, stretnutie
zo školy 35 €, tanečná zábava pre
Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
Zdravotné stredisko 40
Zákamenné
mobil: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk

spoločenské organizácie 67 €, tanečná zábava pre podnikateľa
340 €, zábava, disko bez alkoholu
14 €, ples, večierok 34 €, schôdza
14 €, akcie DSS 20 €.
Nájom polyfunkčného domu
kultúry paušálne
Svadba s kuchyňou 300 €, svadba
bez kuchyne 250 €, pečenie 30 €/
deň.
Vyhlásenie v miestnom rozhlase 2 €, používanie verejného
priestranstva 7 €.
Knižnica zápisné
Zápisné deti, 0,70 €, zápisné dospelí 1,20 €,
Kopírovacie služby
1 – 29 str. A4 – 0,10 €
1 – 29 str. A3 – 0,20 €
obojstranné A4 – 0,20 €
obojstranné A3 – 0,40 €
30 ks a viac A4 – 0,07 € / 1 ks
30 ks viac A3 – 0,14 € / za 1 ks
Odber vody
Voda 1 m³ – 0,4647 €
Paušál 1 osoba – 45 m³ 20,91 €
Vývoz PDO
Zakúpenie
smetnej
25,80 €
1 vývoz 2,52 €
Farba červená 103,32 €
Farba žltá 88,20 €
Farba modrá 65,52 €
Farba biela 32,76 €

nádoby

Správne poplatky
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb
a na zmeny stavieb pred dokončením
• na stavbu rodinného domu 50 €
• na stavbu bytového domu 200 €
Povolenie na odstránenie stavby
20 €
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 30 €
Návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia 35 €
Návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia
na stavby na bývanie a zmeny dokončených stavieb na bývanie
• rodinný dom 35 €
• bytový dom 120 €
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác –
fyzické osoby 10 €
Predĺženie termínu dokončenia
stavby 10 €
Výrub drevín 10 €
Povolenie prevádzkovanie hracích
automatov 995,50 €
Správne poplatky matrika
Matričný doklad ( rodný, sobášny alebo úmrtný list) 5 €
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo
pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi SR 16,50 €
Uzavretie manželstva pred iným

Tibor Murín
Tel., fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414

Opatrovateľská služba
Hodinová sadzba za všetky úkony je 0,35 €.

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

029 56 Zákamenné 62

než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi
SR 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo
mimo určenej doby 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo
mimo úradne určenej miestnosti 66 €
Povolenie uzavrieť manželstvo
pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanom SR a cudzincom alebo
medzi cudzincami 33 €
Uzavretie manželstva medzi
štátnym občanom SR a cudzincom 66 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199 €
Overenie jedného podpisu na listine 1,50 €
Overenie listiny, odpisu za každú začatú stranu v slovenskom
jazyku v českom jazyku 1,50 €,
3€
Overenie správnosti údajov
v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis z registra
trestov 1,50 €
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte
osoby 5 €
Podpis mimo úradnej miestnosti 3 €

Výroba drevených
okien, dverí
a iných stolárskych
výrobkov

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO
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 / Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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darcovstvo krvi / zo života obce

AJ ZÁKAMENNÉ MÁ
svoju sochu slobody
Anton Večerek z Poriečia č.d.
1188 každý rok stavia zo snehu neobvyklé umelecké diela.
Minulý rok to bol slon, tento rok sa špecializoval na veľkú
4-metrovú Sochu slobody. Veľmi
detailne spracoval črty tváre, vlasy a tiež šaty sochy. Nezabudol ani na korunu so siedmimi lúčmi a fakľu. Socha slobody symbolizuje priateľstvo a pomoc, ktorá je veľmi
dôležitá v dnešnej uponáhľanej dobe.

Jej koruna so siedmimi lúčmi je
symbolom slobody, ktorú lúče posielajú do celého sveta. Fakľa má
vyžarovať lásku a porozumenie.
Každý rok sa pán Večerek snaží vytvoriť niečo iné a originálne.
Že sa mu to naozaj výborne podarilo, svedčia aj hlúčiky ľudí, ktorí sa chodia pozerať na toto nevšedné dielo. Výstavba celej sochy mu trvala necelé dva dni.
Prvý deň bolo treba
nahádzať veľkú kopu snehu, druhý
deň z beztvarej
masy vytvoriť snehovú sochu.
V. Polťáková

Kvapka
krvi

Už po 18.-ty krát sa koncom
septembra do nového kultúrneho
domu zbehli darcovia zo širokého okolia, aby pomohli a zachraňovali životy iným. Zúčastnilo sa
Darcovia
Ženy
Muži
Spolu

Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

Počet darcov
25
5
12
7
8
1
30
6
11
111

111 darcov, najpočetnejšia skupina darcov má najvzácnejšiu a univerzálnu krvnú skupinu O+.
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

Počet
65
46
111

Krvná skupina
A+
A–
B+
B–
AB+
AB–
0+
0–
Prvodarcovia
Spolu

Stavebno-obchodná činnosť

Ľuboš Koleň

Milan Zmoray

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

029 56 Zákamenné 65

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

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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Poďme všetci štrajkovať
Dňa 13. 9. 2012 sa naše deti potešili, že majú voľno a nám to urobilo vrásky
na čele lebo sme rozmýšľali, kde dáme deti, keď my
v robote neštrajkujeme.
Učitelia štrajkovali a ešte nepovedali posledné slovo. Nežiadajú
len vyššie platy ale aj viac peňazí do
školstva, za lepšie postavenie učiteľa v triede ako takej. Naši praotcovia, otcovia si učiteľov vážili. Popri farárovi, rechtorovi to bola tretia
osoba, ktorá mala v dedine rešpekt.
Dnes učiteľ akoby strácal na vážnosti a „nezbedné deti“ podržia rodičia
a úcta k učiteľovi ide do hája. Samozrejme nehádžem všetkých učiteľov
a rodičov do jedného vreca. V jednom nemenovanom rádiu sa nemenovaný pán vyjadril: „Ak nepodržíme a nepodporíme učiteľov, ktorí vychovávajú našu budúcu generáciu tak
ďaleko nezájdeme. Veď prostredníc-

tvom edukácie v školách sa formujú
budúce osobnosti tejto krajiny.“ V novinách odznela veta, že štrajk učiteľov nie je taký ohrozujúci ako štrajk
lekárov. Predstavme si, že by učitelia štrajkovali dva, tri dni … týždeň… Z gramotnej vzdelanosti sa
vrátime o pár desaťročí dozadu. Sused hovorí: „Poďme všetci štrajkovať.
Robotníci, murári, tesári, stavbári,
krajčírky…“ Všade cítime uťahovanie opaskov a dokedy to budeme tolerovať? Každý z nás si pamätá minimálne jedného učiteľa/ku zo školských čias. Rezonujú nám v mysli „sekery“, vďaka, ktorým sme nemali problém naučiť sa na prijímačky, aj tí, ktorých hodiny sa podobali
skôr dovolenkovej destinácii ako vyučovaciemu procesu. Nech už boli akýkoľvek popri rodinnej výchove
nás aj oni formovali a pripravovali
do života, a preto zamyslime sa nad
tým, či ich počínanie má zmysel.
Bc. Martina Beňušová

Ďakujeme za opravu ciest
Po roztopení sa snehu
sme museli dávať pozor na
cestách najmä my vodiči,
aby sme neprišli o kolesá
svojho auta.
Naše nervy dráždili samé jamy a výtlky. „Ja som tam chytil všetky štyri, hneď som zašiel za
starostom a on zavolal správcovi
ciest a on ďalším… až tým sa problém vyriešil“ Môj známy je jeden
z mnohých, ktorý neboli spokojní s povrchom ciest najmä v jarných a letných mesiacoch. Tieto
ťažkosti sa netýkajú len oravcov

ale je celoštátny. Za pár dní boli
jamy opravené. Položme si otázku: Je lepšie sedieť doma hundrať,
sťažovať sa alebo ísť a korektným
spôsobom hľadať riešenie? Ľudová múdrosť hovorí: „Nemému
dieťaťu ani vlastná mater nerozumie.“ Je to pravda? Sme Zákamenčania a máme právo aj my vedieť, sťažovať sa, pýtať sa, žiadať
požadovať vysvetlenie.
Ďakujem pánu starostovi,
známemu, aj všetkým tým, ktorí „zalátali“ problém.
Bc. Martina Beňušová

Odpoveď na nedostatok vody
V minulom čísle som sa zmienila o tom, že kompetentní
nevyhlásia a neupovedomia
občanov o nedostatku pitnej
vody z obecného rezervoára.
Po zverejnení článku, sa tak
stalo. Pýtam sa: „Tým, že napíšem článok s ostrým pohľadom
na danú problematiku a kompetentní oboznámia občanov o šetrení vody výsostne len pre potreby zdravia – vyrieši to daný prob-

lém?“ Vody je málo z dôsledku dlhodobého sucha, ale prvý kto to
pocíti, sú občania z vyšného konca. Zaujímalo ma ako a kto sa
o pitnú vodu stará. „V oraviciach
a v podkamennom nad benzínovými
pumpami je podzemná voda, ktorá
je menej znečistená, ale na vyšnom
konci je povrchová voda, ktorá si vyžaduje dôkladnejšie čistenie najmä
po väčšej zlievke. Sú tu dve úpravovne, kde sa čistia štyri litre za sekundu. Takže tu je potrebná väčšia sta-
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Rozlúčka s rodákom
profesorom
Milanom Čičom

Prof. JUDr. Milan Čič DrSc.,
Dr. h. c. bol prvý
ponovembrový predseda
vlády SR a vedúci
kancelárie prezidenta SR
Narodil sa 2. januára 1932 v Zá
kamennom. Vyštudoval gymnázium v Trstenej a Spišskej Kapitule. V roku 1961 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôvodne vysokoškolský pedagóg, bývalý námestník a neskôr minister spravodlivosti mal
za úlohu humanizáciu justície
a upevnenie princípu sudcovskej
nezávislosti. (1988 – 1989). V rokoch 1989 –1990 pôsobil ako
predseda vlády národného porozumenia. Vo funkcii podpredsedu vlády ČSFR (1990-1992)
pripravil a obhájil také ústavné zákony, ako bola novelizácia Ústavy ČSFR, prechod niektorých kompetencií z úrovne
federácie na orgány národných
republík, ústavný zákon o delení majetku federácie. Ďalej pôsobil ako poslanec Federálneho
zhromaždenia ČSFR, predseda
Ústavnoprávneho výboru Snemovne ľudu. Významným spôsobom sa podieľal na príprave
zákonov o rehabilitáciách, reštitúciách a zákonov týkajúcich sa
rostlivosť. Stará sa o to vodár Sivčák, ktorý robí pravidelnú kontrolu,“ hovorí Jozef Peňák – prednosta OÚ. Tak je to teda s vodou.

zmien ekonomického a politického systému. V rokoch 1993 –
2000 sa ako predseda Ústavného súdu SR zaslúžil o vybudovanie ústavného súdu a jeho aktivitu. V tejto funkcii sa pričinil o nadviazanie čulých a efektívnych zahraničných vzťahov
a prijatie ÚS SR za člena Spoločenstva ústavných súdov Európy. Vo vedeckej oblasti sa profesor Milan Čič pôvodne orientoval na trestné právo, kriminológiu, kriminalistiku a ústavné
právo. Ako autor alebo spoluautor napísal viaceré monografie,
učebnice, štúdie, odborné a vedecko populárne články. Doma ale aj v zahraničí predniesol
mnohé odborné prednášky z oblasti ústavného práva. Rozsiahlu a dlhoročnú vedeckú, pedagogickú, organizačnú a legislatívnu prácu a jeho aktivitu pri budovaní demokratického zákonodarstva ocenila Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach udelením titulu doctor honoris causa v roku 2000. Od roku 2004 až
do svojej smrti bol vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
Zomrel 9. novembra 2012
v Bratislave. Rozlúčka so zosnulým profesorom Milanom
Čičom sa konala 14. novembra
2012 v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Ľudová hudba
Kamenčan sa s ním aj v mene spolurodákov rozlúčila prostredníctvom jeho obľúbenej
piesne „Gôraľu cy či ni zoľ“. Jednota dôchodcov zo Zákamenného uvila zosnulému Milanovi Čičovi veniec z jedľovej chvojiny
s osemdesiatimi červenými karafiátmi.
V. Polťáková
Zdroj: Monografia obce
Zákamenné
Osobnosti SR
Maťovčík Augustín: Slovník
dejateľov hornej Oravy
Predovšetkým chcem poďakovať,
že aj vďaka mojim riadkom bol
oznam vyhlásený.
Bc. Martina Beňušová

KOZMETIKA
aj na objednávku

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
B c . Z L AT IC A G RU C H A L OVÁ

Tel.: 0915 872 835
ZÁKAMENNÉ č. 128
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len ž ivot pre ž it ý pre in ýc h má
z m yse l …
V októbri si pripomíname
mesiac úcty k starším. Stretávame sa každý rok v rovnakom období, aby sme prejavili vďaku. Popoludnie 14.
októbra patrilo v novom kultúrnom dome výlučne našim starkým, ktorí dovŕšili viac ako 70 rokov života.

Najstarším občanom je Anton
Laššák, ktorý má 93 rokov. Najstaršou občiankou je Mária Florková 91 rokov. Ďalej máme aj dve
devädesiatničky: Margitu Kuchťákovú a Elenu Vrábľovú. Pozvánky
na toto stretnutie sa rozniesli 233
občanom nad 70 rokov. Väčšina
z nich, ktorým to dovolí zdravotný stav veľmi radi príjmu pozvanie
na toto posedenie v kruhu svojich
rovesníkov. Zaspomínajú si na ča-

sy, ktoré prežili a tešia sa na časy,
ktoré sú ešte pred nimi. Aj tento
rok bol pre dôchodcov pripravený
pekný program, zostavený z „domácich“ účinkujúcich. Dôchodcovia „juniori“ pripravili pestrý
program zostavený z piesní, tancov a scénok zo života. Školský
spevokol sa predstavil s piesňami
venovanými našim starkým. Zástupcovia školského parlamentu
podali pomocnú ruku pri organizovaní tohto podujatia a veľmi aktívne sa zúčastnili stretnutia so seniormi. Po druhýkrát bola udelená cena dôchodca roka, ktorú získal MUDr. Klement Gajdoš. Už
25 rokov ubehlo odvtedy ako prvý
krát začal pôsobiť v našej obci, ako
zubný lekár. Aj dnes vo svojich 79
rokoch sa ešte obetavo stará o svojich pacientov.
V. Polťáková

Izba minulosti
V Základnej škole
J. Vojtaššáka bola
nainštalovaná výstava:
Izba minulosti, ktorá

dokumentuje dobu našich
dedov a pradedov.
Vystavených je viac ako 430
exponátov z našej obce, ktoré

Izba minulosti

Výstava

s trpezlivosťou a s pomocou žiakov zhromaždil Mgr. Emil Revaj. Každý exponát je označený
názvom a veľmi prehľadne uložený. V tejto izbe minulosti je
možnosť vidieť, ako sa obliekali naši predkovia, čo čítali, ako

sa zabávali a aké rôzne nástroje používali.
Až tu si človek uvedomí, aký
ťažký život mali naši predkovia
a ako málo im stačilo k tomu, aby
boli šťastní.
V. Polťáková
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„Dajme sa dokopy a budeme
si spolu gazdovať!“
Kedy ste sa narodili, mali
ste súrodencov, ako ste
prežili svoje detské časy?
Narodila som sa na sviatok všetkých svätých 1922. Môj
otec nechcel, aby som sa narodila. Chcel mať iba synov, vždy pri
každej príležitosti mi pripomínal,
že ma nechce, a že sa nikdy nevydám. Nech mu Pán Boh dá večnú slávu. Rozkazoval, s mamou
sa vadil. Raz som mu povedala:
„Prečo ste s mamou
spali, a potom rozkazujete a vadíte sa
s ňou?“ Bolo nás päť,
ja som najstaršia. Jeden brat ešte žije. Je
mladší o rok alebo
dva neviem.
Prvej sa chodilo
slúžiť, aj ja som bola. Podmienky neboli bohviečo ale
prežila som. Hrávali
sme sa ako deti, ale
museli sme aj pomáhať viac ako teraz.
Dnešné deti si žijú
v blahobyte.

stvo dreva doviesť na lesný závod.
Robila som aj v Červenom kríži,
prv sa darcovstvo oslavovalo. Každý vravel: „urobte dačo, urobte, len
nebolo kde“. Organizovali sme zábavy, hrali divadlo. Pýtala som
starostu, že chceme tieto vystúpenia robiť v kultúrnom dome, nech
nám dá priestory, on povedal, že
nie, že sa všetko zničí. Tak som na
vyšnom konci postavila miesto,
kde by sme mohli hrávať divadlo,
organizovať zábavy, stretávať sa

90 ročná obyvateľka Zákamenného Helena Vrábľová
kuchyne a zabudla som sa vyzuť – to bolo… všetkých svätých
spomenula. „Vystupovala v Roháčoch, spievala, mala fľašky, pomedzi ne sa vykrúcala. Keď k nám
prišiel pán farár spievala. „Na
kopečku stojí sarna, hrabe nožkou zeby zarla ,zeby pila, pán farár nalej vína. “ Obľúbená pesnička mojej kamarátky bola „Zahučali hory, zahučali lesy, kde
ste sa podeli moje mladé časy.“

Kde ste pracovali?
Pracovala som v Bre
zovej pod Bradlom Folklórny súbor Kamenčan Helena Vrábľová v strede
v továrni na výrobu
koží. Šili tu topánky, kabáty. Aj ja pri páračkách. Na zábavách aj
Raz prišla za mnou pani Slamsom mala čižmy z tejto kvalitnej za divadlo sme vyberali vstupné. ková, že má veľa ľudí s postihkože. Potom som prišla domov ta- Niektorí mi dali všetko, niekto- nutím, aby som jej ho predaká popanštená. Neskôr som robila
20 rokov na sociálnom v Dolnom
Kubíne. Mala som na starosti celú Oravu a dávala som opatrovateľskú službu.
Mali ste kamarátky, kamarátov
počas detstva, ktoré pretrvali
až do dospelého veku?
Od detstva som sa kamarátila
s Rozáliou Lukášovou. Ona odišla
do Olomouca. Pracovala v mlyne,
ale potom sa vrátila . Hovorím jej:
„Dajme sa do kopy a budeme si sami gazdovať, hospodáriť .“ Slovo
dalo slovu a postavili sme si dom.
Mali sme koňa, kravu, prasatá –
to bola taká iná sorta, mali pekne
mastnú slaninu a narástli poriadne kusy. Čo sme si vygazdovali, to
sme predali a za to sme si kúpili
kvadru, … a čo bolo treba. Postupne sme pristavili pivnicu, udiareň.
Nebála som sa hocijakej roboty.
Vedela som koňa zapriahnuť, mali sme veľké hospodárstvo. Nebála
som sa strom zoťať sekerou. Žrďky narichtovať. Bol taký príkaz, že
kto mal koňa musel určité množ-

Nedávno ste oslávili 90, boli aj
nejakí gratulanti?
Boli, boli, prišli ženy v krojoch,
ženy z výboru aj starosta. Doniesli
mi kyticu, spievali aj na zem posadali. Povedala som im , aby naliali pálenky, aby lepšie spievali
všetci sa zasmiali. Sranda bola…
No tak… no tak… Malá útla žena
skúšaná osudom a predurčená na
neobyčajné veci. Mala v sebe silu a guráž pustiť sa do veľkých vecí, aj keď u tých kompetentných sa
nestretla s porozumením. Možno
nenašla pochopenie u rodiny ale
verím, že jej pomohli všetci svätí, keď práve v deň spomienky na
nich uzrela svetlo sveta.
Za rozhovor
ďakuje Bc. Martina Beňušová

Rodičia Heleny Vrábľovej
rí nedali nič a iní len niečo. Jeden
statočný chlap mi dal 15 000 korún československých, a tak sme
začali... Mnohí mi pomáhali. Nebála som sa fúrik chytiť, ani kvadry nosiť, ani lopatu zobrať do ruky.
… a takto vzniklo akési kultúrne centrum na vyšnom konci pre
všetkých…

la. Bola spravodlivá. Dala mi
moc peňazí a predala som ho.
Niekedy ste sa aj pohašterili so
svojou kamarátkou Rozkou?
Jáááj. Ona bola strašne za poriadok. Starala sa o kuchyňu aj
varenie. A ja som sa o maštaľ,
o zvieratá. A keď som prišla do

Helena Vrábľová s kamarátkou
Rozkou Lukášovou
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zákamenské
„Modré z neba“
– Deti deťom
Dňa 30. 12. 2012 sa v našej
obci konal už tretí ročník
benefičného koncertu
s názvom „Deti deťom“,
ktorý sa niesol v duchu hesla:
„Nemôžeme zachrániť,
môžeme pomôcť.“
Doteraz sa zorganizovali už
tri benefičné koncerty, ktorých
cieľom bolo a je pomôcť ľuďom,
deťom a rodinám, ktoré to v živote nemajú ľahké.
V Zákamennom je naozaj veľa
rodín, ktoré by potrebovali akúkoľvek pomoc. „Bolo veľmi ťažké rozhodnúť sa, koho vyberieme“,
hovorí Vladimír, ktorý je na čele tanečnej skupiny FREEDOM.
Nakoniec sa FREEDOM-áci rozhodli, že pomôžu Matúšovi, Martinovi, Jakubovi a Dominike, čiže
deťom a rodinám, ktoré tiež potrebujú pomoc. Poďme si predstaviť našich hrdinov. Matúš, to
je veľký bojovník, ktorý bojuje zo
zákernou rakovinou. O celú domácnosť sa stará jeho mamina,

ktorá je ešte aj bez zamestnania.
Otec ich opustil. Ostali a bojujú sami.
Martin, Jakub a Dominika. To
sú traja súrodenci, ktorých opustili rodičia a stará sa o nich babka. „Keby sme nemali babku, dali by nás do deckého domova!“ ,
rozpráva 12-ročná Dominika,
slečna, ktorá zažila spolu so svojimi dvoma bratmi omnoho viac
zla a bolesti ako my ostatní.
Prvý krát sme oslovovali aj našich zákamenských podnikateľov, ktorí naozaj preukázali veľkú
ochotu a snahu pomôcť a podporiť tieto dve rodiny. Vďaka našim
sponzorom sa nám podarilo splniť sny týchto detí.
Matúš, ktorého baví práca
s počítačom a tvorenie webových
stránok nám povedal, že by túžil
po novom, lepšom počítači. Touto cestou sa chceme poďakovať
štedrému sponzorovi Petrovi Sahuľovi, ktorý Matúšovi tento jeho
sen splnil.

Martin spolu so svojim bratom
Jakubom veľmi túžili po malom
teliatku a my ďakujeme Roľníckemu družstvu v Zákamennom,
že k chalanom pribudol nový
člen rodiny – malý býček MAJAK
(MA – Martin, JAK – Jakub).
A Dominika? Naša herečka a modelka nám prezradila že:
„Rada sa fotím a rada sa dobre
obliekam.“ Fotoslužba Sestrenek
z Námestova darovala pre Dominiku poukážku na bezplatné fotenie v ateliéri a k tomu aj vlastný
fotoalbum s fotkami.
ĎAKUJEME! Všetkým zo srdca ďakujeme!

Projekt„Sviečka
za nenarodené
deti“
Dieťa. Dar lásky, ktorým
náš Nebeský otec požehnal
manželskú lásku muža a ženy. Poklad, ktorý je nám drahý, a ktorého život je dôležité
chrániť od momentu počatia.
Žiaľ, nie všetci ľudia sa na dar života dívajú týmito očami. Nečakaný a nechcený dar, teda dieťa počaté v nevhodnej situácii, je pre
nich chybou, ktorú treba odstrániť. A tak svoje rozhodnutie, ukončiť život svojho počatého dieťaťa, ospravedlnia strohým pomenovaním „umelé ukončenie tehotenstva“. Fórum života dvíha hlas aj
za bezbranné nenarodené deti, ktorých sa nikto nepýtal, či chcú žiť,
a to cez projekt „Sviečka za nenarodené deti“.
Sviečka za nenarodené deti sa
realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Chce
ním upriamiť pozornosť na hodnotu ľudského života a povzbudiť ľudí

k modlitbám za záchranu počatých detí. Zámerom projektu je zapojiť do jeho realizácie
farnosti, spoločenstvá,
rodiny aj jednotlivcov
a vytvoriť tak priestor
na spomienku a modlitbu za deti, ktoré zomreli skôr, ako sa narodili. A to pri umelom, ale
aj spontánnom potrate,
a aj na tie, na ktoré si nik
nespomína.
Počas projektu Fórum nezabúda v modlitbách ani na rodičov, ktorí nechcene prišli o dieťa, na ženy,
ktoré sa dobrovoľne rozhodli podstúpiť umelý potrat, a na lekárov,
ktorí ho vykonávajú.
Na Slovensku od roku 1958, kedy bol legalizovaný potratový zákon, zomrelo smrťou potratu viac
ako 1 360 000 detí. Vzhľadom nato,
že smrť detí v dôsledku užívania antikoncepcie a používania abortív-

nych prípravkov (náplasti, tabletky
„po“, vnútromaternicové telieska,
…) nastáva v prvých dňoch ich života, nedajú sa tieto prípady štatisticky zachytiť. Z toho dôvodu je možné, že v súčasnosti je na Slovensku
oveľa viac potratov, ako len tie, ktoré sú uvedené v oficiálnych štatistikách. (Národné centrum zdravia, 22. 6. 2012)
Aj naša farnosť sa zapojila do
projektu distribúciou originálnych

Ďakujeme aj ostatným sponzorom a všetkým Vám, ktorí ste
prišli tieto deti podporiť. Vďaka Vám sa vyzbieralo 1 174,23 €
a 10 korún českých.
Ako už povedal aj náš milý pán
starosta Milan Vrábeľ: „Je to také
Zákamenské modré z neba!“
A vám pán starosta ešte raz
ďakujeme, ako veľmi pomáhate
a podporujete týchto našich tanečníkov.
Zaslúžite si titul: OTEC MLADÝCH TALENTOV – OTEC
DEDINY
Darina Janetová
sviečok za nenarodené deti. Medzi
ľudí, ktorí sú ochrancami života sa
dostalo 430 kusov. Vyzbieraná suma v hodnote 500 € bola odoslaná
na účet Fóra života, ktoré ich použije na konkrétnu pomoc tehotným
ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi
(viac na www.forumzivota.sk).
Modlitba desiatku svätého ruženca pri kríži pred kostolom, či
krátke hovorené slovo podfarbené blikotaním zapálených sviečok
v piatok 2. novembra, nám pripomenuli životy tých detí, ktorým nebolo dovolené žiť. Možno mnohí
z nás vyslovili meno svojho dieťaťa,
ktoré sme si nemohli pritúliť, hoc
jeho príchod sme tak vrúcne čakali, a vzápätí bolestivo prežívali jeho
spontánny potrat.
Ďakujeme našim duchovným
otcom, že sa osobne angažovali pri
realizácii tohto projektu a tým pomohli otvoriť srdcia prítomných,
a zároveň prebudili i našu osobnú
zodpovednosť za ochranu ľudského
života. S radosťou v srdci ďakujeme
všetkým birmovancom a mladým
ľuďom, ktorí pomáhali s predajom
sviečok, či akýmkoľvek iným spôsobom sa zapojili do realizácie tejto aktivity.
Zuzana
Dibdiaková a Eva Smolárová
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„Láska matiek
premieňa svet“
Modlitby matiek sa začali v roku 1995 v Anglicku.
V tom čase dve staré mamy
Veronica Wiliamsová a jej
švagriná Sandra – obe z Anglicka – pocítili túžbu odhodlanejšie sa modliť za svoje deti. Modlidbou spoznali,
že Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do jeho rúk, aby on mohol konať v ich životoch a odstránil
tak bolesť matiek. Vidíme, že
v okolí mnohých z nás sa neustále deje veľa vecí, ktoré
prinášajú bolesť a utrpenie.
Pamätajte na svoje povinnosti. Zdá sa, že povinnosti matiek sú
zrejmé – máme svoje deti milovať,
starať sa o ne, o ich výživu a ošatenie, napomínať ich... Ale našou
najdôležitejšou povinnosťou je povzbudzovať ich na duchovnej ceste.
Musíme sa však zamyslieť, ako ďaleko majú siahať naše povinnosti.
Mnohé ženy si robia starosti
kvôli svojim dospelým deťom a naďalej pociťujú zodpovednosť za ich
počínanie. Našou jedinou povinnosťou voči týmto starším deťom
je, aby sme boli blízko, keď potrebujú našu lásku, radu a predovšetkým naše modlitby. Musia prevziať zodpovednosť samy za seba a my ich musíme nechať, aby

sa uberali svojou vlastnou cestou.
Niekedy to býva ťažké! Práve vtedy vkladáme dôveru v Pána a povieme mu: „My tu nič nezmôžeme,
ale ty áno.“
„Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová.“(Ž. 55, 23)
Ako matky si možno neraz myslíme, že dokážeme vyriešiť všetky
problémy svojich detí. Nazdávame sa, že vieme, čo je správne a do
určitej miery je to aj pravda. No
o čo lepšie vie náš Nebeský Otec,
čo potrebujú a preto je veľmi dôležité prosiť ho, aby nás viedol. Ak
prosíme o usmernenie uznávame
tým, že Pána potrebujeme. Hovoríme: „Pane, neviem si rady, prosím ťa pomôž mi.“ Práve táto detinská dôvera, že Pán nám ukáže
cestu, je veľmi potrebná.
Pán nás učí, aby sme neposudzovali, no niekedy odsudzujeme
aj svojimi modlitbami. „Pane, prosím ťa, daj, aby sa zmenil…“ Musíme sa naučiť vidieť vo svojich deťoch Ježiša. Pán o nás očakáva, že
budeme vľúdne, láskavé, že budeme vo svojich deťoch vidieť jeho.
Dieťa, ktoré má ťažkosti, potrebuje úctu a lásku, ako aj vedomie,
že môže vždy hľadať pomoc u svojej matky.
„A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“
(MP.18,5) Nie je to práve najľah-

Slovenský červený kríž – miestny spolok Zákamenné poriadal v poradí už II. ročník Trojkráľového plesu. Na treťom ročníku sa môžeme
spoločne stretnúť 4. januára 2014.
šia modlitba, lebo všetky si myslíme, že vieme, čo je pre naše deti najlepšie. Musíme sa modliť za
to, aby sme pochopili, aké zámery
má s nimi Ježiš a nesmieme dovoliť, aby ich zahmlili naše predstavy
o tom, čo je pre ne najlepšie.
Mali by sme sa modliť za milosť,
aby sme čoraz lepšie chápali, ktorým smerom sa podľa Pánovej vôle
má uberať náš vlastný život, život
našich detí.
„Dôveruj celým svojím srdcom
Pánovi a nespoliehaj sa na svoj
um.“ (Prísl. 3,5)
V auguste 2010 nám naše diecézne koordinátorky predstavili „modlitby matiek“ aj v našej farnosti.
Modlíme sa v malých skupinkách raz týždenne dve až osem

matiek podľa počtu v skupine.
Spoločné modlitbové stretnutie matiek mávame raz za mesiac
každý posledný pondelok v mesiaci vo farskom kostole po večernej
sv. omši.
Pozývame aj ďalšie mamy, ktoré by sa chceli pridať a modliť sa
za svoje deti. Je dôležité, aby sme
ten vzácny poklad viery odovzdali svojim deťom a priblížili im tú
obrovskú lásku Nebeského Otca
o ktorého sa budú môcť v živote
vždy oprieť.
Viac informácii nájdete na
www.modlitbymatiek.sk alebo
v kostole na „stretnutí matiek.“

Veľmi zaujímavé bolo aj stretnutie so samotným predstaviteľom
OCKA Romanom Pomajbom,
ktorý pri vchode do sály osobne
privítal 169 divákov. Už vtedy sme
začínali tušiť, že táto komédia nebude len taká obyčajná.

ako prežiť šťastné otcovstvo” hovorí Roman Pomajbo.

„Byť ockom je úžasné! Byť dobrým ockom si však vyžaduje veľa odvahy, odhodlania i zručností. A tiež
správneho chlapa, ktorý sa s vami rád podelí o vlastné skúsenosti
a poradí vám, ako na to. Náš ocko
má iba skvelé nápady a tajné finty,

Pripravil pre nás nezabudnuteľné chvíle, kedy sme zo zatajeným dychom, inokedy plačúc od
smiechu sledovali ako úžasne dokáže jeden herec zvládať náročné
predstavenie. Divák vtiahnutý do
deja si ani neuvedomuje, že herec

hrá otca, mamu, dieťa, gynekológa, svokru…
Neskutočne dobrá komédia,
kde človek zistí, akú poriadnu svalovicu dokáže mať od smiechu…
Na konci predstavenia si mohli
„ockovia a mamičky „vyzdvihnúť
certifikát o „absolvovaní kurzu otcovstva“ s autogramom Romana
Pomajba.
V. Polťáková

Modlitbové
stretnutia matiek farnosti

nosť privítať novú one man show
OCKO, ktorá sa k nám na Slovensko dostala len začiatkom septembra. Skvelého a nenapodobiteľného OCKA stvárnil známy člen zostavy televíznej Partičky, herec,
komik a zabávač Roman Pomajbo.
Autor hry islandský spisovateľ B.
H.Thorsson sa pri písaní tejto komédie pre jedného herca inšpiroval vlastným životom, vďaka čomu
veľmi vtipne a pravdivo prevádza
diváka celým procesom otcovstva
a rodičovstva.

ocko
Začiatok decembra sa niesol
nielen v duchu adventných príprav ale aj trochu v duchu netradičného umeleckého záčitku.
Na doskách javiska v novom
kultúrnom dome sme mali mož-
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Cigánski diabli v Zákamenom
„Milí Cigánski Diabli, dúfam,
že to nie je naposledy
čo sa stretávame,“ takto
zaznelo privítanie členov orchestra Gypsy Devils z úst starostu obce Ing. Milana Vrábľa.

si povedal, že ju zahrá dvoma paličkami,“ hovorí Jozef Farkaš hrajúci na violu. Pri tejto skladbe som
mala pocit, že v istých momentoch skoro „okále“ vyskočili aby
doladili daný tón, k tomu sa pridal
úsmev, ktorý celej skladbe dodal

Dňa 28. októbra sa nový kultúrny dom zaplnil do posledného miesta (450 lístkov na sedenie a 10 lístkov na státie) a priaznivci Cigánskych diablov si mohli
vypočuť ich repertoár, ktorý spočíval v cigánskych piesňach, ruských baladách a modernej klasike. „Nicoli Paganiny zložil Sonatu pre husle (štyri prsty) – Capriccio. Jeho žiak Franz Liszt si povedal, že túto skladbu zahrá desiatimi prstami a o 200 rokov neskôr
náš kolega Ernest Šarkozi (jeden
z najlepších cimbalistov na svete)

šmrnc a lesk. Cigánski diabli cestujú veľakrát po svete a z jednej takejto cesty si jeden člen doniesol
Tarogato – podobný nášmu klarinetu, vďaka, ktorému dostal prezývku „orient expres z Bratislavy. Má neobyčajný zvuk a je technicky nedokonalý. Jeho nedokonalosť nám dokonale predviedol Zoltán Gunza. Montiho čardáš sme si
vypočuli z rúk primáša a zároveň
najmladšieho člena orchestra Štefana Banyáka, ktorý je laureátom
celosvetovej súťaže v Budapešti.
Silvia Šarkóziová je nielen man-

želkou cimbalistu, ale aj ženou roka v oblasti kultúry v roku 2008.
Hrá na violončelo a zaspievala cigánske piesne, Červený bicykel, titulnú pieseň – Cigáni idú do
neba. Do orchestra patrí aj Tibor
Lévai – kontrabas, Emil Hasala –
husle, Alexynder Mihok – kontra-

bas. Za organizáciu ďakujem OÚ
a pani V. Polťákovej. Spokojnosť
bola na obidvoch stranách. „Máte neskazené publikum reaguje spontánne, zatlieska aj v strede
skladby, keď sa im to páči, dodali
Cigánski diabli.
Bc. Martina Beňušová

…to je známa svetová kapela
Možno ešte nie je svetová, ale v Zákamennom veľmi poznaná a už obľúbená kapela. Práve ich názov vznikol z veľkej kapely. Prvýkrát sa vo
svetle jasu ukázali na dni obce, ale nám bolo málo a tak pricestovali 1.septembra 2012 a rozprúdili zábavu poriadnym koncertom. Takto
sme spoločne ukončili prázdniny s mladou, veľmi talentovanou kapelou. Z týchto mladých ľudí neustále prúdi radosť, úsmev, sila bojovať
v tomto svete a sú pravým dôkazom, že aj mladí ľudia dokážu robiť skvelé a veľké veci. Predstavujem vám zo zákulisia Adama (spevák, textár, klavirista a gitarista), brata Juraja (spevák, gitarista) a Adama (bubeník) a samozrejme kapelu : „EVERLONG“
• Síce vás už naši občania raz
počuli, a práve dnes večer mali
druhú šancu, ale o takej mladej
a talentovanej kapele vie asi málo kto. Ako dlho už spolu hráte,
tvoríte a koľko ľudí stoji za týmto názvom kapely?
Everlong ako taký funguje od
roku 2008 a z pôvodnej štvorčlennej zostavy sme sa preorientovali na trojicu. V pôvodnej zostave boli mnohé nezhody ako v hudobnom štýle tak aj v životnom.
Neskôr som pochopil, že životný
štýl je každého osobná vec a toho
sa držím aj dnes. Ale všetko má
svoje hranice. Ja osobne sa snažím v kapele preferovať slušnosť

a zdravý rozum. Nie vždy sa to
však dá.
• Ako ste vznikli a aké boli vaše
začiatky?
Začiatky boli ťažké. Predtým sa
vystriedalo mnoho zostáv so všelijakými názvami. Všade sme to
ale s bratom Adamom ťahali spolu. Vymenili sme niekoľko skúšobní a veľa muzikantov.
Po čase sa to nejak vykryštalizovalo na spomínanú súčasnú trojicu. My sme sa ale nikdy nespoliehali na šťastie a ľahké to má iba
ten, kto má prachy a môže si dovoliť kvalitné vybavenie, šupnúť niekomu do vrecka, aby mohol účinkovať na dobrých festivaloch a bol
hraný v rádiách.

• Prečo práve názov Everlong?
Veľmi sa nám vtedy zapáčila
pieseň Everlong od Foo fighters…
to je známa svetová kapela.
• Je hudba jediná vec, čo vás tak
strašne baví?
Myslím, že pre všetkých z nás
znamená veľa. Pre nás, pre našich
rodičov a všetkých, ktorí nám na
koncertoch pomáhajú. A pre mňa
osobne znamená začiatok aj koniec všetkého.
• Aké úspechy už máte za sebou?
Zahrali sme si na jednom festivale pred kapelami ako Desmod alebo
Ine kafe. Ale dostať sa tam chcelo veľa telefonátov a taktík na organizátorov. A posledný skutočný úspech
bol práve u Vás v Zákamennom.
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Svet okolo nás
Život okolo nás
Život okolo nás má veľa
podôb. O tom sa presvedčili i návštevníci fotografickej výstavy, ktorú zorganizovalo OZ Poznaj a chráň
v spolupráci s obcou Zákamenné, 28. októbra, v novom kultúrnom dome.
Vystavené boli fotografie profesionálnych aj amatérskych fotografov. Na viac ako 200 fotografiách sme ponúkli návštevníkom rôzne druhy rastlín, živočíchov a húb, od chránených až
• Už ste dokonca aj vydali vaše prvé
CD s názvom: ,,Úspech si nekúpim“, plánujete nahrať aj ďalšie?
To je jeden z ďalších úspechov
a bez pomoci našich rodičov by to
nešlo. Jasné, že by sme chceli nahrať nový ale najprv treba splatiť ten prvý k tomu nám môžu pomôcť všetci, ktorým sa páči naša
hudba. Napríklad len kúpou CD
na koncerte.
• Dočítala som sa o vás, že v súťaži Košický zlatý poklad bojujete
o úspech. O čo ide v tejto súťaži
a s akou piesňou súťažíte?
Súťažíme s titulnou pesničkou
z našej dosky… volá sa Úspech si
nekúpim a pre tú súťaž je ten názov dosť výstižný. My sme si nikdy
nič nezaplatili a neuľahčili si cestu
touto brandžou. A o čo ide? Prvá
cena je 450 eur a zabezpečenie výroby videoklipu.
• Aké najlepšie zážitky z vystúpení si pamätáte?
Krásny bol náš krst, keď krstný
otec a náš anjel strážny Peter Slamečka povedal priamo na pódiu, že
nám bude pomáhať stále aj naďalej.
On je skutočne veľký človek a to isté
platí pre našich rodičov čo sa obetavosti pre muziku týka. Najkrajší zážitok doteraz bol koncert u Vás v Zákamennom, pretože tam sa spievali
naše pesničky v obecenstve!!! :D

po invázne (nepôvodné). Porovnanie archívnych záberov so súčasnými ukázalo, aké veľké zmeny nastali za posledných 50 rokov v krajine Hornej Oravy. Fotografie z nelegálnych skládok
poukázali na dlho pretrvávajúci
problém, ktorý vytvára veľmi negatívny dojem o našej obci medzi
jej návštevníkmi.
Kto nestihol prísť, nech nezúfa. Výstavu venujeme Základnej
škole Jána Vojtaššáka na učebné
účely. Verím, že pri vhodnej príle-

žitosti bude opäť predstavená širokej verejnosti. Táto aktivita sa
uskutočnila vďaka podpore z Na-

dačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.
Tomáš Veselovský
OZ Poznaj a chráň
To je prirodzené ale dobrý koncert všetko vždy napraví. Bez hádok to nejde. Aj vďaka nim lepšie
viem, aký som.
• Na záver sa spýtam, čo sa vám
páči na našej obci a ako sa vám
tu hrá?
Zákamenné je čarovná dedina.
Krásne prostredie a skvelí ľudia.
Všetkým z nášho kolektívu sa tam
páči a radi prídeme znova a znova!!! A ja tam mám už veľa kamarátov ktorých by sa patrilo občas
navštíviť.

• Od akých kapiel alebo štýlov
sa najradšej inšpirujete vo vašej
tvorbe?
My počúvame úžasné kvantum muziky takže ťažko za ostatných poviem nejaké mená.
Samozrejme, že obľúbená muzika nás trochu inšpiruje ale nikdy sme sa nesnažili kopírovať.
Ja milujem Queen, Scorpions,
a mnohé ďalšie kapely. Ale raz
by som sa chcel osobne stretnúť
s Elánistami. Vyrástol som na
ich hudbe a dodnes ich pesničky
počúvam. Navyše, zdieľam ich
názor na tento svet.

• Kto z vás píše texty piesni a pri
písaní čím sa inšpirujete alebo
o čom najradšej píšete ?
Texty píše Adam… spevák :D
ja som skôr inštrumentalista ale
pár textov mám v talóne. Možno
budú na novom albume. Adam
vždy píše o prežitých veciach…
väčšinou je to láska a pohľad na
svet… to sú stále preferované témy a vždy vďačné: D a vždy sa
snažíme, aby pieseň mala význam… inak by to bolo plytvanie
času :D
Už ste pár rokov spolu, neleziete
si už niekedy na nervy?

• Ďakujem za rozhovor a ešte by
ste mohli pridať nie aké odkazy
na záver.
Pozdravujeme celé Zákamenné a radi sa k Vám znova vrátime!!! Bolo nám s Vami neskutočne fajn!!!
Na otázky odpovedal gitarista
a spoluzakladateľ Juraj Urban.
Ďakujem skvelým chalanom
a hlavne Jurajovi za rozhovor. Je mi cťou vás poznať a dúfam, že takýto koncert u nás ešte zopakujete. Prajem vám veľa
úspechov, trpezlivosti, podpory
a hlavne nech raz zaznie: „To je
ta svetová kapela,“ a nie len od
Zákamennských občanov.
Andrea Telúchová
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Obec nie je skládka !
Nie slová, ale činy hovoria za ľudí. Preto sme sa rozhodli konať. Dňa 6. októbra,
sme sa stretli s dobrovoľníkmi, žiakmi, učiteľmi, pánom riaditeľom a pánom
starostom, pri futbalovom
ihrisku v časti Oravice.
Cieľ bol jasný, vyzbierať čo najviac odpadu po našich bordelárskych – neporiadnych spoluobčanoch. Už za hodinu a pol sme mali naplnený veľkokapacitný kontajner. Neprestávali sme. Za tri hodiny, čo v živote človeka nie je veľa, 43
dobrovoľníkov vyzbieralo 3 400 kg
(3,4 t) odpadu. Z toho pneumatiky
120 kg, sklo 450 kg, plasty 150 kg,
elektronický odpad 80 kg, železo
300 kg a zmesový odpad 2 300 kg.
Celkom dosť, čo poviete?
Začali sme, netreba však poľaviť. Nelegálne skládky sú dlhodobým problémom, ktorý trápi našu
obec. 70 % odpadu z domácností sa dá vytriediť. Pre túto potrebu slúži separovaný zber v obci.
Na odpad, ktorý ostal, slúžia kuka nádoby zvané tiež popolnice.

Myslíte si, že sa Vás správanie
ostatných netýka? Možno zmeníte názor po informácii, že obec
môže do budúcoročných poplatkov za odvoz odpadu zarátať peniaze, ktoré minula na odstraňovanie nelegálnych skládok. Predstavte si, že sused alebo dokonca
Vy, si svojím správaním dobrovoľne vyhadzujete peniaze z výplaty.

Stačí tak málo. Dať odpad
tam, kam patrí.
Veľmi ďakujem za pomoc
všetkým ľuďom, deťom aj dospelým, ktorí prišli vo svojom voľnom čase pomôcť. Bez nich by
sme to nezvládli. A odkaz ostatným: „pridajte sa, alebo nekazte
našu prácu“.

Motivácia na záver. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce, sa vytváranie nelegálnej skládky pokutuje sumou 165,96 €. Komu niet rady, tomu niet pomoci…
Táto aktivita sa uskutočnila
vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.
Za OZ Poznaj a chráň
Tomáš Veselovský

zberný dvor exkurzia
Ekokrúžok zo ZŠ Jána Vojtaššáka sa 15. novembra 2012 zúčastnil exkurzie, ktorá bola zameraná
na spracovávanie odpadu
v zbernom dvore Breza.
Počas tohto nášho náučného
výletu sme videli pripravené balíky papiera, tetrapakových obalov
a plastov určené pre ďalšie spracovanie. Všetky druhy odpadu sa
spracovávajú v lisovacom zariadení, ktoré obsluhovali dvaja pra-

covníci. Týmto spracovaním sa
zmenšuje objem odpadov a takto
spracovaný odpad sa vyváža na
ďalšie spracovanie do miest na to
určených, napr. v Kolárove sa ďalej zhodnocuje odpad zo spracovaných PET fliaš podľa farby. Finálny produkt takto zhodnoteného odpadu sa používa ako surovina v textilnom priemysle na výrobu vlákien.
Zaujalo nás spracovávanie tetrapakových obalov, ktoré takmer
každodenne vyhadzujeme.
V priestoroch, kde sa likvidovali tieto tetrapakové obaly sa šíril výrazný zápach spôsobený zvyškami
odpadu (napr. zo zvyšného mlieka). Preto by sme si mali vážiť prácu každého človeka, ktorý zhodnocuje odpad v takýchto „nevoňavých“ podmienkach. K zlepšeniu ich pracovného prostredia môže prispieť každý z nás, a to úplne
jednoducho – stačí, ak tetrapakový obal vyčistíme pred jeho vyhodením do odpadkového koša, alebo budeme lepšie triediť odpady.
Týmto aj my zabránime predražovaniu likvidácie odpadov.
Ďalšie zhodnocovanie zlikvidovaných tetrapakových obalov sa

realizuje v Šuranoch, kde sa využíva metóda rozvlákňovania a metóda, pri ktorej sa využíva vysoká teplota a tlak. Boli by sme prekvapení, čo všetko je možné z takéhoto odpadu vyrobiť. Napríklad
z tetrapakového odpadu sa vyrábajú obaly pre elektroniku, obaly na vajcia alebo zakoreňovače.
Dokonca pri využití vysokej teploty a tlaku je možné z tohto odpadu
vyrobiť stavebné kocky, ktoré sme
mali možnosť vidieť na vlastné oči.
Podobné postupy spracovávania odpadu sa využívajú aj pri
zhodnocovaní odpadu zo skla,
papiera a pod.
Ekokrúžok
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Kto je OZ Poznaj
a chráň
Každý by mal tomuto svetu darovať niečo dobré,
bez nároku na odmenu.
Nadšenie pre dobrú vec bolo
štartom pre založenie občianskeho
združenia Poznaj a chráň. Vzniklo v roku 2011 v Nitre. Členovia pochádzajú z rôznych častí Slovenska.
Svoju činnosť sme zamerali na aktívnu ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny. Ochota obecnej samosprávy, vedenia základnej
školy, Ekokrúžku a dobrovoľníkov,
nás utvrdila v tom, že sa oplatí rozvíjať aktivity v Zákamennom. Počas
leta ste mali možnosť zachytiť informáciu o verejnom hlasovaní za projekt „S odpadom spolu a efektívne“
vo výzve „Zlepšime spoločne Slovensko“. Aj vďaka vášmu hlasu sa môžeme od septembra do mája stretávať na rôznych aktivitách. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie, preto neváhajte na ne pozvať svojich
rodičov či starých rodičov.
Ich zoznam je nasledovný:
september – október 2012 • bio-

logický monitoring a chemická
analýza vody v rieke Zásihlianka;
• čistenie nelegálnych skládok
v okolí vodných tokov a ich monitorovanie; • výstava o prírodných hodnotách obce Zákamenné; • vyhlásenie literárnej, fotografickej a výtvarnej súťaže na tému: „Odpad náš každodenný“;
november – december 2012
• tvorivé dielne – pletenie papierových košíkov a výroba textilných maňušiek;
január 2013 • výroba vtáčích kŕmidiel a umiestnenie do areálu školy;
február – marec 2013 • tvorivé
dielne – výroba náušníc a hračiek;
apríl – máj 2013 • tvorivé dielnevýroba mozaikových kvetináčov
a sadenie liečivých bylín; • výstava
o využívaní odpadu s prezentáciou
výrobkov z tvorivých dielní a vyhodnotením súťaže; • tvorba náučných
videí o separovanom zbere odpadu; • čistenie nelegálnych skládok;
• osadenie kešiek pre geocaching na
významných miestach; • záver projektu. Niektoré aktivity sa už pod-

Beseda s lekárkou
V stredu 19. 12. 2012 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili besedy s detskou lekárkou
pani Elenou Mihálovou, ktorá
im hravou formou rozprávala
o ľudskom tele, bežných chorobách, ich príznakoch a prevencii. Zdravotná sestra Zlatka Jur-

kyová žiakom vysvetlila a ukázala, ako poskytnúť niekomu
prvú pomoc alebo pomôcť pri
úraze alebo zranení. Žiaci mohli
názorne vidieť ako uložiť kamaráta do stabilizovanej polohy, čo
robiť pri zlomenine alebo zástave srdca.
ZŠ

ľa harmonogramu uskutočnili, ostatné nás čakajú. Radi sa stretneme
s ľuďmi všetkých vekových kategórií. Navzájom si odovzdáme skúse-

nosti, postrehy a nápady, ako urobiť život v našej obci lepším možno
krajším.
Tomáš Veselovský
(zakladateľ OZ Poznaj a chráň)

rie z piatich a to SILNE znečistená
voda. Nemôžeme sa čudovať, však
z minimálne 80% domácností končí
odpadová voda priamo či nepriamo
v rieke. Jedným z riešení na zlepšenie stavu, je používanie baktérií do
septikov, ktoré sú v obchodoch bežne dostupné.
Dusitany sú nebezpečné pre naše
telo, obzvlášť pre malé deti. Spôsobujú totiž zmenu hemoglobínu (červené krvné farbivo) na medhemoglobín, ktorý nedokáže viazať kyslík, a teda dochádza k nedostatočnému okysličovaniu organizmu.
Pri biologickom monitoringu
sme odchytávali vodné bezstavovce a určovali jedince podľa priloženého určovacieho kľúču. Každý organizmus, ako aj človek, má určité

nároky na svoje prostredie, v ktorom žije. Dlhodobým výskumom sa
vybrali takzvané indikačné druhy,
pri ktorých vieme, aké majú nároky na čistou vody. Napríklad. larvy
pošvatiek a podeniek potrebujú čistú vodu, naopak larvy žížavic nájdete aj v sude s močovkou. Odchytené druhy nám poslúžili na doplnenie informácií o čistote vody v rieke.
Za občianske združenie Poznaj
a chráň chcem poďakovať deťom
z EkoKrúžku a pani učiteľke Chmeľovej, že nám pomohli pri skúmaní prostredia v ktorom žijeme. Poznať pravdu je najlepším základom
na zmenu.
Táto aktivita sa uskutočnila
vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadáci SPP.

Voda v našich riekach
Hovorí sa, že u nás máme
krásnu, čistú prírodu, raj na
Zemi. Aspoň to tvrdíme, keď
prídu turisti a oni na oplátku
pritakávajú, mysliac si svoje.
A tak sme sa prizreli bližšie, či
máme byť naozaj na čo hrdí. Prvou úlohou bolo zistiť čistotu vody
v rieke Zasihlianka. Je to rieka, ktorá do dediny vteká na Vyšnom Konci a v časti Ústredie sa vlieva do rieky Klinianky. Zákamenné je prvou
dedinou, ktorou preteká. Práve na
tomto mieste, kúsok od sútoku riek,
sme v piatok (5. októbra) urobili
s deťmi z EkoKrúžku jednoduchú

chemickú analýzu vody a biologický monitoring organizmov v rieke.
Postup bol jednoduchý. Pri chemickej analýze sme použili kolorimetrickú metódu. To znamená, že
do vzorky vody z rieky sme pridali
činidlá podľa návodu, čím sa vzorka zafarbila. Farbu vzorky sme porovnali s farbami na priloženom testovacom papieri a tým sme zistili
orientačný obsah skúmanej látky vo
vode. Takto sme testovali pH, obsah
dusitanov, amoniakálneho dusíka
a fosforečnanov.
Výsledok bol čakaný-nečakaný.
Podľa obsahu dusitanov vo vzorke,
patrí voda v rieke do štvrtej kategó-
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Poľovníci sa v zime starajú o zver
V tomto príspevku by som chcel napísať niečo o tom ako sa poľovníci starajú o zver počas zimy a rád by som spomenul aj pár problémov, ktoré
s tým viac-menej súvisia. Zima je pre zver veľmi nepriaznivé obdobie, počas ktorého má problém zohnať si nejakú potravu a často počas nej veľa
zveri uhynie. Zdravá zver, ak jej nie je veľa sa na danom území dokáže uživiť aj v zime a v neporušenej prírode by si poradila aj bez pomoci človeka. Poľovníci by mali zver v období núdze len prikrmovať.
Každé poľovnícke združenie
musí mať naplánovaný počet kŕmidiel pre zver. V takýchto plánoch je
odhadnutá ich veľkosť a sú v nich
určené miesta, kde budú umiestnené. Počet týchto kŕmidiel sa určuje
podľa počtu zveri, ktorá sa v revíri
zdržuje. Tieto kŕmidlá potom majú na starosti určení poľovníci, ktorí ich pred zimou naplnia a počas zimy priebežne dopĺňajú. Okrem kŕmidiel budujeme aj soľníky (soliská), do ktorých dávame kamennú
soľ. Túto soľ zver potrebuje pri prechode z čerstvej paše na seno (začiatok zimy), ale hlavne pri prechode zo zimnej potravy na zelenú (na
jar), aby nehynula na poruchy trávenia. Tu by som vás milí spoluobčania chcel poprosiť, aby ste hrudu
kamennej soli, ktorú nájdete niekde
v lese v rozštiepenom pni, alebo inde nechali tam. Taká hruda vás stojí v obchode pár centov, ale my ju
musíme potom každú chvíľu vynášať do lesa. Stáva sa, že v niektorých
častiach nášho revíru takto treba
dopĺňať soľníky každý týždeň. Normálne polkilová hruda soli vydrží
pár mesiacov… Ak som napísal, že
poľovníci by zver mali v ideálnom
prípade iba prikrmovať, skutočnosť
je trochu zložitejšia. Zver (najmä jelenia a diviačia) sa na zimu združuje do väčších čried, sťahuje sa do dolín, na slnečné miesta, ale aj ku kŕmidlám, na ktoré si zvykla. Často
sa potom stáva, že v častiach revíru, kde je v lete pár kusov zveri vídame v zime stáda jeleníc, alebo jeleňov, ktorých býva často aj niekoľko
desiatok. Asi si viete predstaviť koľko sena „zlikviduje“ za noc 15 stokilových jeleníc. Ak sa na nejakom
mieste sústredí viac zveri a my by

sme ju neprikrmovali, začala by robiť veľké škody na mladinách, najmä ohrýzaním a lúpaním kôry. Preto je často potrebné počas zimy kŕmidlá dopĺňať.
Vlaňajšia zima bola veľmi chladná s teplotami pod –30° C a navyše bolo aj veľa snehu, čo je pre lesnú zver veľký problém, najmä ak
povrch primrzne a vytvorí sa ľadová kôra. Dravce sa pohybujú po povrchu a srnčia aj jelenia zver sa prepadáva, často aj do metrového snehu. Pritom si často do krvi doráňa ratice. V tomto období je pre vlka, či inú šelmu dosť ľahké uloviť
si nejaké (aj zdravé a silné) zviera,
dokonca aj líška je schopná uloviť
slabšiu srnu, alebo srnča.
Tieto problémy často zhoršuje aj
človek. Dnes je veľká móda preháňať sa po lese na motorkách a štvorkolkách a v zime na snežných skútroch. V lete sa plašená zver nemá
kedy v pokoji napásť a potom vý-

razne rastú škody na poliach. Potrebuje sa napásť rýchlo a dosýta
a to sa dá najlepšie na ďatelinisku,
pšenici, či zemiakoch...
Pokiaľ ide o skútre v zime, tu
už ide zveri o život – je preháňaná z miesta na miesto, často v hlbokom snehu, páli si tukové rezervy a skôr, alebo neskôr hynie od vysilenia, na zápal pľúc, alebo takto
oslabená padne za obeť šelmám.
Takisto ako v lete plašená zver ro-

skútristi do sýtosti vyblázniť okolo vleku, alebo na lúkach okolo našej obce, ktoré sú dosť ďaleko od lesa a zveri.
Ďalším problémom sú túlavé psy a mačky. Minulú zimu nám
v časti Babinec a Kalvária strhlo asi 5 túlavých psov, ktoré boli
o málo väčšie ako líška najmenej 12
sŕn a srnčiat. Je celkom možné že
z niektorých sŕn neostalo nič, takže o nich nevieme. Srny sú v tomto
čase gravidné a skoro každá strhnutá srna znamená stratu dvoch,
alebo troch kusov (srna máva najčastejšie 1, alebo 2 srnčatá). Preto vás chcem poprosiť, aby ste dávali pozor na to, ako máte zabezpečeného svojho psa a nepúšťali ho
bez dozoru do lesa. Aj malé psy sa
vedia spojiť do svorky a troj‑štvorčlenná svorka psov si vie bez problémov poradiť so srnou, zvlášť ak je
veľa snehu a jeho povrch je primrznutý. Za škody spôsobené domácim psom plne zodpovedá jeho majiteľ a poľovníci môžu problém túlavých psov prenasledujúcich zver
riešiť len jedným spôsobom, a tým
je ich likvidácia odstrelom. Potom
často dochádza k sporom medzi
poľovníkmi a majiteľmi psov, čo ani

Srny roztrhané túlavými psami

21. február, Kalvária

bí veľké škody na lesných porastoch. Tu by som chcel pripomenúť dve veci:
Prvou je, že podľa zákona
(326/2005) je neoprávnený vstup
s motorovým vozidlom na lesný,
poľnohospodársky, alebo poľovný
pozemok trestný čin. Výnimkou je
výkon práva poľovníctva, rybárstva
a práce v lese.
Druhou, že pre jazdenie na motorkách a štvorkolkách je vyčlenený
priestor na Kýčere a v zime sa môžu

jednej strane nerobí radosť. Oveľa radšej sa s vami budeme stretávať na rozličných akciách, kde môžeme bez konfliktov a v pohode odpovedať na prípadné vaše otázky,
alebo vyriešiť prípadné problémy.
Na záver Vám v mene svojom,
ale aj v mene členov PZ Zákamenné prajem všetko najlepšie v novom
roku, veľa šťastia, zdravia, pohody
a pekných zážitkov v našej prírode.
Michal Ferenčík, predseda
PZ Zákamenné
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práca našich detí opäť zničená
Ako ste si už mnohí možno všimli, náš náučný chodník opäť navštívili vandali.
Tento krát po sebe zanechali
veľmi „zmysluplné“ nápisy na tabuliach, zničené schody, vulgárne
nápisy na stoloch altánku, prázdne fľaše, odpadky. Ešte prednedávnom sme mali v úmysle náučný chodník rozšíriť o ďalšie stanovišťa. Súčasná situácia však prináša do nášho odhodlania pokračovať v týchto prácach skepticiz-

mus, nechuť a sklamanie. Preto je
pre nás veľmi dôležitá spolupráca
občanov, ktorí ak majú nejaké informácie o tom, kto je zodpovedný za tento vandalizmus, nemali
by pred tým zatvárať oči, ale mali by to oznámiť Obecnému úradu
v Zákamennom alebo koordinátorom projektu. Jedna tabuľa stojí 70
eur, zničených je 5 tabúľ, takže na
opravu týchto tabúľ je potrebných
350 eur. Úprimne povedané, peniaze, ktoré sú potrebné len preto,
že niekto mal úbohú potrebu zni-

čiť to, čo nie je jeho, čo ho nič nestojí. Uvedomme si, že toto je výsledok našej výchovy, našej mentality, výsledok toho, či rodičia vedia, kde sú a čo robia ich deti vo
voľnom čase.
Zničená je predsa nielen práca
koordinátorov projektu, ale aj práca
našich detí, ktoré v rámci školského vyučovania a rôznych krúžkov,
náučný chodník skrášľujú, zbierajú
odpadky, stavajú vtáčie búdky a podobne. Ak sú týmito vandalmi deti
zo ZŠ, je to o to smutnejšie, že ničia

prácu svojich kamarátov a dokonca
často krát aj svoju.
Vyzývame preto všetkých občanov, aby prejavili záujem, aby sa
tiež zapojili do riešenia tohto problému či už oznámením užitočných
informácii, výhrad voči tomuto
projektu alebo napomenutím týchto ľudí. Náučný chodník slúži nám
všetkým, neexistujú žiadne obmedzenia pri jeho využívaní, preto
užívajme túto krásu ako normálni
civilizovaní ľudia!!!
A.CH.

Stretnutie po 25. rokoch. Stretli sme sa zaspomínali si a bolo nám fajn…

S T R E T N U T I e spol u ž ia kov zo Z Š
v z á k a m enno m po 2 5 ro ko c h

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
16 /Zákamenčan č. 1

Január 2013

záujmové aktivity

Tvorivé dielne
V sobotu 8. decembra, sme sa
stretli v novom kultúrnom dome.
Našim cieľom bolo naučiť sa pliesť
košíky z papierových roličiek a šiť
divadelné maňušky rôznych veľkostí a tvarov.

Tvorivosti sa medze nekladú,
čo sme mohli vidieť na výtvoroch
všetkých vekových kategórií, od
detí po dospelých. Bolo zaujímavé
sledovať, ako v každom z nás drieme kúsok dieťaťa. Preto, nehanbi-

me sa prejaviť svoju tvorivosť, narušiť zaužívaný stereotyp. Urobíme tým náš život a svet okolo nás
pestrejším možno krajším.
Táto aktivita sa uskutočnila
vďaka podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.
Tomáš Veselovský
(OZ Poznaj a chráň)

„Podpora tvorivosti je jedna z ciest
vedúcich k napredovaniu spoločnosti.“
Denno-denne sa stretávame
s materiálom, ktorý pre nás stratil cenu. Odpad odovzdáme na
recykláciu alebo do odvozu na
skládku, tým pre nás všetko končí.
Pri troške šikovnosti sa dá odpad
spracovať aj inak. Rozhodli sme
sa teda využiť odpadový materiál,
v tomto prípade novinový papier
a textil, s nápadom a po svojom.

Adventné tvorivé
dielne
Advent je obdobie, kedy sa
pripravujeme na Kristov
príchod. Je to tiež čas,
kedy radi potešíme iných.
Preto sme sa rozhodli zorganizovať tvorivé dielne, ktoré sa konali 16. decembra 2012 v Kultúrnom dome v Zákamennom. Okolo osemdesiat detí pripravilo pre
chorých a opustených našej obce
veľké množstvo perníkov, pozdravov a vianočných ozdôb. Pre deti

bol pripravený teplý čaj a mohli
si odhryznúť aj z medovníčkov.
Môže byť človeku akokoľvek ťažko keď sa, ale nájde niekto,kto
vie, čo práve teraz potrebuje, aby
mu bolo lepšie,tak je hneď všetko ľahšie.

A možno práve týmto skutkom sme potešili tých, ktorí to
najviac potrebujú, práve v tomto
čase adventu a blížiacich sa Vianoc, kedy je veľa ľudí opustených
a smutných.
Helenka Serdeľová

Pyžamová párty
Je sobota 13. október 2012.
Čo môže byť na tomto dátume
nezvyčajné? Netreba v ňom hľadať žiadne zvláštne numerické
kombinácie, pretože dňu nedávajú zmysel čísla ale činy. A tak
aj celkom obyčajný deň môžeme
prežiť tvorivo, zábavne a s radosťou.
Preto sa eRkári a mladí činili
a s podporou farského a obecného
úradu pripravili pre deti zábavné
pyžamové popoludnie.
Kto chcel byť na párty včas, prišiel do starého kultúrneho domu
o 14:00. Na začiatku sa deti prostredníctvom krátkej scénky mohli
dozvedieť, že čas strávený za počítačom a televízorom neprináša
skutočnú zábavu a priateľstvá. Tie

človek nájde len v kruhu naozajstných kamarátov. A tak pyžamová
párty začala spoločným „žiarovkovým“ tancom. Sála ozdobená
balónmi a farebnými reťazami zaplnil tancujúci kruh detí, smiech
a dobrá nálada. Sem-tam prefrnel
aj poriadne dlhý vláčik. Postupne sa na stoloch objavovali tácky
s koláčmi a dobrým teplým čajom.
Deti sa mohli zúčastniť rôznych tímových a kolektívnych súťaží založených na šikovnosti a spolupráci. Nechýbal ani stoličkový tanec
s napínavým záverom. Hovorí sa,
že v najlepšom treba skončiť, a tak
tomu bolo aj na pyžamovej párty.
Dúfajme, že tejto sobote nedal význam len zmysluplne strávený čas,
ale aj nové kamarátstva.
Michaela Janoťáková
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VIAC sa dozviete v budúcom čísle
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Dá žď bol požehnaním 4. ročník a
letného prechodu Zákamenským
grúňom na vrch Úšust

Mnohí obyvatelia ani nevedeli, že Úšust je kopec, ktorý sa nachádza v našom katastri. Už teraz sa dostal do
povedomia každého obyvateľa Zákamenného.
Letný prechod Zákamenským
grúňom, ktorý je odmenený slávením svätej omše na jeho vrchole „Úšust“, je duchovným obohatením pre každého turistu. Tohto
roku bol znásobený aj výdatnejším dažďom, ktorý sme tak túžobne očakávali už dlhšiu dobu.
Príroda aj my sme hneď voľnejšie
dýchali, po horúcich sparných
dňoch. Presne tak, ako to povedal v homílii pán kaplán Prídavok: „Voľnosť, ktorú nachádzame viac v prírode, ako v uzavretých priestoroch nás nabíja po-

zitívnou energiou.“ Pookriali
sme nielen fyzicky ale hlavne duchovne. Veď sa stretlo viac ako
500 turistov nielen zo Slovenska
ale aj z Poľskej republiky. Slávenie svätej omše v poľsko-slovenskom jazyku ľudí akosi viac spája, zbližuje a núti k zamysleniu sa
nad samým sebou.
Tí, ktorí nevládali absolvovať
celú trasu na vlastných mali povolený vstup od lesného závodu
na autách. Aj turisti z Černovej,
ktorí sa prišli pokloniť k hrobu
biskupa Jána Vojtaššáka, využili možnosť dopravy autobusom
a tak sa pridali k sláveniu svätej
omše na Úšuste.
Naši poľovníci sa nedali zahanbiť. Z diviny navarili výborný
guláš, a ani sa nenazdali a kotlíky zívali prázdnotou. Stretli sa

deti, mladí, starší, ale aj najstarší. Niektorí len za pomoci palíc
prekonali výstup na Úšust. Ale
stálo to za to. Pesničky, ktoré sa
ozývali navôkol po celom lese

dúfame, že neodplašili zvieratká. Aspoň sme sa nebáli, že kdesi
nablízku na nás striehol medveď.
Už sa tešíme na budúci rok!!!
Jednota dôchodcov

Černovskí dôchodcovia v Zákamennom
Dňa 26. augusta 2012 sa černovskí dôchodcovia a ich
priatelia a rodinní príslušníci
vybrali do Zákamenného na
spoločnú púť na horu Úšust.
Tam, na slovensko-poľskej hra
nici sa stretávajú občania troch
obcí – Zákamenného, Oravskej
Lesnej a poľskej dediny Glinka,
aby spoločne slávili svätú omšu
v lone prírody a potom sa zabavili pri guláši a rôznych dobrotách, pri speve a muzike, ako na
takýchto stretnutiach býva zvykom. V Zákamennom nás privítal
starosta obce Ing. Milan Vrábeľ.
Prvá cesta viedla do kultúrneho
domu, kde sme si hneď zrána pochutili na výborných koláčoch,

šiškách, čaji či káve a, aby nám
nebola zima – v Zákamennom bolo 16 ° C, aj na zohriatie sa niečo
našlo. Potom sme spoločne zašli
do pamätnej izby otca biskupa Jána Vojtaššáka, kde sme sa oboznámili s jeho životom a utrpením.
Ďalšie kroky smerovali na cintorín k jeho hrobu, kde sme sa pomodlili a položili kyticu kvetov.
Na novom cintoríne sme sa ešte
zastavili pri hrobe kňaza Jozefa
Kasana. Potom sme sa vrátili do
autobusu a naša cesta pokračovala na miesto stretnutia. Sprievodcom nám bol Ing. Pavol Dendys, ktorý sa o nás „staral“ po celý čas. Keď už autobus ďalej ísť nemohol, na gazíku poodvážal niekoľkých našich členov čo najbliž-

šie k miestu konania sv. omše. Veru, nebyť jeho pomoci, ale aj ďal-

ších „gazíkarov“, mnohé z nás by
mali pri výstupe problémy. Svätá
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Vo ľ n é m i e s t o pri s t o l e – vo ľ n é
m i e s t o v srdc i
Voľné miesto pri stole pre
opustené dieťa je možnosť návratu dieťaťa do rodiny – biologickej, náhradnej alebo profesionálnej. Zamyslením k tomu
bol aj tretí ročník Benefičného
koncertu, ktorý Ing. Milan Vrábeľ starosta obce nazval Zákamenským Modrým z neba.
Aj vo svätom písme sa píše: „Potom vzal dieťa, postavil ho medzi
nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa,
nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma
poslal (Mk 9, 36 – 37).“
Priblížime Vám preto prehľad foriem náhradnej rodinnej starostlivosti alebo možnosti ako môžeme
pomôcť opusteným deťom spolu
s praktickou skúsenosťou tých, ktorí to už zvládli. Patria tu tieto formy:
1. Náhradná osobná starostlivosť – nevyžaduje sa žiadna príprava. Dôvodom zverenia do tejto formy je príbuzenský vzťah náhradného rodiča s dieťaťom, ktorému rodičia zomreli, dieťa opustili alebo sú
vo výkone trestu odňatia slobody.
Širšie príbuzenstvo rodiny sa postará o deti, väčšinou sú to starí rodičia,
tety, prípadne súrodenci, ktorí sú už
dospelí.

omša bola slávnostná, škoda len,
že začalo pršať, čo kazilo radosť
z prežívania liturgie. Svätú omšu celebrovali piati kňazi. Hodne
pútnikov prišlo aj z poľskej strany. Po skončení sv. omše sme sa
pobrali späť na miesto, kde sa varil guláš, ktorý svojou vôňou už
dráždil zďaleka naše chuťové kanáliky. Bol výborný, chutil a bol
z diviny. „Hlavným kuchárom“
bol Ing. Pavol Dendys a znovu sa
o nás staral, aby sa nám všetkým
ušlo. Bolo trošku chladno a mr-

2. Pestúnska starostlivosť – je
potrebná odborná príprava. Žiadatelia čakajú v poradovníku. Deti sú
zapísané v prehľade ponúkaných
detí, ktorým je potrebné sprostredkovať náhradnú starostlivosť. Dôvodom zverenia sú deti sociálne siroty
– žijúcich rodičov, ktorí však trvajú do budúcna na kontakte s deťmi.
Pestúni sú povinní kontakt s biologickou rodinou udržiavať. Väčšinou sú do pestúnstva umiestňovaní súrodenci. Málokedy sa deti vrátia späť do biologickej rodiny.
3. Adopcia – je potrebná odborná príprava. Žiadatelia čakajú v poradovníku. Deti sú zapísané v prehľade ponúkaných detí, ktorým je
potrebné sprostredkovať náhradnú
starostlivosť. Biologickí rodičia sa
detí zrieknu. Sú právne voľné. Vzniká teda možnosť deti adoptovať.
Manželia majú deti v pred osvojiteľskej starostlivosti, po ktorej si dieťa
adoptujú. Stáva sa ich biologickým
dieťaťom s tým, že pôvodný rodný
list dieťaťa sa zmení a upraví aj s menami nových rodičov. Výchova dieťaťa v rodine je pevný trvalý vzťah,
kedy dieťa nájde rodinu a patria tu
spomenuté formy pomoci opusteným deťom.
4. Profesionálna rodina alebo
výchova ústavná znamená, že dieťa

holilo, preto na zábavu nebolo veľa času. No napriek tomu,
sa musíme a chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa zaslúžili o to,
že sme zo Zákamenného odchádzali s dobrým pocitom. A možno sa nám podarí zorganizovať
„recipročne“ návštevu Zákamenčanov u nás v Černovej.
Už teraz sa na takéto stretnutie tešíme. Ešte raz srdečne Vám
všetkým ďakujeme.
Pútnici z Černovej

nie je v detskom domove, ale v profesionálnej rodine. Sú rôzne formy realizácie profesionálnej rodiny.
Prvá forma je, že deti žijúce v profesionálnej rodine sa po úprave pomerov v ich rodine, vrátia späť k biologickým rodičom – tento spôsob sa
nazýva sanácia rodiny. Druhá forma je, že deti musia byť zapísané
v prehľade ponúkaných detí, ktorým je potrebné hľadať náhradnú
rodinu. V prípade úspechu deti odchádzajú z profesionálnej rodiny do
pestúnstva, adopcie. Ak deti zostanú a vyrastajú v profesionálnej rodine, tak sa nepodarila sanácia rodiny, ani sa nenašla vhodná náhradná
rodina. Deti však majú zabezpečené to najhlavnejšie – rodinu, v ktorej
môžu vyrastať a blízku osobu na 24
hodín 7 dní v týždni.
S radosťou môžeme povedať, že
v Zákamennom máme všetky formy
náhradnej starostlivosti.
Katarína Kuchťáková, ktorú
osobne poznáme a má korene zo
Zákamenného mala tri deti v pestúnskej starostlivosti a má dve biologické deti.
V časopise Nebyť sám nechala odkaz všetkým náhradným rodičom: „Náhradné rodičovstvo
a sprevádzanie našich detí v období
dospievania a dospelosti sa dá prirovnať k behu na dlhé trate. Ak sa
rozhodnete pre náhradné rodičovstvo, tak si kúpte dobré pohodlné

topánky, aby ste zvládli dlhú životnú trasu. Pravidelne trénujte na kluboch náhradných rodín, nájdite si
sparingpartnerov, ktorí sú tiež náhradnými rodičmi. Trénujte spolu,
stretávajte sa, rozprávajte sa o vašich problémoch, vyhľadajte odborníkov a konzultujte s nimi svoj tréningový plán, prijmite ich rady a prípadne aj zmeňte techniky behu, aby
sa vám lepšie bežalo. Iniciujte vznik
svojpomocnej skupiny rodičov vo
svojom okolí. Dodá vám energiu,
keď už nebudete mať silu ísť ďalej.
Nájdite si terapeuta, dodá vám odvahu, bude vašim trénerom. Pravidelne chodievajte na letné sústredenia náhradných rodín, načerpajte energiu u iných náhradných rodičov, odpozorujte nové techniky behu, zoberte si inšpirácie na nasledovné kilometre. Nikto nevie, kedy sa beh na dlhé trate pri náhradnom rodičovstve skončí. Možno nikdy. Určite príde obdobie, keď budete môcť spomaliť a možno príde čas,
keď si budete môcť obuť aj niečo iné.
Mne bolo dopriate obuť si elegantné
lodičky a odviesť svoju dcéru k oltáru. Páčilo sa mi, keď som v tých lodičkách kráčala. Bola to odmena za
roky behu. Ani som neplakala. Plakala som veľakrát predtým na dlhej trati. No v lodičkách sa neplače.
V lodičkách sa už človek môže tešiť
z nového začiatku.“
Rodinka Zvonárová

„Vitajte, starkí naši“
Opäť prišiel október „Mesiac úcty k starším“ a deti v materskej škole spolu s pani učiteľkami sa tešili na návštevu starých rodičov. Triedy vynikali
slávnostnou atmosférou, z detí sa stali tanečníci, speváci
a herci v kultúrnom programe,
s ktorým sa predstavili svojim

starým rodičom. Po skončení
programu deti obdarovali babku a dedka vlastnoručne vyrobeným darčekom a strávili spolu príjemné chvíle.
„Človek je krásny vtedy, keď ho
ľudia majú radi“
Kol. MŠ Oravice
Zákamenné

www.zakamenne.sk | e-mail zakamenne@stonline.sk
20 /Zákamenčan č. 1

vianočné aktivity

Január 2013

Jasličková pobožnosť
Na sviatok Božieho narodenia 25. decembra 2012 o 15.00
hod. sme si vo farskom kostole v Zákamennom túto udalosť
pripomenuli a sprítomnili počas jasličkovej pobožnosti.

hem. Ich rozprávanie prerušili samotní predstavitelia Jozefa, Márie, jej mamy Anny, anjelov i pastierov, aby v krátkych scénkach v originálnych kostýmoch ešte viac priblížili ten najkrajší vianočný príbeh.

V hudobno-slovnom pásme nám
deduško Rok a jeho štyri dcéry Jar,
Leto, Jeseň a Zima porozprávali, čo videli počas svojho kraľovania v mestečkách Nazaret a Betle-

V programe účinkoval aj školský
spevokol a spestrením bol tiež výstup našich škôlkárov z Oravíc, ktorí nám svojou bezprostrednosťou
celý program príjemne oživili. Vla

Školské vianočné trhy
Známy anglický spisovateľ Herbert Read raz povedal: „Umenie je únik z chaosu.“ Pred vianočným
zhonom a stresom sme vďaka umeniu unikali aj my
21. decembra 2012.
Základná škola v Zákamennom
usporiadala prvý ročník vianočných školských trhov. Svoj talent
mohli ukázať nielen deti, ale aj dospelí rôzneho veku. Škola rozvoniavala medovníčkami, ktoré deti pripravovali aj zdobili, tiež oblátkami od pani Katky, korbáčik-

mi od pani Božky, ktoré si všetci mohli aj sami vyskúšať vyťa-

Vianočná akadémia
Vianočná atmosféra sa hneď
po vianočných trhoch chystala aj v starom kultúrnom dome, kde divadelný krúžok Prvosienky a školský spevokol
pripravili vianočnú akadémiu.
hať. Na vianočných školských trhoch si tiež bolo možné zakúpiť rôzne domáce výrobky našich
žiakov ako vianočné ozdoby, náramky, bábiky, stromčeky šťastia
a mnoho iných. Tiež bol neustále
na osvieženie podávaný vynikajúci, zdravý zázvorový čaj.
Tento krásny čas nám priniesol
pokoj do duší, príjemnú atmosfé-

Spojením divadla, piesní, vianočných zvykov vzniklo veľmi
zaujímavé predstavenie, ktoré
každého z nás nútilo k zamysleniu čo pre neho znamenajú
vianočné sviatky.
ru, ale tiež bol dôkazom toho, že
Zákamenné ma veľa šikovných detí, ale aj dospelých, o ktorých mnohí z nás ani len netušili, čo dokážu.
Dúfame, že táto udalosť dala všetkým inšpiráciu, oddych a radosť
zo zakúpených darčekov. Sme radi, že škola ponúkla priestor naším talentom a tešíme sa na Vás
(ChmA)
opäť o rok.
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Zo života škôlkárov
My sme žiaci maličkí – usilovné včeličky.
Každý deň sa v škôlke hráme, cvičíme aj počítame.
Vyriešime celkom sami hádanky aj hlavolamy.
V materskej škole sa stále niečo deje. Okrem toho, že sa celé dopoludnia deti hrajú, napĺňajú pani učiteľky ich program
rôznymi akciami a aktivitami.
V septembri chodili často do
prírody, pozorovali okolie plné
jesenných farieb a tiež sa zapojili
do užitočnej práce – hrabali opadané lístie vo farskej záhrade.

dobre zabávali a nadšene tlieskali. S pani učiteľkami si nacvičili program pre starých rodičov,
tých pozvali do materskej školy.
Potešili ich srdiečka básničkami,
pesničkami a veselými tančekami. Na rozlúčku ich obdarovali
vlastnoručne zhotovenými darčekmi.
V novembri si predškoláci vyskúšali sedenie v školských lavi-

Šarkaniáda
vá a tiež medovníčky, ktoré si deti napiekli a ozdobili spolu s pani učiteľkami. Bohatý decembrový program sme deťom spestrili výchovným koncertom Očová,
Očová. Mali sa možnosť zoznámiť s archaickými hudobnými
nástrojmi (fujara, drumbľa, okarina, pastiersky bič…) prostredníctvom pána Antona Budinského, ktorý hru na nástroje predvádzal. Tento koncert sa deťom veľmi páčil. Pár dní pred Vianocami
sa deti pod vedením svojich uči-

Besiedka

Starí rodičia

Vianoce
V októbri privítali v materskej
škole uja policajta npráp. Mgr.
Igora Veselovského, ktorý im
rozprával o bezpečnosti a slušnom správaní sa na ulici. Ďalej
sa zapojili do súťaže – Šarkaniáda, v ktorej sa realizovali viacerí
rodinní príslušníci. Deti mali obrovskú radosť zo šarkanov (niektoré dokonca lietali na námestí
pred obecným úradom) a za snahu boli odmenené. Navštívili divadelné predstavenie – Cisárove nové šaty, ktoré ich spočiatku vyľakalo, no potom sa všetci

ciach – spolupráca s prvým ročníkom základnej školy.
V decembri zavítal do škôlky Mikuláš. Sprevádzal ho anjel a dvaja čertíci, ktorí niektorým nezbedníkom nahnali poriadny strach, dokonca sa objavili aj slzy v očiach. No nakoniec
boli všetci spokojní, lebo čerti
odišli s prázdnym vrecom a Mikuláš rozdal veľa darčekov. Vianočnú atmosféru vytvorila vôňa
vianočných oblátok, ktoré deťom
upiekla pani učiteľka Zmorayo-

Domček pre ježka

teliek rozhodli potešiť rodičov
vianočnou slávnosťou. Nacvičili si teda niekoľko milých scénok,
tančekov a vinšov, ktorými určite pohladili dušu všetkých prítomných. Zavinšovali a popriali všetkým požehnané sviatky
a šťastný nový rok.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým rodičom za doterajšiu spoluprácu.
Kolektív učiteliek
MŠ – Ústredie a Oravice.
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25. výročie Materskej školy
v Oraviciach
Dňa 18. 12. 2012 sme si
v priestoroch zákamenskej Materskej školy v Oraviciach pripomenuli 25.
výročie jej otvorenia.
Na oslave zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu Bc.
Ľudmila Buckulčíková srdečne
privítala starostu obce Ing. Milana Vrábľa, prednostu Jozefa Peňáka, riaditeľa školy Mgr. Pavla Demku, vedúcu školskej stravovne Gabrielu Vojtaššákovú
a odbornú zamestnankyňu školského úradu PaedDr. Alenu Čajkovú.
Naše pozvanie prijali aj dôchodkyne a to bývalé riaditeľky
Zlatica Pálešová a Anna Grofčíková. Ďalej dlhoročná učiteľka Valéria Brišová a bývalá kuchárka Helena Sivčáková. Taktiež sme si s láskou spomenuli na
bývalé kuchárky Martu Kurekovú a Helenu Laššákovú, ktoré už
nie sú medzi nami. Katreníková
Mária sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť na oslave a preto sme bývalú kuchárku
navštívili u nej doma a zaspomínali.
Po slávnostných príhovoroch
privítali hostí a rodičov všetky deti tunajšej materskej školy v krásnom vianočnom programe. Keďže materská škola je zameraná na udržiavanie ľudových
zvykov a tradícií aj program mal
názov ,,Od Kataríny do troch
kráľov“. Zachytával nielen Katarínsku zábavu ale aj čarovanie na
Ondreja či trasenie plotov. Naj-

menší spievali piesne o Mikulášovi a nezabudli sme ani na príbeh o narodení Ježiška a Troch
kráľov, ktorí ešte dlho rezonoval
v našich dušiach. Všetky deti boli oblečené v krojoch, čo umocnilo atmosféru čias minulých. Pri
tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám
ušili kroje, finančne nás podporili a akýmkoľvek spôsobom pomohli. Veľmi si to vážime. Poďme sa však vrátiť späť a   spolu
s kronikou zaspomínať.
Už je tomu 25 rokov, čo sa deň
čo deň otvárajú brány našej materskej školy, aby kolektív materskej školy pod svoje krídla prijal
deti a odovzdal im kúsok seba,
lásky, nehy, starostlivosti a pozornosti.
25 rokov v živote človeka je dlhý čas a priam sa žiada zastaviť
sa a pripomenúť si udalosti, ktoré sa zapísali do pamäti materskej školy.
Dňa 12. 11. 1987 bola v Oraviciach skolaudovaná nová materská škola s kapacitou 90 detí. Za
účasti personálu starej materskej školy ktorej riaditeľkou bola
pani Pálešová Zlatica a všetkých
pracovníkov, ktorí sa podieľali pri výstavbe materskej školy
slávnostne prestrihli pásku podpredsedovia ONV súdruh Strežo
a Mrva.
Však problémy s elektrikou dátum jej prevádzky oddialil až na
deň 18. 1. 1988. Týmto termínom
sa dostali do užívania tri oddelenia a prijatých bolo 63 detí.

Ich vedenia sa ujali v najmladšom oddelení pani Grofčíková
Anna a Lučivňáková Margita,
v strednom oddelení pani riaditeľka Pálešová Zlatica a Brtošová Ľudmila a v najstaršom oddelení Butkajová Viera a Brišová Valéria.
Hlavnou kuchárkou bola Helena Sivčáková a pomocnými kuchárkami sa stali Helena Laššáková a Mária Katreníková. Funkcia školníčky bola odovzdaná
Viktórii Beňušovej a upratovačkou bola Jana Valíčková.
V roku 1996 sa zrušením
spální uvoľnili v materskej škole priestory a na prízemí sa vytvorili tri triedy základnej školy. V roku 2002 sa pod vedením
Mgr. Emila Revaja stala materská škola súčasťou Základnej
školy v Zákamennom.

Čas plynul a do dnešného dňa
sa tu vystriedalo vyše 20 učiteliek. Aj budova časom potrebovala obnovu. Vďaka podpore
obecného úradu začali po roku
2009 v materskej škole prebiehať
rozsiahle práce. Vymenila sa celá elektroinštalácia a vykurovací
systém. Postupne boli vymenené
všetky okná, zateplila sa a vymaľovala strecha, oteplená bola budova a vymaľoval sa interiér celej materskej školy. Z vonkajšej
strany bola odizolovaná budova
a znížená plocha zeminy po celom obvode, čo vo veľkej miere
odstránilo vlhnutie stien budovy. V roku 2011 bola pred materskou školou položená zámková
dlažba a tým sa vytvorili parkovacie miesta nielen pre zamestnancov ale predovšetkým pre rodičov detí. V záhrade sa deti po-
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tešili novej hracej zostave so
šmýkačkou a lezeckými stenami a tiež novým dreveným pieskoviskám.
Za 25 rokov sa v materskej
škole vystriedalo stovky detí. Keby mohla, určite by nám zo svojich spomienok porozprávala
o veselých detských príbehoch,
ich šťastných, ale niekedy aj uslzených tváričkách, o všetkých
pani učiteľkách, ktoré za toto
obdobie v nej pôsobili a o mnohých aktivitách pripravovaných
pre deti.
Pre materskú školu sú všetky deti jej zdravým jadierkom,
o ktoré sa musí s láskou starať,
vychovávať ich a postupne pripravovať na ďalší život. Preto
už celé desaťročia, vždy v trochu inej podobe, má za cieľ vytvárať pre ne bezpečný priestor
v rodinnej a vrúcnej atmosfére,
kde sa môžu nielen po všetkých
stránkach rozvíjať a vzdelávať,
ale aj učiť žiť s ostatnými a byť
dobrými kamarátmi. Tento cieľ
sa jej darí plniť už celých 25 rokov a musím povedať, že úspešne a zodpovedne.
Za celé pedagogické majstrovstvo, lásku a neobyčajnú trpezlivosť patrí poďakovanie a úcta všetkým tým zamestnancom, ktorí ešte sú, ale aj
tým, ktorí už nie sú medzi nami. Po celé desaťročia odovzdávali svoje vedomosti, skúsenosti novým pani učiteľkám. Starali sa o dobrú kultúru školy, aby
sa vždy javila ako pestrá záhrada, v ktorej je postarané o každý
kvietok osobitne.

aktivity materskej školy / eRko

Buchtohrab
Jednou z možností ako niekoho potešiť je poskytnúť mu
svoju pomoc. Vykonať skutok, za ktorý nič nečakáme.
Vedieť si nezištne pomáhať,
aj to je hodnota, ku ktorej by
sme mali viesť nie len deti.
A práve o tom je akcia s názvom „Buchtohrab“, ktorú organizovali animátori eRka v spolupráci s farským úradom aj tento
rok v sobotu 10. 11. 2012.
Hlavnou činnosťou tejto akcie
nebolo hrabanie buchiet, aj keď
sa nedá poprieť, že buchty tu zohrávali dôležitú úlohu. Dôvod,
pre ktorý si deti so sebou priniesli
hrable, bolo pomôcť s hrabaním
lístia v okolí kostola a fary. Ani
nepriaznivý jesenný vietor nikoho neodradil a postupne sa lístím
napĺňalo vrece za vrecom. Počas
práce sa každý mohol ohriať teplým čajom. Po odvezení posledného fúrika už na stole čakali

misky naplnené rôznymi druhmi
chutných buchiet, a tak sa všetci
s chuťou do nich pustili.
Okrem lístia deti ešte pomohli
s prenášaním dreva. Vytvorením dlhej reťaze sa postupne poleno po polene posúvalo na svoje miesto. Ani sme sa nenazdali
a zohratá partia usilovných detí

posúvala posledný kus dreva. No
bez vzájomnej spolupráce by to
nebolo možné. Z tvári detí sa dala
čítať radosť a spokojnosť z dobre
vykonanej práce. Zároveň mohli
na vlastnej koži pocítiť, že spoločnými silami sa dá vykonať veľa dobrého.
Michaela Janoťáková

Odborný seminár pre MŠ
Dňa 30. 11. 2012 sa uskutočnil v priestoroch obecného úradu odborný seminár na tému:
„Problematika štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.“
Pozvanie prijali riaditelia, zástupkyne riaditeľov a učiteľky MŠ
z okresu Námestovo.

Seminár zahájila príhovorom
PaedDr. Alena Čajková (odborný
zamestnanec Spoločného úradu
v Zákamennom), prítomných privítali aj starosta obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ a riaditeľ ZŠ
s MŠ Mgr. Pavol Demko. O zmenách a úprave v štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 vie-

Myslíme si, že keď hostia naše pozvanie prijali, cítili sa tu
kedysi dobre a toto spomienkové stretnutie pre nich bolo milé
a príjemné.
Na znak úcty im starosta obce a vedenie školy odovzdalo ďakovný list a darčekové predmety. Bez darčeka však neodišli ani
oni. Pre nich sme si pripravili varechy s venovaním, aby na nás
pri schvaľovaní rozpočtu nezabudli a náležite ho podporili. Veď
je stále čo zlepšovať.
Pri príležitosti jubilejného výročia materskej školy jej
do ďalších desaťročí prajeme
aby spolupráca s vedením školy a obcou naďalej prekvitala,
aby v nej naďalej pracoval takí
vynikajúci a veselí kolektív akí
je dnes, aby sa deti do materskej školy tešili a rodičia z nej
odchádzali spokojní.
Zástupkyňa MŠ
Zákamenné a kol.
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Poďakovanie policajtom
Deti z MŠ – Ústredie a Oravice
a kolektív učiteliek daných MŠ
touto cestou ďakujú mjr. PhDr.
Jozefovi Kurňavkovi a npráp.
Mgr. Igorovi Veselovskému
z OOPZ Zákamenné za uskutočnenie prednášky a praktickej aktivity na kruhovom objazde. Deti sa mali možnosť oboz-

námiť s prácou policajta, s dopravnými značkami, so správaním sa na ceste ako chodec
a ako cyklista…Dúfame, že i naďalej budú naše MŠ spolupracovať s OOPZ v Zákamenom. Ďakujeme a už sa tešíme na ďalšie
stretnutia a aktivity v rámci bezpečnosti na ceste.

dol prednášku Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., lektor, pôsobiaci v Bratislave. Program seminára zahŕňal aj aktuálnu legislatívu, aktuálne informácie zo Spoločnosti pre predškolskú výchovu a informácie z Kabinetu pre
predškolskú výchovu. Cieľom pána profesora Pupalu je vniesť do
štátneho vzdelávacieho programu zmysluplnosť a zreteľnosť,
ktorá v tom terajšom podľa neho chýba. Prítomných oboznámil so svojim zámerom a cieľompomôcť učiteľkám materských
škôl jednoduchšie a efektívnejšie
zostavovať výchovno – vzdelávacieplány.
V druhej časti bola vyhodnotená Šarkaniáda – výstava šarkanov vyrobených deťmi za materské školy z okresu Námestovo, ktoré sú každoročne vystavované v polyfunkčnom dome Klinec v Námestove. Riaditeľky a zástupkyne si prevzali diplomy a ceny vo forme hračiek pre svoje materské školy.
Poďakovanie patrí: PaedDr.
Alene Čajkovej za sprostredkovanie seminára, Prof. PhDr.
Branislavovi Pupalovi za prednášku, starostovi Ing. Milanovi Vrábľovi a zamestnancom OÚ
za poskytnutie priestorov a spoluprácu, pracovníčkam školskej
jedálne za prípravu občerstvenia a obeda.
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venované deťom

POTULKY KRAJINOU SÚŤAŽÍ A HIER
V nedeľu, 2. 9. 2012 na ihrisku v Oraviciach urobili deti spolu so svojimi rodičmi poriadnu
bodku za prázdninami. Otvorila sa im brána do KRAJINY SÚŤAŽÍ A HIER.
Počasie nám prialo a celé popoludnie slniečko dávalo svoje teplé lúče. Pre deti bol pripravený kopec zábavy, radosti a veľa nielen sladkých
odmien. Na svoje si prišiel každý.
Malý či veľký, dieťa či dospelý. Na ihrisku vyrástol aj malý stánok s krásnymi odmenami, ktoré čakali na
svojich nových majiteľov. Akoby sa
vrece s deťmi roztrhlo, keď všetky
vybehli na ihrisko. Vybehli s úsmevom a na ich tvárach žiarila radosť.
Deti si v Krajine mohli vyskúšať rolu žienky domácej a pomohli
jej zavesiť prádlo, preskúšali si svoju pamäť, aby boli do školy pripravené. Mohli sa poriadne vyskákať
vo vreci, či vyskúšať si skok s troma
nohami. Ďalej pri prechode Krajinou sa pristavili pri holúbkoch, kde
sa zahrali na Popolušky a pomohli
roztriediť hrach a fazuľu, vyskúšali si kto rýchlejšie namotá autíčko na
pastelku alebo kto rýchlejšie navlečie v rukaviciach korálky na drôtik.
To však z ďaleka nebolo všetko. Detičky si preskúšali aj svoj dych. Poriadne sa nadýchli a celou silou fúkali do kelímka. Potom si zahrali človeče, zahádzali si krúžky a tiež hádzali na terč. Prenášali lentilky pomocou slamky, pomohli vyloviť rybky

z vody a popasovali sa pri prechode
cez „vodu“ pomocou kartónov. Každý sa mohol zapojiť aj do kohútích
zápasov, kde niektorí bojovali aj na
jednej nohe. A nakoniec ich čakala
ešte jedna súťaž, spevácka „Superstar“. Spievalo sa sólovo i zborovo.
Na pomoc im bola šumienka, s ktorou sa im iste lepšie spievalo. „Prší,
prší len sa leje…“
tak to bola najobľúbenejšia pesnička našich spevákov, no našťastie
pršať nám nezačalo a slniečko nás
nezradilo.
Ne v y n e c h a li sme ani rodičov. Spievali, fúkali, skákali a tak
usilovne pomáhali svojím deťom
zbierať bodíky,
aby si mohli vziať
to, po čom ich srdiečko najviac túži. Čím viac bodov si nazbierali,
tým väčšia odmena bola pre nich
pripravená. Výber bol veľký a tak
si každý našiel to,
čo sa mu najviac
páčilo. Vyberať
mohli z krásnych
školských potrieb
ako perá, pastelky, fixky, školské dosky a mnoho iných. Pre deti, ktorých škola
ešte len čaká, bolo pripravených

veľa omaľovánok, pokladničiek, sošiek a iných vecí. Každému sa páčilo niečo iné, no pre každého sa niečo našlo.
Slniečko nám pomaly zachádzalo, cien ubúdalo a stánok sa vyprázdňoval. Toto popoludnie plné
hier a radosti sa končilo. S úsmevom
na tvári a s pocitom, že sme tak krásne ukončili prázdniny, sme sa pobrali domov.
Na záver sa treba poďakovať tým,
ktorí obetovali svoj voľný čas a pripravili kopec hier a tak na ihrisku rozdávali deťom radosť. Poďakovanie patrí
aj sponzorom, ktorí finančne alebo

vecne podporili našu akciu a tak sa
veľkou mierou podieľali na realizácii
milého ukončenia prázdnin.
Prispeli: Obecný úrad Zákamenné, Kvetinárstvo Magnólia, Tempo
Zákamenné, VzaO spol. s.r.o. textil obuv, rodina Teľúchová, LUKO,
Ferdinand Belicaj, Florián Subjak,
František Srogoň, K. L. I. B. O. S.,
Kaviareň BORA, Kvetinárstvo Eva
Sivčáková, Dino textil, PC Slovakia,
Papiernictvo Miroslav Ľuba, Textil Ľubomíra Ľubová, Elektro Sahuľ.
Veríme, že brány KRAJINY
SÚŤAŽÍ A HIER sa opäť čoskoro
otvoria.
Veronika Kudlová

Mikuláš Prišiel

Začiatkom decembra zavítal
aj k nám Mikuláš so svojim
sprievodom.

Postupne prešiel celou našou
obcou a stretol sa s deťmi, ktoré
už na neho netrpezlivo čakali na
jednotlivých zástavkach. Žiariace
očká detí svietili viac ako hviez-

dičky. Mráz poriadne štípal líca
do červena. Veľa detí a rodičov
si dalo tú námahu a prišlo sa pozrieť priamo na námestie, kde bol
rozsvietený vianočný stromček.
Čerti oživili mikulášsky sprievod
svojimi tanečnými kúskami a anjeli okrem sladkostí obdarili každého úsmevom a milotou.
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Turnaj o Dekanský pohár
Všetci sme povolaní k spáse, lebo Ježiš Kristus za každého človeka umrel na kríži. Aj za miništranta.
Miništrant svojou službou pri
oltári je tak blízko k Božím milostiam a darom, že ho Ježiš obdarúva mimoriadnymi milosťami
a povoláva k svätosti. To si musí uvedomovať každý miništrant,
a preto má byť oddaný, čistý,
zbožný, vzorný, usilovný a férový.
Svoju férovosť a usilovnosť
ukázali miništranti zo Zákamenského a Námestovského dekanátu na 5. ročníku miništrantského futbalového turnaja O dekanský pohár, ktorý sa uskutočnil 22.
septembra 2012 na futbalovom
ihrisku v Zákamennom. Začali sme svätou omšou v kostole sv.
Jozefa, ktorú celebroval námestovský pán dekan Blažej Dibdiak.
Prítomný bol aj zákamenský pán
dekan Marián Pánik a koncelebrovali viacerí kapláni z námestovského a zákamenského dekanátu.
Duchovne posilnení pri sv. omši sme sa premiestnili na ihrisko.
Zápasy sa odohrali za takmer
ideálneho futbalového počasia,
ktoré prispelo k zábave a dobrým
športovým výsledkom. Turnaja
sa zúčastnilo celkovo 24 družstiev, ktoré súťažili v dvoch kategóriách. Zo všetkých doterajších turnajov bol práve tento najpočetnejší. Zahrať si prišlo okolo
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ihrisku (i keď boli rozdané aj nejaké žlté karty) i mimo ihriska nieslo v priateľskej a slušnej atmosfére.
VÝSLEDKY
Starší – od 8. ročníka ZŠ
do 4. ročníka SŠ
1. Babín
2. Sihelné
3. Oravská Polhora
4. Novoť
5. Zákamenné
6. Mútne
7. Námestovo
8. Rabča
9. Hruštín
10. Or. Lesná
11. Breza

240 miništrantov. Pre veľký počet
súťažných tímov, sme museli súčasne hrať na štyroch ihriskách.
Povzbudzovanie, radosť z každého gólu, no sem tam aj smútok
z prehry sa vznášali na zákamenským futbalovým stánkom.
Všetci súťažiaci si odniesli domov diplom a sladkú odmenu.
Odmenou pre tých lepších boli
aj pekné trofeje a pre tých najlepších to bol aj putovný pohár. Behanie a prihrávanie úplne vyčerpali všetkých miništrantov i rozhodcov a tak ich čakal výborný
guľáš a teplý čaj. Všetci sa do sýtosti najedli a čakalo ich vyhodnotenie. Ako to už všetci poznáme, nie je dôležité vyhrať, ale zú-

častniť sa. Avšak, všade musia
byť aj tí, čo sú poslední. V očiach
miništrantov však nebolo vidieť
smútok, boli radi, že si zašportovali, spoznali nových miništrantov a zažili niečo nové.
Najlepším strelcom turnaja sa
v kategórii starších stal Peter Mačinec z Rabče a v kategórii mladších Vladimír Sivoň z Oravskej
Polhory.
Miništrant má svojim životom
slúžiť Bohu nielen pri oltári, ale aj
v bežnom živote. Preto má svojim
správaním svedčiť o Bohu. O tom,
že oravskí miništranti chcú vzorne plniť svoju službu a poslanie
sme sa presvedčili aj počas priebehu turnaja. Celé podujatie sa na

Mladší – do 7. ročníka ZŠ
1. Oravská Polhora
2. Breza
3. Rabča
4. Lokca
5. Mútne
6. Vavrečka
7. Zákamenné
8. Námestovo
9. Novoť
10. Hruštín
11. Rabčice
12. Oravská Lesná
13. Ťapešovo
Obrovské ďakujem patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k organizácii a úspešnému priebehu veľkého športového
podujatia.
Tešíme sa o rok !
Organizátori

Zákamenskí mladí úspešní
v diecéznom futbalovom turnaji
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pripravila Diecézny futbalový turnaj pre
mládež pod záštitou biskupa Mons. Štefana Sečku.
Najskôr boli na programe regionálne kolá, z ktorých sa postupovalo do záverečnej fázy turnaja.
Na Orave sa regionálne kolo odohralo v sobotu 13. 10. 2012 v Športovej hale v Rabči a v telocvični
v Sihelnom.
Do turnaja sa prihlásili aj naši
mladí. Zákamenné odohralo svoje
zápasy v rabčianskej Športovej hale, kde si zmeralo sily s družstvami
Lokce, Hruštína, Tvrdošína a Trstenej. Náš tím dokázal svoju kvalifikačnú skupinu suverénnym
spôsobom vyhrať, keď v štyroch
stretnutiach nestratil ani jeden
bod. V prvom stretnutí zdolali naši futbalisti Hruštín pomerom 4:3.

Nasledovali víťazstvá nad Lokcou
(4:1), Tvrdošínom (3:0) a Trstenou
(5:0). Zákamenné tak postúpilo na
záverečný turnaj, ktorý sa odohral
31. 10. v Levoči.
V Levoči bojovalo osem účastníkov o putovný pohár spišského
biskupa v dvoch skupinách, pričom do play-off postúpili najlepší dvaja zo skupín. Naši chlapci
narazili v druhej skupine na tímy
zo Spišskej Kapituly, Hrboltovej
a Spišskej Novej Vsi. Hoci predviedli dobrý futbal a bojovné výkony, nepodarilo sa im napodobniť úspešné účinkovanie z kvalifikácie v Rabči. Napokon sa celkovo umiestnili na peknom 5.
mieste. Víťazom turnaja sa stala
Stará Ľubovňa, ktorá si v Prešove zahrá o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska.
Naši chlapci hrali v zostave:
Milan Prídavok, Andrej Janoťák,

Tomáš Boškaj, Peter Buckulčík, Lukáš Florek, Štefan Verníček, Dávid Jakubjak, Dávid Zvonár a Michal Zvonár. Gratulujeme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
Pri takýchto akciách nikdy nej-

de predovšetkým o víťazstvá.
Hlavné je osvojiť si zásady fair play, vedieť aktívne odpočívať a zmysluplne tráviť voľný čas.
Šport je na to vynikajúcim prostriedkom.
Andrej Janoťák
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Zákamenčania si z Trenčína
priviezli dve medaily
Trenčín. Zákamenské levy
začali turnajovú sezónu v sobotu 22. 9. 2012 turnajom Trenčín
Open 2012.
Ten je pokračovaním česko-slovenských podujatí organizovaných
pod hlavičkou Victor Badminton
Tour. Zákamenčanom sa podarilo
uhrať 2 bronzové medaily.
Pod trenčianskym hradom sa
odohrali súboje v troch disciplínach s početným a najmä kvalit-

ným obsadením. Len mixu sa zúčastnilo 21 párov, štvorhry žien
boli zastúpené 10 dvojicami.
Mužské štvorhry odohralo 15
párov. Opäť sa hralo švajčiarskym
systémom, tentokrát na šesť kôl.
V tejto neľahkej konkurencii sa najlepšie darilo Milošovi
Vonšákovi. Spolu so svojím herným partnerom z Moravy, Tomášom Šplíchalom, obsadil tretie
miesto. Bronz si z Trenčína odniesol aj Pavol Hrčkuľák v kategórii

mix. K medaile mu pomohla Naďa
Horvathová z Trenčína.
Ani ostatným zástupcom Zákamenného sa nevodilo najhoršie. Vo štvorhrách sa darilo Martinovi Vonšákovi s Jurajom Hudákom z moravských Vranovíc. Spoločne obsadili štvrtú priečku. Len
od dve nižšie sa posunul už vyššie
spomínaný Pavol Hrčkuľák. Jeho
spoluhráčom bol Karel Reichman
z Vranovic.
Magda Hrčkuľáková obsadila v mixe s Milošom Vonšákom
siedme miesto. Štvorhru si zahrala s Kateřinou Voráčovou so Zlína.
Obsadili pekné ôsme miesto. Mix
si zahral aj Martin Vonšák, ktorý
s domácou Martinou Knappovou
napokon obsadili 19. miesto.
Účasťou na skvelo zorganizovanej akcii aj Zákamenské levy
podporili Detské kardiocentrum
v Bratislave. Práve deťom, ktoré to

Pavol Hrčkuľák

Martin Vonšák
nemajú v živote najľahšie totiž poputuje výťažok z turnaja.
Ďalšie súboje sa odohrajú v novembri v Bratislave. Tamojší turnaj bude posledným zo seriálu
Victor Badminton Tour 2012. Na
ňom sa určí celkové poradie hráčov v rámci celej série, ktorá začala v Hustopečích a cez Brno a Jihlavu doputovala až do Trenčína.
Text Martin
Vonšák, foto Tomáš Šplíchal

Miloš, Magda

Futbal II. liga starší žiaci – jeseň
Začiatok sezóny ako nováčik
v II.lige sme začali prehrou
s Rajcom, kde sme zaplatili novačíkovskú daň. Postupne sa mužstvo scelilo doplnili
sme brankársky post, hosťovaním brankárom z Brezy.
Domáce zápasy sme zvládli na jednotku, keď sme si udržali domácu neporaziteľnosť. Vonku sme prehrali iba zápasy v Tepličke nad Váhom, Rajci, Oravskej
Jasenici. Výborne pracuje hlavne obrana na čele so stopérom M.
Vojtaššákom a v útoku najlepším
strelcom súťaže Ľ. Dibdiak. Menšie slabiny máme hlavne v zálohe,

kde by sme potrebovali doplnil
aspoň jedného hráča. Po jesennej časti nám patrí štvrtá priečka, so stratou troch bodov na vedúci tím. V jarnej časti však máme všetky zápasy s vedúcou trojicou na domácej pôde. Ak si udržíme aj naďalej domácu neporaziteľnosť môžeme ísť ešte tabuľkovo vyššie. Čo sa týka zimnej prípravy, začali sme v telocvični kde
hráme miniligu tréneri, dorastenci a straší žiaci. Boli sme pozvaný na turnaj do MFK Ružomberok, chceli by sme sústredenie
v družobnej obci Stařič po dohode s obecným úradom Zákamenné-Stařič. Okrem toho máme

prípravné zápasy na umelej tráve v Námestove poprípade v Dolnom Kubíne. Čo sa týka kádru,
chceli by sme udržať tento tím aj,
keď o niektorých hráčov prejavili
záujem iné kluby.
Rajec – Zákamenné 5:1
Zákamenné – Trstená 7:1
Krásno – Zákamenné 0:2
Zákamenné – Vrútky: 8:0
ZA Mojš – Zákamenné 1:2
Teplička n.V. – Zákamenné 2:0
Zákamenné – Varín 10:0
O. Jasenica – Zákamenné 2:0
Zákamenné – Dlhá n.O. 5:0
O. Veselé – Zákamenné 2:3
Zákamenné –Habovka 6:0

Tvrdošín – Zákamenné 1:2
Zákamenné – Belá 3:2
Starší žiaci II. liga
1. OFK T.nad Váhom 1310 3 0 39:4 33
2. FK Rajec
1310 3 0 35:7 33
3. Oravan O. Jasenica 1310 2 1 38:5 32
4. Tatran Zákamenné 1310 0 3 49:16 30
5. FC Ajax Sl.Mojš Žilina 13 9 1 3 52:12 28
6. ŠK Belá
13 7 1 5 37:28 22
7. ŠK Tvrdošín
13 5 2 6 24:27 17
8. Tatran Or. Veselé
13 4 2 7 22:24 14
9. Druž. Dlhá n. Oravou 13 4 2 7 14:37 14
10. FK Slovan Trstená
13 4 1 8 28:33 13
11. Krásno n. Kysucou 13 2 110 16:30 7
12. Fatran Varín
13 2 110 5:51 7
13. FC Lok. ŽOS Vrútky 13 2 110 9:63 7
14. Blatná Habovka
13 2 011 14:45 6
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Zlato z Brezna a striebro
z majstrovstiev SLOVENSKA

Úspešné gymnastky pozval starosta obce Ing. Milan Vrábeľ, aby im zablahoželal k úspechom
Dňa 24. 11. 2012 sa
uskutočnili preteky Slovenský
pohár „C“ v športovej
gymnastike v Brezne.
Ráno sa nám začala lepiť
smola poriadne na päty
v podobe pokazeného auta
a nestihnutia otváracieho
ceremoniálu a rozcvičky.
S pribúdajúcimi hodinami sme
ale smolu striasali a vystriedalo ju šťastie. V Brezne ako prvá
na prostné nastúpila Frederika
Kuchťáková a hneď za ňou Klaudia Belicajová. Dievčatá začali
svojím obľúbeným náradím a ich
výkony sa odrazili aj na výbornom
hodnotení poroty.
Klaudia Belicajová získala naj
cennejší kov zlato. Výborne sa
darilo aj Frederike Kuchťákovej
a v kategórii mladších žiačok Kamile Rypákovej, Eve Miterkovej,
a Nataši Florkovej. V kategórii prípravka Anne Durčákovej, Valérii
Kľuskovej a Karolíne Plaskúrovej.
Doma máme vicemajsterku
Slovenska
Na majstrovstvách Slovenska „C“
sa nominovalo šesť našich gymnastiek, ktoré v roku 2012 získali I. a II. výkonnostnú triedu. Naše dievčatá vycestovali 9. decembra 2012 do Trenčína na majstrovstvá slovenskej republiky v športovej gymnastike. Zákamenské
gymnastky sa v silnej konkurencii
predviedli v tom najlepšom svetle a svojej trénerke, rodičom a ka-
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marátom urobili veľkú radosť. Vo
svojej kategórii prípravka urobila veľký skok iba 7 ročná Valéria
Kľusková, ktorá skončila v silnej
konkurencii na krásnom 9. mieste. Anna Durčáková sa umiestnila na peknom 12. mieste a Karolína Plaskúrová na 15. mieste. Náš
cieľ umiestniť sa v prvej 15‑stke sa
podaril.
V kategórii mladších žiačok
skončila Kamila Rypáková v prvej
desiatke. Zo starších žiačok sa výborne darilo aj Frederike Kuchťákovej. Naša najúspešnejšia gymnastka Klaudia Belicajová podala
výkon, ktorým sa doslova katapultovala na druhé miesto a domov si
odniesla titul vicemajsterky Slovenskej republiky. Len dve stotiny
bodu delili Klaudiu od zlata.
Ostatné kluby boli prekvapené že trénujeme len 4 hodiny týždenne. Kluby trávia v telocvični
12 – 18 hodín týždenne. Trénerka Monika Belicajová sa o svojich
zverenkyniach s uznaním vyjadrila: „Pre mňa sú všetky dievčatá
majsterkami SR.“ Azda každej sa
splnil sen byť za tak krátky čas na
Majstrovstvách Slovenskej republiky v športovej gymnastike.
Úspechy gymnastiek:
Najúspešnejšia Klaudia Belicajová
– 20 medailí a 6 pohárov 3. miesto
Slovenský pohár C Brezno 2011; 3.
miesto Slovenský pohár C Bratislava 2011; 4. miesto – Slovenský pohár C – Handlová 2011; 1. miesto –
Slovenský pohár C – Brezno 2012;
2. miesto Majstrovstvá SR Trenčín
v športovej gymnastike; 1. miesto

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
9/ 2012 – 1/ 2013
90 rokov života
 Helena Vrábľová
85 rokov
 Marta Chocholáčková
 Juliana Sivčáková
 Emília Teluchová
 Terézia Teluchová
80 rokov
 Margita Brňáková
 Teofíl Žatkuľák
75 rokov
 Margita Večerková
 Mária Balúnová
 Ľudovít Beňuš
 Serafín Boškaj
 Vendelín Kaukič
 Jozefína Lučivňáková
 Viktória Vajáková
70 rokov
 Mária Smolková
 Elena Boškajová
 Štefan Šimjak
 Viktória Beňušová
 Štefánia Kurňavková
 Pavlína Mundierová
65 rokov
 Margita Bernaťáková
 Vendelín Chudiak
 Milan Záhora
 Augustín Bartoš
 Ján Murín
 Milan Smolka
 Jozef Zmorayľ
 Štefánia Durčáková
60 rokov
 Oľga Svajčíková
 Anton Florek
 Jozef Florek
 Mária Gonšorová
 Ján Lučivňák
 Pavlína Lučivňáková
 Ľudmila Magdiaková
 Jozefína Rusnáková
 Albín Florek
 Terézia Janetová

Vítame medzi nami

§
Gymnastický štvorboj Ružomberok; 1. miesto Gymnosúťaž SNV;
3. miesto Zákamennská radosť
2012 Anna Durčáková; 1. miesto
RK – štvorboj; 1. miesto SNV Zúčastňuje sa Slovenských pohárov C Kamila Rypáková, 2. miesto
RK – štvorboj; 3. miesto SNV Zúčastňuje sa SR pohar C Frederika Kuchťáková, Nataša Florková,
Klaudia Polťáková, Valéria Kľusková stáli na stupňoch víťaziek
za družstvo ako aj Klaudia, Anna
a Kamila Rypákova a Anna Ridzoňová. Tiež musím spomenúť Patríciu Brisudovú, Natáliu Polťákovú,
Luciu Šuhajovú, Luciu Serdeľovú
ktoré už s gymnastikou skončili.
M. B.

•

Sofia Kondelová, Ema Florková, Jakub Kovaľ, Andrej Večerek, Natália Kondelová, Katarína Viktorová,
Matej Kubizna, Sofia Smolárová, Liliana Durčáková, Peter
Dibdiak, Filip Babinský, Matúš Smolár, Michaela Adamiková, Lucia Beňušová, Vivien
Serdelová, Dominik Brisuda,
Lucia Kurňavková, Vanesa Parížková, Martin Franek, Adam
Fedor, Nela Ondrisková, Romana Murínová, Nina Stančíková, Michaela Florková, Daniel Havran, Kristína Majchráková, Andrea Sochuliaková.
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VII. Turisticko-lyžiarsky prechod
Zákamenskym grúňom
Dátum/čas: 16. 2. 2013 (sobota) – 8 00
Prezentácia: 8 00 – 9 30 starý kultúrny dom
Zákamenné
Spoločný odchod: 9 15 – 9 30
Dĺžka trasy je 23 a 25 km, občerstvenie na desiatom kilometri;
súčasne popri lyžiarskej trase vedie aj trasa pre nelyžiarov – pešich turistov – dĺžka 10,5 až 20 km, trasa bude utlačená ratrakom.
Predpokladaný návrat: 14 00 – 16 00. Do 18 00 spoločné
posedenie pri dobrom guláši, kapustnici a hudbe.
Účastnícky poplatok: žiaci do 15 rokov
zadarmo, študenti 1 € a dospelí 3 €
Organizátor: Obecný úrad, TJ Tatran a priaznivci bežeckého lyžovania, kontakt: 0907 832 270, 043 5592 300

Štatistika
obyvateľstva
za rok 2012
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2012 ............... 5255
• z toho mužov .............. 2628
• žien ............................. 2627
• do 6 rokov ...................... 479
• do 15 rokov .................. 1216
• od 15– 18 rokov ............ 296
• od 18 rokov .................. 3743
• slobodní . ..................... 2761
• manželia ...................... 2186
• ovdovelí ........................ 237
• rozvedení ......................... 71

nov ý dom Kultúry
26. 1. .Svadba
2. 2. .Ples obce
. Zákamenné
starý KD
26. 1. .Rodinná oslava
27. 1. .ERKO
2. 2. .ERKO
. – ples mládeže
9. 2. .Rodinná oslava
10. 2. .Detský
. maškarný ples
16. 2. .Zimný prechod
. zákamenským
. grúňom
23. 2. .Sústredenie
. folkloristov
23. – 24. 3. Beseda
. poľovníkov
31. 3. .Veľkonočná zábava
6. 4. .Rodinná oslava
4. 5. .Rodinná oslava

nov ý dom Kultúry
9. 2. .Ples gymnázium
11. 2. .Valentínska
. kvapka krvi
17. 2. .Divadelné
. predstavenie
. Cyril a Metod
18. – 24. 3. Poľovnícka
. výstava
12. 5. .Deň matiek
13. 5. .Májová kvapka krvi
18. 5. .Svadba
25. 5. .Svadba
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Emília Večerková, nar. 4. 3.
1947 † 14. 8. 2012
Vendelín Koleň, nar. 31. 3.
1945 † 11. 8. 2012
Mária Buľáková, nar. 15. 11.
1974 † 19. 8. 2012

Johana Smolárová, nar. 12. 8.
1926 † 4. 9. 2012
Michal Konkoľ, nar. 6. 1. 1961
† 25. 9. 2012
František Ďurčák, nar. 13. 5.
1959 † 28. 9. 2012
Vladimír Palárik , nar. 29. 4.
1965 † 30. 9. 2012
Marek Murín, nar. 26. 10.
2010 † 29. 9. 2012
Mária Majcherová, nar. 4. 12.
1921 † 11. 10. 2012
Marta Kurňavková, nar. 3. 9.
1930 † 18. 10. 2012
Mária Kondelová, nar. 19. 9.
1932 † 18. 10. 2012
Žofia Michalicová nar. 15. 5.
1935 † 31. 10. 2012
Štefan Cingel, nar. 19. 1. 1931
† 8. 11. 2012
Justína Marková, nar. 8. 12.
1930 † 27. 11. 2012
Paulína Klimčíková, nar. 3. 6.
1921 † 5. 12. 2012
Jozef Boškaj, nar. 10. 1. 1948
† 28. 12. 2012
Veronika Knapčíková, nar. 29.
6. 1929 † 2. 1 2013

ZA ROK 2012
Narodení ........................... 73
• z toho dievčat.................. 40
• chlapcov ......................... 33
Najčastejšie mená: Lucia –
4x, Sofia – 4x, Jakub – 3x
Zosnulí: .............................. 42
• z toho žien ....................... 18
• mužov ............................. 24
Priemerný vek úmrtia: .... 64
Odsťahovaní: .................... 45
• z toho žien ...................... 25
• mužov ............................. 20
Prisťahovaní: .................... 54
• z toho žien ...................... 29
• mužov .............................. 25
Sobášení v Zákamennom . 42
Sobášení inde ................... 27
Prírastok obyvateľov
za rok 2012 . ....................... 40
Priemerný vek občanov
obce je 31 rokov.
Najčastejšie rovnaké mená
a priezviská:
Jozef Florek – 17x,
Jozef Večerek – 9x,
Ján Sivčák – 8x, Marta
Florková – 7x, Mária
Sivčáková – 6x, Mária
Klimčíková – 6x.
Polosirôt do 18 rokov
k 31. 12. 2012 je 29.
Na prechodný pobyt je
prihlásených 78 občanov.
Najstarší občania v obci sú:
Anton Laššák – nar. 1919,
Mária Florková – nar. 1921.
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