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Horúce, slnečné, priateľské, voňavé, veselé... Tak také boli „tie naše obecné dni“ tento rok.
Vymodlené počasie, dokonale zvládnutá organizácia a najmä radosť ľudí, ktorí sa rozhodli, že si ich stoj čo stoj užijú.
Lebo to je najdôležitejšie.
Slávnosti začali opäť niečím
špecifickým a krásnym – požehnaním bronzovej sochy nášho
najväčšieho rodáka, biskupa Jána Vojtaššáka. Táto udalosť bola
pre nás ako obec ešte významnejšia aj tým, že autorom diela je náš
ďalší rodák, sochár Juraj Brišák.
„Námestie pomenované po rodákovi i jeho socha dokazujú, že Zákamenčania sa hlásia k tomu, čo
vo svojom živote podporoval biskup
Ján Vojtaššák,“ povedal pri posvätení sochy pomocný spišský biskup Andrej Imrich, ktorý potom
celebroval aj svätú omšu pri príležitosti Dní obce Zákamenné.

Svätou omšou zahájené Dni obce pokračovali príhovorom nášho
starostu Ing. Milana Vrábľa. Ten
v krátkosti pripomenul to najlepšie z programu Dní obce pre svojich návštevníkov a privítal vzácnych hostí, ktorí sú už tiež tradičnou súčasťou tohto podujatia. Starostovia susedných obcí
a obcí zo zahraničných projektov
v Českej a Poľskej republike, ale
napríklad aj známy slovenský herec František Výrostko, ktorý je
už niekoľko rokov priateľom našej obce a naše slávnosti si s radosťou užíval aj tento rok, napríklad aj ako člen hodnotiacej ko-

misie a ochutnávač kotlíkových
gulášov.
Práve súťaž vo varení kotlíkového gulášu – Zákamenský kotlík –
urobila veľkú radosť nielen jej víťazom, ale i stovkám ľudí, ktorí tento voňavý a chutný pokrm obľubujú. A že bolo z čoho vyberať. Až 13
družstiev varilo guláš podľa svojich
tajných receptov a s použitím tých
najrôznejších prísad. Nedalo sa
odolať. K prikladaniu pod kotlíky
im aj všetkým ostatným vyhrávala muzika rôzneho druhu a žánru.
K tým známejším v toto popoludnie určite patrili „repeťáci“ Dušan Grúň, Zdeno Sychra a Mar-

tin Jakubec. Spoločným program
Repete Návraty určite potešili najmä tých skôr narodených, no chytľavým melódiám známych evergreenov podľahli aj mladšie vekové kategórie. So zlatom v hrdle sa
predviedla aj zákamenská speváčka Soňa Subjaková a zaujalo aj nevšedné hudobné vystúpenie Matúša Polťáka na saxofóne. Ďalšie tóny sa niesli v podaní členov z Jednoty Dôchodcov a pohyb v nás rozprúdili žiaci základnej školy i naše
mažoretky.
Pre tých najmenších boli pripravené rôzne súťaže, aktivity
Pokračovanie – s. 2
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a zabaviť sa potom mohli pri show
Vesmírni Hrdinovia.
Zručnosti tých starších zas preverili známe súťaže – Zákamenský drevorubač a Zákamenská penalta a okrem vône gulášu sa v povetrí stále niesla aj vôňa syrových
dobrôt, ktoré čakali na svoje ohodnotenie a bryndzových halušiek,
ktoré sa míňali „ako teplé rožky“,
také boli chutné. So zapadajúcim
slnkom rozhodne neupadala nálada návštevníkov Zákamenských
Dní, práve naopak.
Roztancovala ich tanečná skupina Freed, vo folklórnom duchu
vyzvŕtal Kamenčan a na hlavnú
hviezdu večera pripravili hudobné
skupiny Everlong a The Cellmates. A potom to už naozaj vypuklo, lebo nastúpil Polemic. Festiva-

Dokončenie – s. 19
a atrakcie, ktoré nielenže preverili ich pohybové schopnosti, ale
priniesli aj možnosť získať rôzne hodnotné odmeny. Oddýchnuť

loví veteráni, ktorí rozprúdia každú akciu na počkanie. A že sa im
u nás páčilo, potvrdili vyhlásením
aj na svojej facebookovej stránkej
vyhlásením: „Atmosféra a publikum na koncerte v Zákamennom
na Hornej Orave ( 19. 7.) rovná sa
DIVOČINA!“
A tak veru aj bolo. A niečo podobné pre tých, ktorí majú radšej
tradíciami podčiarknutú muziku,
bola pripravená veselica v areáli firmy KLIBOS, kde do tanca vyhrával známy Kysucký prameň.
Pre tých, čo po takejto divočine
vládali, pokračoval program Dní
obce aj v nedeľu. Dorastenci a muži TJ Tatran Zákamenné si zmerali svoje sily s mužstvami z družobných obcí v Čechách a Poľsku
– Staříč a Suszec. A pre fanúšikov športu bol pripravený aj streetbalový turnaj. Dni obce tento rok definitívne skončili pri po-

sledných tónoch hudobnej skupiny ESMOSZ.
Bez zbytočných dlhých rečí
a pátosu, úprimne ďakujem všetkým, vďaka ktorým boli také, aké
boli. Lebo boli skvelé a stáli za to.
Mgr. Zuzana Florková
Autor foto Peter Lašák, OcÚ
VIAC » Fotogaléria z Dni Zákamenné 2014: www.zakamenne.sk
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Požehnanie sochy biskupa Jána Vojtaššáka
Na začiatku to bola
len myšlienka uctiť si
a nezabudnúť na nášho
veľkého rodáka.
Malými krôčikmi sa stal tento
sen realitou. Vedenie obce sa rozhodlo z rozpočtu obce vyčleniť peniaze, za ktoré by sa zrealizovala
socha biskupa.

Verejnú súťaž vyhral náš rodák Mgr. Art Juraj Brišák, ktorý je
známy nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Komisiu zaujali jeho
skice. Následne urobil malý sadrový odliatok – model. Neskôr začal pracovať na hlinenom modeli
s prímesou pilín.
Po jej dokončení sa podľa nej
odliala socha z bronzu. Socha je

Spomienková slávnosť pri 49. výročí úmrtia biskupa Vojtaššáka

vysoká 2,10 cm a váži približne
400 kg.
Dielo sa podarilo dokončiť
a na dni obce 2014 bola požehnaná socha biskupa Jána Vojtaššáka. Sochu odhalil jej autor Juraj Brišák a požehnal ju spišský
pomocný biskup Andrej Imrich.

Bronzová socha nášho rodáka sa
vypína na podstavci, kde je na antikorových platniach zachytený
krátky životopis biskupa, modlitba za blahorečenie, jeho biskupský
erb a QR kód s prístupom k podrobným informáciám o jeho živote
– viď foto na s. 2.
V. Polťáková

Ako sa rodí socha Vojtaššáka (J. Brišák)

Púť k hrobu biskupa Vojtaššáka
Dňa 4. 6. 2014
boli žiaci 7. ročníka
na púti k hrobu
zákamennského rodáda,
Božieho služobníka
biskupa
Jána Vojtaššáka.
UBYTOVACIE
SLUŽBY
PENZIÓN
ZÁKAMENNÉ 205
TURISTICKÁ
UBYTOVNA 258

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

Jeho hrob bol pôvodne na zákamenskom cintoríne a všetci Zákamenčania ho poznajú. Po jeho otvorení však boli pozostatky otca biskupa prenesené do Spiškej Kapituly. Zároveň mali žiaci jedinečnú príležitosť navštíviť biskupský
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

úrad. Týmito inak verejnosti neprístupnými miestami ich sprevádzal
a s históriou oboznamoval sám rektor kňazského seminára. Previedol
ich aj seminárom, ktorý nesie meno
biskupa Jána Vojtaššáka a je nazývaný „starším bratom“ našej školy.
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

Ďalšími zástavkami boli: hrob otca biskupa Františka Tondru, Levočská hora – pútnické miesto Slovákov, Spišský hrad – súčasť svetového kultúrneho dedičstva a milým spestrením bola zastávka v sokoliarni pod hradom. Naši siedmaci sa vracali domov síce unavení,
ale veľmi obohatení a hlavne všetci
v poriadku.
SmA
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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ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Zo zasadnutia OZ,
konaného 27. 6. 2014.
Starosta obce Ing. Milan Vrábeľ
otvoril a viedol zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zákamenné, privítal prítomných, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné, neprítomný je pán Florián Subjak a Peter
Grofčík. Pán Subjak sa ospravednil a p. Grofčík príde neskôr. Ďalej boli prítomní Mgr. Pavol Demko, riaditeľ základnej školy, Ivana
Grofčíková, Marián Iglár, František Polťák, Viera Polťáková.
K uzneseniu z posledného zasadnutia OZ starosta uviedol, že
trvá a na určení ulíc sa pracuje, zatiaľ bola na stránke obce sprístup-

nená digitálna mapa, ktorá umožňuje v obci lepšiu orientáciu. Je
pod heslom „Geodeticca“.
Prehľad o plnení rozpočtu
za I. štvrťrok 2014 poslanci dostali
s pozvánkou, starosta ich vyzval,
aby sa k nemu vyjadrili. Poslanci
ho jednomyseľne zobrali na vedomie bez pripomienok.
Starosta stručne oboznámil
poslancov so zmenou rozpočtu
k 30. 5. 2014. Podrobný prehľad
je v tabuľke, ktorú mali poslanci k dispozícii. Obec dostala dotáciu z ÚPSVaRu, robili sa úpravy
na Hlbokej ceste – navýšenie kanálu, zakúpil sa nový softvér na obecný úrad, zakúpila sa kosačka. Poslanci jednomyseľne zmenu rozpočtu k 30. 5. 2014 schválili v počte 10 hlasov.

Hlboká cesta pred prácami

Hlboká cesta pred a po prácach
Hlavná kontrolórka Viera
Verníčková predložila stanovisko k záverečnému účtu 2013.
V súlade s § 16 ods. 10 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporučila OZ
návrh záverečného účtu za rok
2013 schváliť.
Starosta následne požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k záverečnému účtu obce za rok 2013
a celoročnému hospodáreniu
v roku 2013. Prebytok hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu a nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov činí 342 773,58 €. Schodok finančných operácií v sume 27 106,18 €.
OZ jednomyseľne schválilo v počte 10 prítomných poslancov po-

Rok 2014 by si zaslúžil aj prívlastok rok dažďov
Výdatné zrážky trápili veľa našich občanov

Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
ZDRAVOTNÉ STREDISKO 40
ZÁKAMENNÉ
MOBIL: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk

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

Starosta oboznámil OZ s plnením hlavných úloh od začiatku roka 2014:
• vyasfaltovanie cesty ku ihrisku
• vybudovanie cesty k IBV pri Terézii Balúnovej – „Hlboká cesta“
• oprava mosta na Vyšnom konci –
dorobí sa ešte odvodnenie,
• výmena lámp verejného osvetlenia na Vyšnom konci,
• vybudovanie altánku na Vyšnom
konci – Mgr. Bernaťák upozornil
na to, že je potrebné vybudovať aj
osvetlenie, starosta uviedol, že sa
v budúcnosti počíta aj s osvetlením,
Pokračovanie na s. 5

Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

029 56 Zákamenné 62

užitie prebytku hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu a vysporiadanie schodku finančných
operácií z rezervného fondu.

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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kovcov za prítomnosti pani Viery
Polťákovej. OZ jej opätovne nevyhovelo, pretože by sa mohlo zamedziť prístupu k ďalším rodinným
domom. OZ ďalej schválilo odpredaj pozemkov pani Justíne Mičekovej z Oravskej Lesnej, manželom Karolovi a Márii Florkovcom
na základe znaleckého posudku
a osobitného zreteľa.

Starosta obce odovzdal Mgr. Bernaťákovi Cenu obce Zákamenné
Dokončenie zo s. 4
• začala sa budovať lávka pre peších
popri moste cez rieku Kliňanka,
• vymaľoval sa nový kultúrny dom
a obecný úrad,
• nepodarilo sa zrealizovať vyhotovenie dokumentácie na chodníky na Poriečie
• Mgr. Bernaťák ešte upozornil
na úspech futbalových mužstiev,
podarilo sa im postúpiť do vyšších
tried,
Pavol Demko, riaditeľ ZŠ s MŠ
Jána Vojtaššáka v Zákamennom
informoval obecné zastupiteľstvo
o vyučovacom procese v šk. roku
2013/2014.
Starosta podal informácie
o priebehu projektu odkanalizovania obce. Práce prebiehajú veľmi pomaly, staré problémy pretrvávajú, starosta sa pravidelne zúčastňuje na kontrolných dňoch,
kde sa snaží presadzovať požiadavky obce a záujmy občanov.
Prítomný Marián Iglár chcel vedieť ako je riešené v projekte potrubie splaškov a chodník. Starosta informoval, že pri cestách II.
a III. triedy chodníky nie sú nárokovateľným prvkom. Obec ich bude budovať vo vlastnej réžii, najskôr však treba vykúpiť pozemky. Splaškové potrubie má na každých 50 m šachtu. M. Iglár poukázal na problémy, ktoré vznikajú tým, že niektorí občania nechcú dať súhlas vstupu na pozemok.
Starosta konštatoval, že tým nič
nevyriešia, postupom času sa budú musieť všetci občania na kanalizáciu pripojiť.
Mgr. Bernaťák a Mariana Florková, predseda a členka komisie kultúry, vzdelávania

a športu informovali o príprave slávnosti dní obce. Mgr. Bernaťák uviedol, že oslavám v športovom areáli bude predchádzať
požehnanie sochy biskupa Jána
Vojtaššáka na námestí. Požehnať
ju príde pomocný biskup Andrej
Imrich, ktorý bude slúžiť aj svätú
omšu. Program pri požehnaní zabezpečí mužský spevácky zbor s J.
Žatkuliakom. Pani Milka Rusnáková pre túto príležitosť zložila báseň, ktorú prednesie pani Belicajová.
V športovom areáli začneme sv.
omšou, uviedla M. Florková. Dali sme príležitosť domácim talentom, žiakom zo ZŠ, tanečnej skupine FREED, Matúšovi Polťákovi – hra na saxofón, Soni Subjakovej – spev, FS Kamenčan, Jednote
dôchodcov. V ich réžii je aj súťaž
o najkrajší syrový výrobok. Aj tento rok sa bude súťažiť vo varení gulášu, bude aj zákamenský drevorubač, samozrejme penalta a súťaže pre deti. Objednali sme nafukovacie atrakcie pre deti, platí
ich obec, detský program Vesmírni hrdinovia a na večer hudobné
skupiny Everlong, The Cellmates
a Polemic.
O programe na nedeľu informoval Ing. Peter Klimčík , predseda TJ. Na futbalový turnaj sú
pozvané mužstvá z družobných
obcí Staříč a Suszec a súčasne bude prebiehať streetbalový turnaj.
Starosta uviedol, že po technickej stránke dni obce zabezpečia
zamestnanci obce, o bezpečnosť
a regulovanie dopravy a parkovania v športovom areáli sa budú
starať hasiči a požiadal aj Obvodné oddelenie PZ v Zákamennom.
V bode nakladanie s majetkom
obce sa opätovne riešila žiadosť
manželov Viery a Vladimíra Polťá-

OZ ďalej odsúhlasilo odpustenie nájmu na časť strechy starého kultúrneho domu spoločnosti
RegionalDiscountServices,s.r.o.
Vavrečka, ktorá tam má umiestnený nosič telekomunikačného
zariadenia, ukončenie nájomnej
zmluvy na prenájom Penziónu Zákamenné Ing. Vladimírovi Florkovi, rozšírenie verejného osvetlenie
na základe žiadosti p. Heleny Gonšorovej do ulice od Jozefa Revaja.
Viera Verníčková, hlavná kontrolórka obce predložila OZ
na schválenie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014. OZ ho
jednomyseľne schválilo počtom
11 prítomných hlasov. V priebehu
zasadnutia prišiel aj poslanec Peter Grofčík.
Starosta konštatoval, že v mesiaci november 2014 budú komunálne voľby a OZ musí schváliť volebné obvody. Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí č. 346/1990 Zb.v znení neskorších predpisov, § 9, ods. 2 poskytuje možnosť voliť poslancov obce v jednom, alebo viacerých volebných obvodoch. Ak OZ schváli
jeden volebný obvod v obci, všetci
voliči budú voliť všetkých 12 kandidátov na poslancov OZ (počet
poslancov upravuje Zákon o obecnom zriadení 369/90 Zb. v znení
neskorších predpisov , § 11, ods.3,
pís. f), ak OZ schváli viac volebných obvodov, voliči z príslušného volebného obvodu budú voliť len tých kandidátov na poslancov, ktorí budú kandidovať za príslušný volebný obvod. V minulých
voľbách mala obec schválené 4 volebné obvody a pre každý sa volili 3
kandidáti.
Po prejednaní starosta dal hlasovať za schválenie 4 volebných
obvodov a 3 poslancov pre každý jeden volebný obvod. Za hlasovalo 8 poslancov, 2 sa zdržali hlasovania a 1 bol proti. Pre voľby
do orgánov samosprávy obcí boli
schválené 4 volebné obvody a pre
každý volebný obvod 3 poslanci.
OZ jednomyseľne počtom prí-

tomných 11 poslancov schválilo
pre nasledujúce volebné obdobie
2014 – 2018 plný pracovný úväzok
starostu obce.
Starosta informoval poslancov o významnom životnom jubileu 70. narodenín, ktorého sa dožíva poslanec OZ Mgr. Albín Bernaťák, ocenil jeho celoživotný prínos a zásluhy pre obec Zákamenné a navrhol mu udeliť Cenu obce
Zákamenné. Poslanci jednomyseľne tento návrh schválili 11 hlasmi.
Starosta odovzdal Mgr. Bernaťákovi Cenu obce Zákamenné.
Na zasadnutie OZ bol pozvaný
aj pán kaplán Marek Forgáč, ktorý je od 8. 7. 2014 preložený do inej
farnosti. OZ mu poďakovalo za 4
ročné pôsobenie v obci a bol mu
odovzdaný darček na pamiatku.
Starosta požiadal poslancov,
ktorí môžu v pondelok prísť na námestie kvôli osadeniu sochy biskupa Vojtaššáka. Ide o to, aby sa osadil
v správnom uhle, pretože pri projekte námestia, sa ešte nepočítalo
s miestom, kde bude socha stáť.
Keďže sa vyčerpal program zasadnutia a neboli už žiadne pripomienky, starosta poďakoval
za účasť a schôdzu OZ ukončil.
Zo zasadnutia OZ,
konaného 3. 10. 2014.
Predposledné zasadnutie OZ
pred koncom volebného obdobia
sa konalo 3. 10 2014. Prítomní boli
9. poslanci, Karol Čič a Mgr. Emília Strýčková sa ospravedlnili, Dušan Kovaľ prišiel v priebehu zasadnutia. Ďalej boli prítomní Mgr. Pavol Demko, riaditeľ ZŠ, Ing. Marta
Florková, ekonómka a účtovníčka
OcÚ Zákamenné, prednosta OcÚ
Jozef Peňák, kontrolórka Viera
Verníčková a Ing. Pavol Dibdiak,
zástupca firmy SKI SEVEN, s.r.o.,
zapisovateľka Mariana Florková.
Starosta, Ing. Milan Vrábeľ
konštatoval, že OZ je uznášania
schopné. OZ jednomyseľne schválilo zmenu programu a to vsunutie bodu „Ukončenie prenájmu lyžiarskeho vleku“ po bode Kontrola plnenia uznesení.
Prednosta OcÚ Jozef Peňák konštatoval, že uznesenie č.
3/2014 zo dňa 27. 6. 2014 nemalo
ukladaciu časť, preto sa pristúpilo k riešeniu ukončenia prenájmu
lyžiarskeho vleku. Zástupca firmy SKI SEVEN, s.r.o. Ing. Pavol
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Dibdiak uviedol, že prevádzkovanie vleku v ostatných rokoch je pre
ich firmu stratové. Investície, ktoré boli do vleku vložené sa im nevrátili a keďže uplynula doba 10
rokov, na ktorú bola uzavretá nájomná zmluva, rozhodli sa, že ju
už nemajú záujem predlžovať.
Starosta zhodnotil situáciu tak,
že obec si jednoducho nemôže dovoliť prevádzkovať vlek v takom
veku a s takými službami, môže
ho ponúknuť do verejno-obchodnej súťaže.
Mgr. Bernaťák vyjadril nespokojnosť s tým, aby vlek ostal
ladom. Žiadal starostu, aby obec
našla prostriedky na jeho prevádzkovanie. Prevádzkovanie vleku je nákladné finančne, náročné
administratívne uviedol starosta
a potvrdil to aj Ing. Dibdiak. Túto
sezónu nebude možné vlek spustiť
aj keby sa našiel záujemca na prenájom, pretože celý proces verejnej súťaže je zdĺhavý. Po ukončení
rozpravy k tomuto bodu, OZ vzalo
informáciu na vedomie.
Mgr. Demko poďakoval Ing.
Dibdiakovi, za dobrú spoluprá
cu v rámci školy a informoval OZ
o pripravenosti školy na nový školský rok 2014/2015. Školu navštevuje 712 žiakov v 32 triedach, pokles počtu žiakov bohužiaľ pokračuje. Jedna trieda je špeciálna.
Na škole pracuje 32 krúžkov, vlani bolo 35. Krúžky navštevuje 782
žiakov z toho 101 externých. V MŠ
je 166 detí v 9 triedach, 5 celodenných, 4 poldenných. Predškolákov
je 90. V školskom klube je 28 detí
a školskú jedáleň navštevuje 315
stravníkov z toho 18 cudzích. Ria-

diteľ informoval o prechode školy
na online triedne knihy. Starosta
uviedol, že zaznamenal sťažnosti
od občanov, že detské ihriská pri
MŠ navštevujú mačky a psy, preto
požiadal riaditeľa o zabezpečenie
ich prekrytia. Ďalej požiadal riaditeľa o predloženie zoznamu, koľkým deťom nebolo vyhovené žiadosti o prijatie do školského klubu,
aby mohli problém spolu riešiť.
Prehľad o plnení rozpočtu
za I. polrok dostali poslanci s pozvánkou. Starosta vysvetlil niektoré výdavky a premietol ich
na akcie, ktoré sa za uplynulé obdobie realizovali. Vybudovala sa
Hlboká cesta, využila sa situácia,
keď sa budovala časť kanalizácie
pri MŠ Ústredie a urobila sa aj prekládka potoka, posilnili sa rúry,
ktoré sa upchávali a potok sa rozlieval do priestorov pred 14 b.j.
a materskou školou, zakúpilo sa 7
lámp do nových ulíc k IBV, vymenili sa ríne na starom kultúrnom
dome, dokončila sa cesta k športovému areálu, dokončila sa lavička pre peších vedľa mosta pri Klibose, vylepšilo sa ozvučenie cintorína, vykonala sa rekonštrukcia verejného osvetlenia v Babinci. Poslanci vzali plnenie rozpočtu na vedomie.
Po zhodnotení plnenia rozpočtu nadviazal s informáciou
o zmene rozpočtu. Bežné dennodenné fungovanie obce si vyžaduje zmenu v rozpočte presunom
po položkách. Došlo aj k navýšeniu a to dotáciami zo štátu napr.
pre asistentov učiteľov, odchodné do dôchodku učiteľov, na učebné pomôcky znevýhodneným žiakom, dotácia na matriku na ná-

Občanom slúži bezpečná lavička
sledne zníženiu, výdavkami v tej
istej výške.
V bode nakladanie s majetkom obce starosta ozrejmil situáciu so zubnými lekármi v obci.
MDDr. Iveta Ovsáková, ktorá má
ambulanciu v budove s.č. 1003,
kde sídli aj Polícia ošetruje pacientov pre Novoť aj Zákamenné
MUDr. Klement Gajdoš zamestnáva 3 zubných lekárov. Dvaja sú
z Ukrajiny a MUDr. Gajdoš požiadal obec pre nich o pridelenie bytu. Po osobnom jednaní so starostom, lekárom vyhovoval byt v budove Polície a starosta dal OZ návrh
na prenájom bytu na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou od 1. 11. 2014 – 30. 6. 2015 bezplatne. O prenájom dvoch miestností v tejto budove požiadali aj dvaja
zubní laboranti, ktorí pracujú aj pre
zubných lekárov v obci. OZ schválilo
prenájom miestností pre zubných laborantov s takými istými podmienkami ako aj byt pre zubných lekárov.
Ďalej OZ schválilo finančný
príspevok OZ Kapce na rok 2015
vo výške 2 000 € a kompenzáciu
nájmu za rok 2013 v ubytovacích
zariadeniach Penzión Zákamenné a TU Zákamenné, s vykonanými prácami.
OZ prejednalo a schválilo
hlavné úlohy na rok 2015:
• územno-plánovacia dokumentácia infraštruktúry IBV Oravice –
Úradníkov vrch, Kalvária,
• vybudovanie pomníka pre nenarodené deti na cintoríne,
• príprava projektovej dokumentácie chodníkov Oravice a Poriečie,
• vodovodné potrubie pre pitnú
vodu z Lokce,

Inštalácia nových dažďových zvodov na dome kultúry a pošty

Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

Marek Beňuš upozornil na to,
že v novom cintoríne sa začali objavovať širšie hroby, ako predpisuje cintorínsky poriadok. OZ uložilo prednostovi predvolať občanov,
ktorých sa to týka a problém riešiť.
Ak by ste hľadali v nedeľu
na Kalvárii pokoj a ticho, bohužial, po cestách sprava a zľava jazdia totiž terénne motorky a štvorkolky, uviedla Mariana Florková.
Peter Grofčík chcel vedieť, či
bol vydaný súhlas na postavenie
garáže J. Holubčíka, pretože garáž je veľmi blízko pri ceste. Starosta uviedol, že nebol daný, bude
sa to riešiť.
Mgr. Bernaťák upozornil
na skutočnosť, že budúci rok si
bude obec pripomínať 400. výročie 1. písomnej zmienky o obci a treba sa na túto udalosť dobre pripraviť. Treba pouvažovať
o udelení vyznamenaní významným občanom, respektíve rodákom: Martinovi Bajčičákovi, Jurajovi Brišákovi, Emílii Rusnákovej,
Agneši Vrábľovej. Bolo by potrebné pozvať rodákov, ktorí žijú v zahraničí a navrhol, aby sa na mieste, kde sa usadili prví obyvatelia
obce umiestnil pamätník.
Ďalej navrhol umiestniť pamätnú tabuľu na kostole, alebo fare
Andrejovi Hlinkovi, lebo pôsobil
aj v našej farnosti ako kaplán.
Mariana Florková
StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

• výkup pozemkov pod cesty
k IBV,
• vybudovanie detského ihriska,
• príprava projektovej dokumentácie pre športový areál,
• 400. výročie prvej písomnej
zmienky o obci Zákamenné – oslavy

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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KOMUNÁLNE VOĽBY v obci Zákamenné
– 15. nobembra 2014

Voľby do orgánov samosprávy (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
v sobotu 15. novembra 2014 v budove Základnej školy
s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné
od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.
VOLEBNÉ OBVODY
Obecné zastupiteľstvo v Zákamennom podľa § 9 ods. 3 zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 3/2014 – 7 zo dňa 27. júna 2014 určilo, že poslanci budú volení v 4 volebných obvodoch, a to nasledovne:
Číslo volebného
obvodu
1.
2.
3.
4.
Spolu:

Časti tvoriace volebný
obvod od súpisného čísla
1 – 167, 864 – 1088, 1458
168 – 534
535 – 863
1089 – 1443, 1446 , 1447, 1459

Počet volených
poslancov
3
3
3
3
12

Pre voľby starostu tvorí obec Zákamenné
jeden jedno mandátový volebný obvod.
Dňa 24. 9. 2014 miestna volebná komisia preskúmala kandidátne
listiny a rozhodla o registrácii kandidátov. Ako kandidáti na funkciu
starostu obce sú zaregistrovaní štyria kandidáti. Občania si budú voliť
jedného kandidáta na post starostu obce Zákamenné.
Na poslanca obecného zastupiteľstva je zaregistrovaných 33 kandidátov. V každom volebnom obvode môžu občania zvoliť najviac troch
poslancov do obecného zastupiteľstva.
Kandidáti pre voľby starostu obce Zákamenné
– komunálne voľby 15. novembra 2014
1. Marta Balková, Ing., 56 r., ekonómka, Zákamenné 229, nezávislá
2. Peter Klimčík, Ing., 34 r., štátny zamestnanec, Zákamenné 1053, nezávislý
3. Jozef Sivčák, 49 r., hudobník, Zákamenné 997, nezávislý
4. Milan Vrábeľ, Ing., 52 r., lesný technik, Zákamenné 24, nezávislý

3. Jozef Chmeľ, Ing., 60 r., riaditeľ, Zákamenné 202, SMER
4. Peter Grofčík, 44 r., živnostník, Zákamenné 485, KDH
5. Pavol Janoťák, 38 r., technik, Zákamenné 399, KDH
6. Tatiana Mrekajová, Ing. 49 r., učiteľka ZŠ, Zákamenné 259, SIEŤ
7. Rudolf Traj, Ing., 52 r., lesný inžinier, Zákamenné 228, SNS
8. Viktória Večerková, 59 r., dôchodkyňa, Zákamenné 463, SDS
9. Vladimír Vojtaššák, 41 r., podnikateľ, Zákamenné 416, SMER
Volebný obvod č. 3
1. Marek Beňuš, 32 r., SZČO, Zákamenné 601, nezávislý
2. František Florek, Ing., 49 r., technik, Zákamenné 864, KDH
3. Martin Florek, Bc., 25 r., študent, Zákamenné 610, SNS
4. Pavol Florek, 60 r., technik, Zákamenné 859, KDH
5. Milan Grofčík, 47 r., stolár, Zákamenné 721, nezávislý
6. Miroslav Koleň, 31 r., živnostník, Zákamenné 735, nezávislý
7. Miroslav Teľuch, 65 r., dôchodca, Zákamenné 984, SMER
Volebný obvod č. 4
1. Peter Durčák, Ing., 50 r., konateľ, Zákamenné 1157, KDH
2. Alojz Filipčík, 52 r., živnostník, Zákamenné 1327, SMER
3. Peter Klimčík, Mgr., 30 r., učiteľ, Zákamenné 1312, nezávislý
4. Anton Kurek, 40 r., elektrikár, Zákamenné 1078, SMER
5. Martin Oleš, Ing., 32 r., strojný inžinier, Zákamenné 1283, NOVA
6. Michal Plaskúr, Ing., 32 r., stavebný inžinier, Zákamenné 1161, SNS
7. Dušan Polťák, 40 r., štátny zamestnanec, Zákamenné 1399, nezávislý
8. Emília Strýčková, Mgr., 51 r., ekonómka, Zákamenné 1278, SDS.
–OcÚ

Kandidáti pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Zákamennom
– komunálne voľby 15. novembra 2014
Volebný obvod č. 1
1. Albín Bernaťák, Mgr., 70 r., dôchodca – učiteľ, Zákamenné 977, SDS
2. Vladimír Florek, Ing., 55 r., SZČO, Zákamenné 141, nezávislý
3. Karol Glejtek, 52 r., SZČO Zákamenné 1020, SIEŤ
4. Ľudovít Gruchala, 49 r., živnostník, Zákamenné 133, SMER
5. Helena Klimčíková, 60 r., štátny zamestnanec, Zákamenné 74,
SMER
6. Milan Rypák, Ing., 53 r., technik, Zákamenné 926, SNS
7. Monika Sivčáková, Mgr., 43 r., učiteľka MŠ, Zákamenné 997, nezávislá
8. Florián Subjak, 66 r., dôchodca, Zákamenné 82, KDH
9. Anton Sumihora, 35 r., robotník, Zákamenné 922, KDH
Volebný obvod č. 2
1. Karol Čič, 63 r., dôchodca, Zákamenné 390, SMER
2. Viktor Florek, 52 r., SZČO, Zákamenné 459, SNS

POUČENIE
Vážení voliči,
pred hlasovaním preukážete svoju totožnosť predložením
preukazu totožnosti. Potom dostanete od členov komisie dva
hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené
pred menom kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť
zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku).
Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej
schránky.
PEDIKÚRA A KOZMETIKA
(starostlivosť o pleť)
aj na objednávku

Bc. Zlatica Gruchalová
Zákamenné č. 128
Telefón: 0915 872 835
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Čo robí COOP JEDNOTA pre svojich členov
Dozorný výbor COOP
Jednoty, členská základňa
v Zákamennom, zorganizoval

v r. 2014 pre svojich členov
tri zájazdy. Dňa 31.mája
2014 bola zorganizovaná púť
do Šaštína k Sedembolestnej
Panne Márii patrónke
Slovenska.

Od 10 00 hodiny 54 pútnikov
sa zúčastnilo sv. omše, po ktorej
v Bazilike Sedembolestnej Panne Márii nasledoval ruženec. Tejto
púte sa zúčastnili väčšinou starší
ľudia. Veľkú vzdialenosť od domova všetci zvládli v pohode.
Naplnení hlbokým duchovným
zážitkom si ešte v autobuse naplánovali púť do Turzovky, ktorá
sa uskutočnila presne o 2 týždne.
Toto miesto milostí a pokoja, kde
Kráľovná Turzovky na hore Živčák
prikrýva svojim plášťom všetkých
putujúcich, zákamenčania často
a radi navštevujú.
Tretia púť bola do Krivej k blahoslavenej Zdenke Schelingovej.
Na všetky 3 púte dozorný výbor
Jednoty v Zákamennom prispel fiSocha sv. Jána Pavla II. pred bis- nančnou čiastkou na cestovné.
COOP Jednota Námestovo zorkupským palácom v Nitre. Autor soganizovala dvojdňový kultúrnochy Juraj Briššák.

-výchovný zájazd pre všetky dozorné výbory. Tohto zájazdu sa
zúčastnili 3 členky DV a to: Viktória Sekerášová, Anna Grofčíková
a Božena Sivčáková.
Prvý deň navštívili žrebčinec
v Topolčiankach, zámok Topolčianky, arborétum v Tesárskych
Mlyňanoch a kaštieľ v Mojmírovciach. Druhý deň nasledovala prehliadka Nitry, a to hlavne Nitrianskeho hradu, kde pred biskupským palácom stojí socha sv. Jána
Pavla II, ktorú vytvoril zákamenčan Juraj Briššák. Toto veľké umelecké dielo a mnohé iné nachádzajúce sa aj v zahraničí svedčia
o tom aký veľký talent máme v Zákamennom. V piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre je na strope
maľba, ktorá znázorňuje vysviacku prvých troch slovenských biskupov v r. 1921 a medzi nimi je aj
biskup Ján Vojtaššák, náš rodák.
Aké je to dojímavé keď sa
na cestách po Slovensku okrem so
známymi, príbuznými a rodákmi
stretávame s hodnotami vytvorenými prácou našich zákamenčanov.
V. Sekerášová

Zákamenčania v Černovej
„Priateľstvá nestačí len nadväzovať, ešte dôležitejšie je ich udržiavať.“
Dôchodcovia z Černovej sa
v roku 2012 zúčastnili letného
prechodu Zákamenským grúňom spojeného so sv. omšou. Tento rok Černovčania pozvali našich
dôchodcov na oslavy 150. výročia
narodenia Andreja Hlinku do jeho rodnej obce. Ešte pred oficiálnym začiatkom osláv sa Zákamenčania zúčastnili besedy s Antonom Laučekom rodákom z Černovej, ktorý napísal beletristické spracovanie života biskupa Jána Vojtaššáka – Anjelom svojim
prikážem o tebe. Autor nám rozprával s akými veľkými ťažkosťami sa stretával pri zbieraní materiálu na knihu. Po besede sa za-

čínal oficiálny program osláv a to
požehnaním novej zvonice a sv.
omšou v kostole Panny Márie Ružencovej, ktorú vysielala v priamom prenose televízia LUX. Možno ste s údivom doma sledovali vysielanie sv. omše a spoznávali známych Zákamenčanov. Po skončení sv. omše nasledovala akadémia
venovaná životu Andreja Hlinku.
Mali sme možnosť navštíviť aj jeho
rodný dom, v ktorom je zriadené
múzeum. Všetky predmety ktoré
sa nachádzajú priamo v dome patrili Andrejovi Hlinkovi. Černovčania mali pripravené literárnodramatické pásmo „Andrej – Školské roky“, o jeho detstve a mladosti. Autorom pásma bol Anton
Lauček, ktorý veľmi detailne a zaujímavo zachytil detstvo, školské
roky a štúdium Andreja Hlinku.

Po skončení pásma sme sa presunuli na cintorín, kde sme k pomníku černovských martýrov položili
kvety. Strávili sme veľmi zaujímavú nedeľu plnú dojmov, ktoré sa
zapíšu hlboko do srdca. Na mňa

osobne veľmi zapôsobilo s akou
úctou a hrdosťou sa Černovčania
hlásia k svojmu rodákovi. Kiežby
sme sa s takou istou úctou, hrdosťou a láskou vedeli hlásiť aj k našim veľkým rodákom.V. Polťáková

Mimoriadna kvapka
krvi
V čase prázdnin a dovoleniek je
veľký nedostatok najcennejšej
tekutiny.

V spolupráci s NTS Martin bola zorganizovaná mimoriadna
kvapka krvi. Zúčastnilo sa jej 58
darcov. Sestričky z NTS naplni-

li 52 krvných vakov. Prvýkrát si
do darcovského kresla sadlo 7 prvodarcov. Najmladším darcom bol
Henrik Sivčák, ktorý len nedávno
prekročil prah dospelosti. Odberu
sa zúčastnilo 33 žien a 19 mužov.
Prehľad podľa krvných skupín
a darcov: A + 10, A - 2, B + 12, B - 4,

0 + 4, 0 + 12, 0 - 3, AB + 8, AB - 1, spolu 52 darcov krvi.
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aktivity ZŠ a MŠ

Dopravná výchova v praxi
Ešte ako dieťa si s radosťou
spomínam, na hodiny
dopravnej výchovy.
Tú istú nefalšovanú radosť
bolo vidieť v očiach detí
na námestí.
Oni nebojácne vyrazili
do zákamenských ulíc.
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka potešila žiakov piateho ročníka.
V spolupráci s OO PZ Zákamenné pripravila pre nich deň dopravnej výchovy. Slnečné počasie dávalo celej akcii ten správny punc. Piataci sa pod dozorom svojich učiteľov a niektorých rodičov zhromaždili na námestí, kde ich privítal príslušník
PZ Mgr. Veselovský. Porozprával
im o dôležitosti správnej výstro-

je a výbave cyklistu. Prebrali si
správanie účastníkov premávky
a tiež im pripomenul zásady bezpečnosti na ceste. Deti sa v sprievode svojich učiteľov a za asistencie policajného vozidla vydali po zákamenských cestách vyskúšať si v praxi to, čo sa dozve-

deli. Elegantným oblúkom zamierili cez „kruháč“ k jednotlivým križovatkám, aby si na nich
vyskúšali dopravné situácie. Ďalším oživením dňa boli stanoviská
prvej pomoci umiestnené v altánku pri škole. Piataci si tu mohli
trénovať úkony zachraňujúce ži-

vot. Hravo zvládali poskytnutie
umelého dýchania i masáž srdca,
problém im nerobil ani obväzovanie rán alebo stabilizovaná poloha. Deti s pedagógmi a príslušníkmi PZ prežili pekný deň, ktorý im určite dal veľa po praktickej
stránke.
V. Polťáková

Tutanchamon – jeho
hrobka a poklady
„Keby nebola objavená Tutanchamonova hrobka s obrovskými
pokladmi, jeho meno by bolo len
zrnkom piesku v tisícročia trvajúcich dejinách Egypta.“
Vojtech Zamarovský
V piatok 3. 10. 2014 sa naši šiestaci a siedmaci na pár hodín preniesli
do roku 1922 a prostredníctvom výstavy Tutanchamon – jeho hrobka a poklady, zažili pocit, aký prežil
H. Carter, keď po dlhých 31 rokoch
objavil nikým a ničím nedotknutú
hrobku mladého faraóna Tutanchamona. Všetkých nás ohromil poklad
nesmiernej hodnoty a veľmi sa nám
páčil aj výklad, ktorý nám priblížil
životné osudy objaviteľa i objaveného. Na výstave sme mohli vidieť viac
ako 1000 nádherných predmetov,
ktoré boli v hrobke. Išlo síce o repliky
týchto predmetov, ale boli na nerozoznanie od pravých. Všade nás obklopovali rôzne zlaté šperky, amulety, zbrane, kreslá hudobné nástroje,
panovnícke symboly. Dozvedeli sme

sa, že v tých časoch sa tieto kultové predmety vyrábali z najcennejších materiálov ako zlato, alabaster, eben, vzácne kamene.
Asi každého najviac fascinovala
svetoznáma posmrtná maska Tutanchamona a obrovský pozlátený sarkofág, v ktorom bolo uložené
mumifikované telo faraóna. Všetky predmety a celá výstava bola zostavená tak, akoby sme práve vošli do faraónovej hrobky a objavili ju. Okrem tajomnej atmosféry,
nádherných exponátov sme sa veľa dozvedeli. Každý z návštevníkov dostal slúchadlá v ktorých si
mohol vypočuť rozprávanie o jednotlivých predmetoch. Rozprávanie bolo veľmi zábavné a poučné.
O Tutanchamonovi sme sa dozvedeli, že bol faraónom v starovekom
Egypte. Vládol približne v rokoch
1333 – 1323 pred naším letopočtom. Za faraóna ho korunovali ešte
ako dieťa, keď mal len deväť rokov.
Jeho trónne meno, ktorým podpisoval všetky dôležité dokumenty
a rozhodnutia bolo Nebcheprure.
Zomrel vo veľmi mladom veku len
ako 18 – ročný. Aj keď sa do dejín
nezapísal žiadnym výnimočným
činom, meno Tutanchamon pozná
celý svet. Keď Carter v roku 1922
objavil hrobku egyptského kráľa, ktorá bola plná nádherných pokladov, spôsobilo to svetovú senzáciu. Tutanchamon a jeho záhadná smrť v mladom veku z neho urobila legendu. Objaviteľ jeho hrobky
Howard Carter povedal: „Jedinou
pozoruhodnosťou v jeho živote bolo,
že zomrel a bol pochovaný“. ZŠ VP

Na východe sme videli
krásu miest
Žiaci 7. ročníka sa v dňoch
9. – 10. júna zúčastnili ob
hliadky pekných miest, Ko
šíc a Prešova. Čakalo tam
na nás veľa zaujímavostí.
Náš nos, ale aj cit pre krásu
a históriu nás doviedol pred hlavný oltár Dómu sv. Alžbety. Točivými schodami, ktoré sa nazývajú aj „schody lásky“ sme sa
dostali na balkón, považovaný
za „miesto kráľov.“ Z tohto miesta sme videli neprehliadnuteľný kríž a sochu Spasiteľa. Z vyhliadkovej veže sme mali prekrásny výhľad na mesto Košice.
Po prehliadke sme si oddýchli pri
fontáne, no naozajstné čaro sme
si vychutnali večer, a to prehliadkou pešej zóny. Pri orchestri Štátneho divadla sa práve konali hudobné vystúpenie. Poobede sme
sa premiestnili do ZOO a niektorí z nás si vychutnali dobrodruž-

stvo unikátneho zábavného Dinoparku.Taktiež sa nechali uniesť
vesmírnou oblohou v CVČ Domino, kde sa nám veľmi páčilo.
V areáli Letiska Košice sme sa dozvedeli o technickom vývoji lietadiel a motorov. Galéria prezidentských lietadiel vznikla vďaka podpore bývalého prezidenta
SR Schustera. Videli sme originály lietadiel eur. štátov, ale aj Číny
a USA. Poslednou bodkou výletu
bola návšteva národnej kultúrnej
pamiatky Solivaru v Prešove. Pri
obhliadke sme prešli komplexom
technických objektov, od čerpania
a varenia soli zo soľanky cez sklady, ktoré sú považované za najstaršie diela.
Obohatení vedomosťami sme
sa vracali domov. Posledný pohľad
na veľhory Slovenska – Tatry, prechod cez tunel Branisko, pohľad
na Spiš, Liptov a privítaní milovanou Oravou.
ZŠ
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Divadelné predstavenie FATIMA
Spolupráca medzi
Farským klubom
Lokca, spoločenstvom
matiek v Zákamennom,
spoločenstvom Zázračnej
medaily v Zákamennom
a obcou Zákamenné
vyústilo do uvedenia
divadelného predstavenia
pod názvom FATIMA.
Dobrovoľníci z farského klubu
Lokca nám veľmi emotívne pred-

stavili udalosti zjavenia. Na chvíľu
sme sa preniesli na začiatok
20. storočia a sledovali sme osudy
troch detí Lucie, Hyacinty a Františka, ktorým sa zjavila Panna
Mária.
Pred nami sa rozvíjal príbeh
o ktorom sme mnohí čítali alebo
ho aspoň počuli. Výborné herecké
výkony malých ale aj veľkých hercov nás nenechali chladnými a sálou burácal poriadny potlesk.
V. Polťáková

Púť do Levoče
„Radostnou cestou svätých,
kráčame spolu malí i veľkí“
Kolednícka akcia Dobrá novina
je už medzi nami trochu známa.
Veď v posledných rokoch sa do nej
zapája nemalý počet detí a mladých z našej obce. A prečo spomínam práve túto akciu?
eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí koná každoročne akciu „Misijná púť detí“ ako
poďakovanie koledníkom za ich
účasť na Dobrej novine. Púť sa
koná súčasne na dvoch miestach,
v Levoči a Rajeckej Lesnej.
Aj autobus koledníkov zo Zákamenného sa vydal na túto púť v sobotu 10. 5. 2014. Po minuloročnom „putovaní“ do Rajeskej Lesnej sme tento rok navštívili Levoču. Neodradil nás ani ranný oravský dážď. A to sme netušili, že v Levoči nás čaká teplý slnečný deň.
A pravdepodobne nepriaznivé ranné počasie neodradilo ani kolední-

kov s iných kútov Slovenska, pretože nás do Levočedoputovalo okolo
1200 detí a 600 animátorov.
Púť do Levoče sa niesla v hesle: „Radostnou cestou svätých, kráčame spolu malí i veľkí.“ A vskutku
sme spoločne kráčali, deti spolu so
svojimi animátormi strmou cestou
na Levočskú horu. Počas nej sme
spoznávali životy rôznych svätých,
ako napríklad sv. Dominika Savia,
sv. Filipa Neriho, sv. Jozef a v neposlednom rade Kráľovnej svätých
Panny Márie, ktorí nám môžu byť
posilou vo viere a na ceste do neba.
Deti mohli zistiť, že do neba sa dostaneme, keď „rozhýbeme svet dobrom“, a to sa nám podarí konaním
dobrých skutkov.
No toto všetko zisťovali postupne, plnením zaujímavých úloh počas stúpania na vrchol hory. Hneď
prvou bolo rozpletanie gordického uzla. Už zo starých príbehov
vieme, že gordický uzol nebol len
taký obyčajný. A naozaj, ani tu to-

mu nebolo inak. Uzol sme vytvorili my všetci, keď sme sa poslepiačky pochytali za ruky. Po otvorení
očí sme sa museli rozpliesť. Nebolo to jednoduché, ale zato zábavné. S troškou dôvtipu, šikovnosti,
obratnosti a trpezlivosti sa nám to
podarilo. Dozvedeli sme sa, že trpezlivosť je čnosť, ktorú budeme
potrebovať, aby sme sa nenechali odradiť únavou a dostali sa až
do cieľa našej púte.
Čím sme šli vyššie, tým viac
sme si to uvedomovali. Na ceste nás však čakali ďalšie úlohy
na stanovišti so svätými, chodníku múdrosti a bol aj priestor
na skupinovú kreativitu vymýšľaním spoločnej básničky, kde sme
zistili, že vymyslieť rým na slovo
radiátor nie je také jednoduché.
A tak strmá cesta na vrchol hory nás cvičila nie len v trpezlivosti a vytrvalosti, ale nám priniesla
aj poznanie životných posolstiev
svätých, možnosť vytvoriť spoločenstvo a prežiť zábavné chvíle.
Na vrchole hory to naozaj vrcholilo. Aj tam bol pre deti pri-

pravený program, s ktorým nás
oboznámili moderátori. Deti mali možnosť navštíviť rôzne stretká
ako miništranské, kde sa dozvedeli niečo o používaní liturgických
predmetov a aj o rozdieloch východného a západného katolíckeho obradu. Ďalšie stretko bolo Africké, tam sa mohli naučiť jednoduchú africkú modlitbu spojenú
s tancom. A v chráme pán docent
Trstenský rozprával o Biblii, o jej
vzniku, v akých jazykoch bola a je
písaná a aj zaujímavosti so židovských tradícií. Deti mohli ohmatať
papyrus a listovať v Biblii písanej
v hebrejčine, taliančine, francúzštine a iných svetových jazykoch.
No poznanie nebolo to najhlavnejšie. Program vrcholil svätou omšou o 13.00, na ktorú sme sa
mohli pripraviť aj prijatím sviatosti zmierenia. Na tomto mieste sme
si mohli intenzívnejšie uvedomiť, že
patríme do reálneho spoločenstva,
ktoré tvoria najmä deti a toto spoločenstvo dokáže pomáhať nielen deťom v Afrike, ale aj deťom a kamarátov našich obciach. animátorka

Púť detí do Šaštína a prehliadka
Trenčianskeho hradu
V sobotu 5. 7. 2014 animátori
eRka v spolupráci s obecným
a farským úradom uskutočnili
púť detí do Šaštína.

Už Simeonovo proroctvo vo
svätom písme predpovedá, že Máriinu dušu prenikne meč. A vieme,
že to bol nejeden meč bolesti. Čo
však majú spoločné Máriine bolesti s putovaním detí do Šaštína?
Kto už niekedy navštívil baziliku v Šaštíne, tuší, čo spája tieto
dve udalosti. Práve bazilika v Šaštíne je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. Keď načrieme
do historických prameňov zistíme, že pred 450. rokmi bol zaznamenaný prvý zázrak na príhovor
Panny Márie v Šaštíne a pred 50.

rokmi pápež Pavol VI. potvrdil Sedembolestnú Pannu Máriu za Patrónku Slovenska. A keďže v roku
2014 si nielen pripomíname tieto dva výročia, ale je aj tento rok
venovaný Sedembolestnej Panne
Márii, tak sa animátori eRka rozhodli zorganizovať púť detí práve
na toto miesto.
Po príchode detí na pútnické
miesto, nás privítal saleziánsky
kňaz Michalenko, ktorý nás sprevádzal počas celého nášho pobytu
v Šaštíne. Zúčastnili sme sa svätej
omše spolu s ďalšími dvoma pútnickými skupinami. Z rozprávania Michalenka sa deti mohli dozvedieť rôzne zaujímavosti o vzniku baziliky, o historických udalostiach a osobnostiach, uzdra-

veniach a zázrakoch spojenými
s týmto miestom. Práve v Mariologickom múzeu, ktoré sme mohli
navštíviť, boli umiestnené rôzne dary venované Piete šaštínskej
od začiatku 19.storočia.
Na konci našej návštevy sme
odovzdali duchovnú kyticu detí
ako poďakovanie za možnosť byť
na tomto mieste.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na Trenčianskom hrade,
ktorý sme nemohli len tak obísť.
Kamenné múry, počúvanie povestí a historických udalostí nás
vtiahli do dávnych dôb. Historickú atmosféru dotváral dvor s dobovými remeslami, kováčmi, sokoliarmi či lukostrelcami, nechýbal ani dobový kolotoč. No vrcho-

lom bol výhľad z veže Trenčianskeho hradu na okolité mesto.
Na konci našej púte sme boli naplnení novými poznatkami,
zážitkami, niektorí možno našli
kúsok pokoja, iný možno nových
kamarátov.
animátorka
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VYŠNOKONČANIA SA DOČKALI
Pamätáte si ešte majálesy
na vyšnom konci, ktoré bývali
v priestoroch dnešného
ihriska. Počas posledných
rokov pribudol na tomto
mieste altánok, ktorý navrhol
a nakreslil Jaroslav Janeta a
postavili obyvatelia vyšného
konca svojpomocne.
Dlažbu pokládli zamestnanci
obecného úradu. Finančnú čiastku
poskytla obec. Urbár dal drevo a krb
venovala ľudová hudba Kamenčan.
Altánok slúži ako kultúrno – športovo – turistický areál nielen tunajším
ale aj ostatným obyvateľom a taktiež náhodným okoloidúcim.
V nedeľu 6. 7. 2014 oficiálne
otvoril tieto priestory pán starosta Ing. Milan Vrábeľ príhovorom,
kde zdôraznil, že to čo postaví-

me vlastnými silami by sme si mali dvakrát tak vážiť. „Budem rád,
keď po niekoľkých rokoch bude
tento areál zodratý nie zničený!“,
povedal p. starosta.
Dušou tohto projektu je poslanec Marek Beňuš, ktorý dlhý
čas bojoval za zrealizovanie tohto areálu. „Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým ,ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na zhotovení tohto miesta a dúfam, že ho v zdraví užijeme,“ hovorí poslanec Beňuš. Vstup stráži (okrem kamerového systému)
socha medveďa, ktorého zhotovil
tunajší rezbár P. Vaják. Posedieť
si môžete pri piatich stoloch okolo, ktorých je desať lavičiek. V krbe sa dá grilovať a opekať môžete
pri ohnisku. Samozrejme nechýbajú ani koše pre odpad.

Jesenná tvorivá dielňa
Jedno nedeľné popoludnie
(5. 10. 2014) si pre všetky
deti animátori eRka
a KAM pripravili jesennú
tvorivú dielňu. Zúčastnilo
sa 85 detí plus rodičia.

Nedeľné popoludnie krátko
pred začatím začalo nebo plakať
a to od radosti, že konečne to čo sa
dlhé roky budovalo je dokončené.
V čase búrky a poriadneho lejaku
nás bolo pod altánkom 110 (dobrých ľudí sa všade veľa zmestí).
Všetci prítomní mohli ochutnať
guláš, ktorý ukuchtil kuchár Martin Beňuš. Osviežiť sme sa mohli
pivom alebo kofolou, ktorú čapovali čašníčky Monika a Dominika. Kávičku a škrabanie zemiakov
bolo pod taktovkou manželky pána poslanca pani Helenky. O hudbu sa staral Marek a Janko Beňuš
spolu so skupinou EZMOSZ. Pre
deti boli pripravené súťaže, kto-

ré moderovala vedúca
erka Martina Beňušová spolu s animátormi.
Každé dieťa si odnieslo cenu. Na konci súťažili v jednej disciplíne – najkrajší a najkreatívnejší tanec. Vyhrali všetci a a odmenou
bola sladká a výborná
torta. Ďakujeme za skvelé popoludnie a najmä za krásne oddychové miesto.
Bc. Martina Beňušová

Dievčatá sa potešili ozdobným sponkám z organzy a korálok, chlapcov zaujali šarkany z ústnych paličiek. Menších potešili sovičky z farebných papierov a s pohyblivými očami. Svoju fantáziu všetci mohli uplatniť vo výro-

be postavičiek z prírodného materiálu ako borovicové šušky, šípky,
škrupinky z orechov, žalude, listy... Kľúčenky z plastových vrchnákov a korálok potešili nejedného zúčastneného. Ďakujem všet-

kým animátorom, ktorí aj napriek
sviatočnému dňu prišli a venovali sa deťom. Za finančnú pomoc
patrí vďaka obecnému úradu.
Bc. Martina Beňušová
Autorka foto Monika Janoťáková
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NOC NA ZÁMKU
Kde bolo, tam bolo, neďale
ko oravského mora a v maleb
nom údolí pod ochranou ma
jestátnych kopcov vyrástol
malý zámok.
Nestavali ho však žiadni remeselní majstri murári, tajomstvo
jeho vzniku ukrýva tri kúzla: lásku, sen a fantáziu. Lásku k deťom,
detský sen a fantáziu učiteliek. Sila tohto kúzla dokázala z materskej školy v Oraviciach vyčarovať
rozprávkový zámok, kde mohli
všetci predškoláci prežiť 30. mája
2014 svoju „NOC NA ZÁMKU“.
Malých zvedavcov tu čakala milá
Snehulienka so svojimi kamarátmi trpaslíkmi, a spolu im prezra-

dili, čo im vyviedla zlá macocha
a aké prekážky musia prekonať,
aby mala naša rozprávka šťastný
koniec. Deti tak pomáhali Snehulienke nájsť stratený poklad, hľadali tajné značky, ktoré ich nakoniec po dlhom putovaní priviedli ku hľadaným cennostiam. Snehulienka bola svojim ochotným
pomocníkom veľmi vďačná a nadelila im zo svojich kráľovských
skvostoch – každý predškolák dostal obrázkové puzzle.
Zábava však tým neskončila a deti boli pozvané na zámok,
kde ich čakali ďalšie prekvapenia. Vstupenkou na zámok bol pršiplášť, pyžamo, baterka a hlávku
mala zdobiť vlastnoručne vyrobe-

ná koruna. Teplý čajík zohrial uzimené ručičky a hladné bruško pohladili sladké buchty servírované samotnými rozprávkovými bytosťami. Nič už potom deťom nebránilo obliecť pyžamá a vyzbrojení dobrou náladou a svetielkujúcou baterkou sa nevedeli dočkať
slávnej baterkovej diskotéky, kde
sa vyspievali a vytancovali, koľko
sa len dalo. Ozajstná skúška odvahy nastala, keď sme sa začali ukladať do postieľok. Noc strávenú bez
maminky a ocka však zvládli sta-

točne a ráno otvárali očká dychtivé po ďalších dobrodružstvách.
Snehulienkin dar a diplom, získaný za preukázanú statočnosť a odvahu, ich hrial pri srdiečku a ešte
dlho im bude pripomínať nielen
noc na zámku, ale aj bezstarostný
čas detstva strávený v materskej
škole. Avšak tak ako sa končia rozprávky v knihách, musela sa skončiť aj naša rozprávka. Zámocká
brána sa zatvorila, ale nie na dlho.
Tak ako každý rok sa bude otvárať
aj pre ďalších predškolákov. MO

Malý umelec
Žiaci šiesteho a siedmeho
ročníka sa na hodinách
dejepisu zoznámili s rôznymi
obdobiami ľudských dejín.

Erko – noc
Dňa 27. 8. 2014 animátori
zo stretka ERKO SUPROVÉ
DETI uskutočnili v erko
– miestnosti noc plnú zábavy
a hier, spojenú s modlitbou
sv. ruženca a sv. omšou.
Začiatok bol o 17 30, kedy sme
sa všetci stretli v erko-miestnos-

ti. Po zhromaždení, sme sa presunuli na sv. omšu a po jej skončení
sme pripravili pre deti rôzne zaujímavé aktivity a hry – jednak svetské a jednak na poznávanie Biblie.
V rámci programu sme vymysleli
aj pár súťaží, kde si deti mohli vybojovať cukríky. Pomedzi to sme
sa pomodlili ruženec a ráno sme sa
rozišli s úsmevom na tvárach a poďakovali sa Pánu Bohu, za krásne
strávený čas.
Aneta Janíková

Zvedaví škôlkari
Škôlkari s MŠ Ústredie sa
s pani učiteľkou Bendíkovou
vybrali na exkurziu na obecný
úrad a do pamätnej izby
biskupa Jána Vojtaššáka.
Boli veľmi zvedaví na pracovňu
pána starostu a tiež zasadačku, kde
sa konajú obecné zastupiteľstvá. Zaujímalo ich všetko. Na chodbe obecného úradu si prezreli aj expozíciu ľudových krojov a nástrojov. Deťom sa páčil mlynský kameň na ručné mletie obilia – žarnov. Skúšali aké
ťažké bolo kedysi namlieť múku. Dozvedeli sa, ako sa obliekali prarodičia. Zistili, že namiesto automatickej

práčky ich prababičky právali v potoku, mali koryto a rumpľu. Čudovali sa ako bolo možné chodiť v krpcoch, ktoré sa im zdali veľmi tvrdé
a nepoddajné. Škôlkari si zvedavo
obzerali aj žehličku – pigľajs, petrolejku ale aj kolovrátok. Pochopili, že
v minulosti bol veľmi ťažký život. Deti ďalej pokračovali s prehliadkou pamätnej izby biskupa Vojtaššáka. Boli očarené krásnym kľakadlom a starými omšovými knihami. Zvedavo si
obzerali starú drevenú posteľ a obrovskú perinu. Najviac obdivovali
nad biskupskou palicou a ornátom.
V krátkosti sa dozvedeli o ťažkom živote biskupa Jána Vojtaššáka.

Počas cestovania v čase navštívili šiestaci pravek, starovek a stredovek a ich starší spolužiaci spoznali život našich predkov Slovanov, zaujímavé dejiny Uhorska
a s moreplavcami objavovali nové
územia. Na témy, ktoré ich najviac
zaujali, vytvorili projekty. Vznikli
tak modely slovanských príbytkov
a hradísk. Žiaci 7. A vyrobili verné
kópie slovenských hradov. Niektorí žiaci sa na chvíľu stali faraónom,
účastníkmi starovekých olympijských hier, spartským bojovníkom,
či udatným rímskym vojakom.

Dievčatá zo 7. B ručne ušili šaty pre
Máriu Teréziu. Každý si svoj výtvor
odprezentoval a spoločne sme vytvorili zaujímavú výstavu. (JuĽ)
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letný kresťansky tábor pre deti

My sme Indiáni…
Aj tento rok sa nám podarilo
spojiť sily a vzniklo niečo,
čím sme, dúfam, vyčarovali
úsmev na tvári nielen nám,
ale aj deťom. Kúsok seba sme
darovali druhým v podobe
letného kresťanského tábora
pre deti tretieho až ôsmeho
ročníka základnej školy.
Čas trvania bol dlhší ako po minulé roky, preto aj zostavenie
programu bolo náročnejšie. Počasie nám mnohokrát nehralo do karát, takže nechýbala ani improvizácia. Verím však, že z pohľadu
detí dopadol tábor s malými chybičkami a nehodami úspešne. To
ale už, myslím, zreferovali doma
naši najmenší.
Všetko sa začalo v jeden upršaný deň na parkovisku pred školou
(tradične). Spoločne sme naložili
batožinu, ktorej bolo neúúúrekom.
Síce sme necestovali na dovolenku
k moru, ale, viete, Amerika je veľmi ďaleko. Tentokrát sme sa totižto ponorili do sveta Indiánov. Veľký náčelník mal problém, ktorý ho
trápil už dlhé roky, a potreboval
našu pomoc. Indiánske kmene odmietli nažívať v pokoji a nechceli
prijať mier. Nemohli sme to nechať
len tak, a tak sme sa vybrali na náročnú púť. Veď posúďte sami.
Cesta netrvala veľmi dlho. Bola
živá, plná očakávaní. Po príchode
na chatu Pilsko v Oravskom Veselom (náš americký kontinent) sme
sa začali zoznamovať s okolím.
Porozdeľovali sme sa do izieb, kde
každý našiel svoje miesto, nových
i starých priateľov. Potom nasledovala svätá omša, ktorou sme
všetko odštartovali, poprosili Pána Boha o pomoc, ochranu, trpezlivosť, silu... Po večeri nasledovalo mierové zasadnutie, ktoré viedol sám veľký náčelník. Zúčastnili sa ho aj kmeňoví náčelníci,
no bolo neúspešné – mier odmietli mnohí z nich. Náčelník nás teda
prijal do kruhu Indiánov, na znak
čoho si každý vyrobil svoju čelenku. A čo bolo našou úlohou? Každý kmeňový náčelník mal v úschove časť mierovej zmluvy prapraotca všetkých Indiánov. Aby však listina nadobudla platnosť, bolo potrebné všetkých presvedčiť o nutnosti mieru, časti pospájať a zmluvu podpísať. Na cestu prériou sme
sa vybrali už nasledujúci deň.
Ráno sme začali rozcvičkou,
ktorá nás rozhýbala a pripravila na všetky nástrahy dňa. Spoločne sme sa vybrali na prechádzku za kmeňom trpezlivosti. Ten je
okrem iného známy aj tým, že rád
varí, pečie, takže nám bolo jasné, že si vyskúša naše kulinárske
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schopnosti. Kráčali sme lesom.
O hríby či lesné plody nebola núdza, takže nechýbali ani modré
zuby. Podľa stôp, šípok, znakov
sme našli ukryté ingrediencie a
nakoniec sme sa dostali až do cieľa. Tam sme z múky, vody a soli
piekli chlieb na horúcich skalách.
Síce nebol taký, ako ho poznáme z obchodov či z rúk našich starých mám, chutil nám. Odmenou
za trpezlivosť nám bola časť zmluvy. Kým sme sa vybrali za ďalším kmeňom, deň sme si spestri-

ika, šifrovačka, nosenie víčka, hádanie predmetov, pravopisné kartičky, či viazanie uzlov… to všetko
nám pomohlo k cvičeniu bystrosti a rozumnosti. Férovosť pri športe je nevyhnutná. A to platí aj pri
netradičných hrách. Twister, skákanie na švihadle, partička či volejbal s balónom plným vody tiež
vyžaduje určité pravidlá. Podarilo sa, a teda časti zmluvy od ďalších dvoch kmeňov boli v našich
rukách. Večer sme si spríjemnili
vlastnou hudbou, husle a akordeón vytvorili na izbách príjemnú atmosféru. Nasledoval čas opäť dobiť sily a začať nový deň.
Rozcvičkou sme začali prípravu

ky na ozdobu. No nezabudli sme
ani na našich blízkych. Pre tých
sme zhotovili darčekové taštičky, či vypletané srdiečka. Dúfam,
že potešili. Nám spôsobila radosť
svätá omša, na ktorú sme síce kráčali pešo niekoľko kilometrov, no
o to väčšia obeta to bola. Prekvapení zostali určite aj domáci Veselovčania, keď sa kostol naplnil deťmi, spevom, radosťou,… Po večeri sme si posedeli pri táboráku,
kde sme sa spoločne pomodlili,
zaspievali si, zahrali či zatancovali. Ukázalo sa, že sme veľmi pestro
talentovaní. Gitara, husle, akordeón, bongo,… ľudovky i moderné…
z každého rožka troška. Nakoniec

li športom a hrami. Po sfutrovaní gulášu od našich skvelých kuchárok sme sa vydali opäť za ďalším kmeňom – kmeňom pomoci
blížnemu. Spoločne sme sa naučili, ako podať prvú pomoc v chvíľach ohrozenia života – pri zlomeninách, šoku, popáleninách,…
Dúfam, že to nebude potrebné,
no takýto rýchlokurz určite nie je
na škodu. Po zotmení nasledovala ďalšia časť cesty – skúška odvahy. Strašidlá síce neboli skutočné,
no strach už skutočný bol a to poriadny. U niektorých aj nečakaný.
Vrrrzg, brumbrum, vrr, prááásk,
vŕŕŕzg… Spoločnými silami a vzájomnou pomocou bola skúška
zvládnutá na jednotku s hviezdičkou a zážitky z nej, myslím, zostanú ešte dlho v spomienkach. A teráz hor sa do tancovania! Diskotéka, hity, zábava vyčarovali úsmev
na tvári, na strach sa zabudlo.
V modlitbe a spánku sme načerpali sily do ďalšieho dňa.
Streda sa niesla v znamení múdrosti i férovosti. Aj tieto vlastnosti sú pre náš život veľmi dôležité. Trénovať rozum, bystrosť a mozgové závity je potrebné aj cez prázdniny, aby náhodou nezaspali. A dá sa to aj jednoduchšie, zábavnou formou. Sudoku z kamienkov, indiánska moza-

na dlhú túru. Vo štvrtok bolo našou
úlohou navštíviť kmeň vytrvalosti.
Stálo nás to veľa síl, no Pilsko sme
zdolali ľavou zadnou aj napriek
mnohým prekážkam a nástrahám.
Pováľané stromy, zákerné osy, daždivé počasie… to všetko nám komplikovalo dosiahnuť náš cieľ. Cestou sme si vyrábali indiánske náhrdelníky z papradia, zbierali sme
čučoriedky, hríby a všetko vzácne,
čo nám les dáva. To sme na vrchole odovzdali náčelníkom vytrvalosti. Za odmenu sme okrem výhľadu
na okolie dostali aj ďalšie časti skladačky a s úsmevom na tvári sme
sa vrátili na chatu. Pani kuchárky
sa potešili hojnej nádielke hríbov
a sľúbili nám chutnú polievočku.
Večer sme si zmerali sily vo vedomostnej súťaži, pri ktorej sme ukázali, že aj s pokojom sa dá súperiť,
a že dôležité nie je vyhrať, ale zúčastniť sa. To ocenili aj ďalší náčelníci a darovali nám puzzle. Kúskov
stále pribúdalo, mierová zmluva sa
začala formovať, no časť ešte stále
chýbala. Opäť sme teda nachvíľu
predviedli, čo je v nás, vytancovali
sme sa, vyskákali a unavení sme zaľahli do postelí.
V piatok nás čakal oddych, tvorivosť nemala hraníc. Vyrobili sme
si tričká i rámiky na pamiatku, ale
tiež aj šperky, prívesky či odzna-

sa každý vybral do svojho lôžka
s očakávaním, čo prinesie sobota,
posledný deň.
Rozcvičili sme sa, pobalili sme
sa, zastrieľali sme si z luku, či zahrali horský golf a nastal čas poskladať zmluvu. Bolo to náročné, ale spoločnými silami sme to
zvládli. Dozvedeli sme sa, že musíme nájsť teepee stan, ktorý bol určený na podpísanie mierovej zmluvy. Prednosť však mala svätá omša, v ktorej sme sa už myšlienkami dostali domov, k rodičom a súrodencom, za ktorých sme okrem
nás ďakovali a prosili. Potom sme
sa spoločne vybrali na konečnú
cestu k stanu, kde nás už čakal veľký náčelník. Všetkých nás privítal,
poďakoval za pomoc, a poprosil
kmene o podpísanie mieru. Tentokrát všetko prebehlo úspešne. Našu úlohu sme splnili, neminula nás
malá sladká odmena. Netrpezlivo
sme čakali na autobusy, ktoré znamenali koniec tábora a návrat domov. Po takmer týždni sme sa už
všetci tešili, veď všade dobre, ale
doma najlepšie. A to je pravda.
Tábor skončil, no spomienky zostanú. A dúfam, že v nás zostane i to, čo sme sa spoločne naučili. Začať i ukončiť deň modlitbou, podeliť sa s radosťou i starosťami, poďakovať a poprosiť Pána
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Vodník
Hovorí sa, že vždy je lepšie
mať za suseda vodníka, ako
podvodníka. Tohto hesla sa
držia aj Zákamenčania.

letné programy pre deti
Vo fontáne na námestí sa objavil vodník Ferdinand, víla Rusalka a škriatok Fontánik. Okolo nich
s veľkými žiariacimi očkami pobehovali škôlkari z Materskej školy Ústredie v Zákamennom. Pani
učiteľky pripravili pre svojich malých zverencov dobrodružnú cestu za pokladom. Deti lúštili záhady a hádanky. Kľukatými cestičkami sa snažili dostať k čarovnému
miestu, kde sa ukrýva bájny poklad
plný sladkostí. Nakoniec ho objavili priamo vo fontáne na zákamenskom námestí, kde ho strážil vodník Ferdinand so svojimi priateľmi.
Deti sa hravou formou dozvedeli, že voda je vzácna, musíme ju
chrániť a nemôžeme znečisťovať
vodné toky.

Vypni telku zapni seba
Múdrosť sa netýka iba srdca
ale najmä srdca. Je nevyhnut
né vedieť sa rozhodovať a ko
nať múdro, mať vedomos
ti a používať pritom srdce.
Od 2. 6. do 8. 6. 2014 v rámci
týždňa Vypni telku zapni seba erkári vo svojich stretkách pripravili program pre deti, kde sa zaujímavou formou mohli dozvedieť
o múdrosti. Dr. Lant im vysvetlil,
že počas svojej vedeckej práce dospel k objavu , ktorý nazval „zrnká
múdrosti.“
Na jednotlivých stretkách deti
prišli na to, že nie len oni sú múdre
ale aj rodičia, starí rodičia, kňazi,
učitelia. Program vyvrcholil v sobotu 7. 6. na ihrisku na Vyšnom

Boha, zachovávať vlastnosti, ktoré sú v našom živote veľmi dôležité
a nevyhnutné. V kocke, svedčiť naším životom o tom, že sme Božie
deti, rozdávať seba, lásku druhým.
To dokázali aj mnohí, ktorí neboli priamymi „účastníkmi zájazdu“,
no iným spôsobom prispeli či pridali ruku k dielu. Bez nich by naše
úsilie vyšlo navnivoč. Veľké ďakujem patrí pánovi starostovi, pani

konci. Stretli sa tu erkári – LIENKY z Oravíc, ktorí prišli na bicykloch, erkári – ERKOSUPROVÉ
DETI z Nižného konca, ktorí prišli
pešo a erkári – POKLADY z Vyšného konca, ktorí prišli aj pešo aj
na bicykloch. Po super túre ich čakali súťaže, ktoré si pripravili skvelí animátori a spoločná opekačka.
V nedeľu 8. 6. 2014 erko a KAM
pripravili pre deti zábavné športové
popoludnie pre deti na ihrisku pri
škole. Zúčastnených ,ktorých bolo 95, privítal MUDr. Lant a dovolil im vstúpiť do svojho laboratória,
kde na nich čakali kolegovia a asistenti Dr. Lanta. V jednej skupine
bolo 7 detí, ktorí v jednotlivých súťažiach získavali body. So zaviazanými očami rozpoznať chute, trafiť

kuchárkam, ktoré nám vyvárali a vypekali samé dobrotky, pánom farárom a kaplánom, ktorí nám odslúžili sväté omše, ale
i ostatným sponzorom. Každý
pomohol ako mohol, niekto materiálne, niekto finančne a niekto duchovne.
Za všetko Veľké Pán Boh zaplať.
(KaM a eRko Zákamenné)
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,,Ďakujeme, Pane Bože,
že nás máš tak rád...“

Možno ešte veľa vecí nevedia,
alebo im to ešte nejde tak, ako by
sme si to my predstavovali, ale
čo vedia skutočne najlepšie a najkrajšie práve ony, tak to prejavovanie vďačnosti. Úprimné detské srdiečko pociťuje opravdivú vďačnosť, nehľadá ani neskúša pretvárku či falošnosť. Keď povedia ďakujem, myslia skutočné ďakujem. A niekoľko takýchto skutočných a veľkých ďakujem
sa nieslo aj kostolmi Zákamenného, kde 17. a 18. júna slávili svoje
ďakovné omše škôlkári z oboch
materských škôl, MŠ Oravice
i MŠ Ústredie. Obetné dary, ktoré niesli k božiemu oltáru, presne
vystihovali ich nevinnosť a úprimnosť, boli symbolmi ich vďačnosti
vyjadrovali poďakovanie za hrač-

ky, rozprávky, ale aj za pohladenia či úsmevy,krásne zážitky a dni
prežité v MŠ. Omše boli spestrené kytičkou pesničiek, ktoré sa deti usilovne a s chuťou učili spolu so
svojimi pani učiteľkami. Osobitne by sme chceli však poďakovať
bývalej riaditeľke MŠ pani Hanke
Grofčíkovej, ktorá je akousi dlhoročnou záštitou pre naše materské
školy, a to nielen kvôli týmto omšiam, ale aj skrz toho, že sa ochotne a s láskou venovala našim škôlkárom v priebehu školského roka
na stretnutiach náboženstva, kde
im trpezlivo odkrývala tajomstvá
našej viery. Pieseň bez hudby však
nemá ten opravdivý pôvab, a preto by sme chceli poďakovať aj pani učiteľke Ivanke Čičovej, ktorá
nás ochotne sprevádzala na harmonike.
Deťom sa omše veľmi páčili
a vnímali ich ako niečo veľkolepé
a dôležité. Úžasne pochopili, tou
svojou nami často nepochopiteľnou logikou, že táto slávnosť bola
o nich a od nich pre Ježiška. MO

kameň na kartón, poskladať čo najpresnejšie kvietok z papiera, aby čo
najrýchlejšie vo vode rozkvitol, trafiť slamky na špajdle, zelektrizovať
papierové hada pravítkom a zdvihnúť, pinkať tenisovú loptičku na vareche, presypať šošovicu pomocou
kelínka a kliešťov do fľaše, za jednu minútu zopakovať hlavolam,
hľadať vo Sv. Písme slová do citátov, pozrieť zvieratá a potom čítať
názvy zvierat pod obrázkami, ktoré boli zmenené. Za všetky absolvované disciplíny, ktoré boli na body
alebo na čas, deti dostali písmeno
do tajničky, kde nakoniec im vzniklo slovo Múdrosť. Najrýchlejšie časy a najviac bodov im zabezpečilo
prvé tri miesta. Ani ostatní neodišli
naprázdno. Všetkým zúčastnením
vyčaril úsmev na tvári nielen smajlík (magnetka) a cukrík, ale najmä
skvelá jasná obloha a slnečný deň.

Chcem poďakovať všetkým
animátorom Monike Beňušovej,
Anetke Janíkovej, Ivanke Štepančíkovej, Viky Dibdiakovej, Magdalénke Dibdiakovej, Lucke Serdelovej, Alenke Kocúrovej, Evke Kurekovej, Vierke Balúnovej,
Zdenke Grofčíkovej, Aničke Pavelkovej, Kristínke Ľubovej, Jankovi Florekovi), ktorí venovali
svoj čas deťom a zorganizovali pre
nich úžasný týždeň bez masmediálnych prostriedkov. Veľké ďakujem patrí aj Marekovi Beňušovi, ktorý nám zabezpečil hudbu
a v neposlednom rade ďakujem
aj p. Mgr. P. Demkovi, ktorý nám
poskytol priestory ihriska a OÚ
za spoluprácu.
Perzské príslovie: „Múdry je
ten kto sa vie učiť od každého človeka“
Bc. Martina Beňušová

Pre naše deti s láskou
urobíme čokoľvek, ale občas
si želáme, aby boli viac
samostatnejšie, aby si vedeli
samy zaviazať šnúrky, aby
sa vedeli samy obliecť...
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Úspechy Prvosienok pokračujú / za prácou až do Ameriky
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Cesty zákamenského Gullivera alebo ako malí
môžu byť veľkí

Na jeseň minulého roku
režisérka Prvosienok Z.
Demková pripravila pre
svoje deti v divadelnom
súbore novú výzvu.
Po Vrabčekovi, kde sa
malí herci učili pohybovať
a hovoriť na javisku, nastúpil
nový velikán svetovej
literatúry – Jonathan Swift
a jeho Gulliverove cesty.

Celkom vedome sme sa obzreli dozadu na nášho Milionára a inšpirovali sa ním pri tvorbe inscenácie, ktorú sme nazvali Do Krajiny koní. A tak je náš Gulliver multimediálnym predstavením s projekciou, hudbou a posolstvom pre
diváka, ktoré odovzdávajú naše
dievčatá.
Na cestu za splnením svojich snov sme sa spoločne vybrali
v marci na Kubínske divadelné dni.
Opäť sa nám podarilo vyhrať a porota ocenila prácu našej režisérky Cenou za choreografiu. Postúpili sme do Žiliny na krajskú prehliadku Divadelný medveď. Tam
si na nás brúsili zuby súbory najmä
z Liptova a Kysúc, ale Prvosienky
sa nedali zahanbiť a ulovili pre Zá-

kamenné ďalšieho medveďa a prvé
miesto s postupom do Šale na celoslovenskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti – Zlatú priadku. Tam mala porota tento rok naozaj ťažkú úlohu. O celkové prvenstvo bojovali tri súbory – my a divadelníci z Bratislavy a Vrábľov. Nakoniec porota rozhodla – prvá bola Bratislava, druhé Zákamenné
a tretie Vráble. Zároveň odporučila na vrcholnú prehliadku slovenského amatérskeho divadla – Scénickú žatvu súbory z Bratislavy
a Zákamenného. Programová rada vybrala aj nás a tak sa 29. augusta po ročnej prestávke opäť zúčastníme na festivale v Martine. V deň
nášho vystúpenia sa koná aj zasadnutie stredoeurópskeho výboru amatérskeho divadla a my pevne
veríme, že sa na nás prídu pozrieť
divadelníci aj zo zahraničia.
Boli by sme veľmi radi, keby
Gulliver nastúpil na púť ako Milionár. Po úspechoch s Domovom
a Za plotom v zahraničí dúfame,
že sa bude môcť prezentovať mimo
Slovenska aj súčasná generácia Prvosienok a šíriť tak dobré meno slovenského detského divadla, našej
obce a Oravy. Silný príbeh o veľ-

LIST z Ameriky

Predstavte si, že sa ako rodič
jedného dňa zobudíte a vaše
dieťa vám povie že odchádza
na rok (možno 2) do USA
a vy viete, že s tým nespravíte
nič, lebo jeho tvrdohlavosť
je silnejšia ako vaša karta
rodiča. Presne toto sa stalo
Jožkovi a Anke Vrábľovcom.
Naveky si budem pamätať 3 dni
z tohto dobrodružstva: Deň, keď

som im to oznámila, Deň, kedy som
odišla a Deň kedy sa vrátim.
Nájsť prácu na Slovensku je veľmi ťažké, s diplomom alebo bez neho. Ak človek nevie jazyk, je veľmi
malá pravdepodobnosť, že si nájde
dobrú prácu a to bol hlavný dôvod
prečo som začala rozmýšľať nad odchodom. Dostať víza však nie je také jednoduché, ale ak ste mladší ako
26 rokov, môžete to skúsiť na J1 visa
ako Au pair. Moji rodičia vedeli, že to
plánujem, denno denne počúvali moje radikálne: Idem do Ameriky, môžem sa tu na to vykašľať! Ale museli
čakať až 6 mesiacov, kým som im to
povedala so všetkou vážnosťou a vedeli, že tento krát už nežartujem.
To že odchádzam som sa dozvedela 6. 11., ale čakala som 3 dni,
kým som o tom povedala doma. Ako
dieťa poznáte svojich rodičov a ich
nálady, a preto obvykle, keď idete so
zlou správou, čakáte na vhodný moment. Moja mamča miluje maľovanie stien v dome, ako nikto iný, a keď
som v sobotu ráno vstala a videla
ako behá po pivnici s bielou farbou,
lebo sa rozhodla maľovať garáž, vedela som, že toto je moja chvíľa, vo
väčšej pohode už nebude.

kosti malých, o malosti konfliktov
veľkých, o tom, kde vznikajú sny
a ako vrátiť dospelým detstvo má
na to, aby oslovil aj diváka v zahraničí. Na Slovensku sme to už spolu – deti aj vedúci dokázali. Ďaku-

jeme rodičom detí, priateľom ktorí nám nezištne pomáhali radami
a všetkým, ktorí nám pomohli splniť náš spoločný sen – spraviť dobré divadlo pre ľudí. Ďakujeme.
Manželia Demkovci

Nezabudnem na ten výraz, keď jej
došlo, že tento raz to nie je len niečo,
čo im opakujem pol roka, ale že teraz
je to už fakt. Ten pohľad, ako sa snažila byť za hrdinku, neplakať, nezúriť, ale je to matka.. ten pohľad.. niekedy je lepšie dostať za ucho, ako keď
sa vaši rodičia na vás pozrú tým sklamaným pohľadom. Tento bol okorenený pocitom strachu a zúfalstva. Mami prepáč, dúfam, že maľovanie máš
stále rada. S ocinom to bolo jednoduchšie.... chlapi.... nikdy presne nebudem vedieť čo cítil, čo si myslel, ale
hádam je teraz rád. Mojich súrodencov trápila a stále trápi len jedna vec..
kedy mi pošleš balík s oblečením, stále
naň čakám :D ... nebojte dočkáte sa!
Deň, keď som odchádzala, bol
najťažší. Vedela som, že sa nezvládnem lúčiť s rodinou na letisku, nepomohlo by to ani im, ani
mne. Tak ma viezli kamaráti. Pocity sa nedajú opísať, to človek musí
zažiť. Nič podobné som doteraz necítila a dúfam, že už ani nebudem.
Bol to môj prvý let, tak si to viete predstaviť. Turbulencie sme mali
takmer celú cestu do Anglicka, tam
som si povedala, že idem domov, že
keď toto bolo len do Európy, čo to bude cez Atlantický oceán. Ale v Anglicku sme nasadli do väčšieho lietadla,
letušky som poprosila o pohár vína
a cesta bola hneď znesiteľnejšia.

V NY som už takmer 9 mesiacov.
Byť Au pair v USA pre mňa v podstate znamená, že sa 6 dní v týždni starám o 17 mesačného chlapca – Jacoba. Matky na Slovensku ( a to je jedna
z mnohých vecí ktoré som si tu uvedomila) si zaslúžia jedno veľké uznanie.
To čo som z domova pokladala za samozrejmosť, je tu brané ako ‘big deal”. Moja mamina dokázala vychovávať deti sama, lebo ocino veľa pracoval a v tom období stavali aj dom. Varila, prala, upratovala, všetko sama
a zvládala to. Tu je to iné. Rodiny si
najímajú každý týždeň upratovačky,
záhradníkov a samozrejme au pair/
nanny pre ich deti. A pritom to často
krát ani nepotrebujú, mnoho rodičov
nepracuje, alebo pracujú z domu, to
je jeden z rozdielov medzi kultúrami,
na ktorý si musíte zvyknúť, aby ste to
tu zvládli. Neporovnávať, neodsudzovať, odosobniť sa a budete za vodou.
Ďalším šokom pre mňa bolo
jedlo. Bola som pripravená na krajinu hamburgerov, ale nie na krajinu
zvláštnych kombinácií. Keď mi prvýkrát naservírovali palacinky s mini
klobáskami, šľahačkou, jahodami
a javorovým sirupom, napadla mi len
otázka: „ A horčicu nedostanem?“
Najviac mi tu asi chýba káva
a hlavne naše pečivo. Moju Michael Kors košeľu by som bez rozmýšľania vymenila za rožok s treskou.
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PRVOSIENKY V KRAJINE HODÍN, SYROV
A DOBRÝCH ĽUDÍ
Pomaly sa už stáva pravidlom, že členovia nášho detského divadelného súboru Prvosienka trávia časť leta na zahraničných divadelných festivaloch. Majú síce menej prázdnin (komu by sa chcelo vstávať a nacvičovať trikrát do týždňa...), ale väčšinou tie zážitky stoja
za tú námahu.

Okrem nás organizátori vybrali aj divadelné skupiny z Nemecka, Ruska, Česka, Veľkej Británie,
Litvy a Švajčiarska – dohromady
10 súborov. Pre organizátorov pri
poriadaní prvého festivalu pred 25
rokmi bol vzorom Svetový festival detského divadla v nemeckom
Lingene. A tak dôležitou súčasťou
festivalového života boli workshopy, kde sa mohli účastníci zdokonaliť v pohybovom divadle, tanci,
speve, vytváraní bábok z bežných
predmetov, v muzikál… Dorozumievacou rečou bola angličtina,
prípadne nemčina a ruština. A tak
sa stalo, že naše väčšie dievčatá
pomáhali vo svojej skupine malým Češkám a v inej skupine to bolo zase naopak. Po počiatočnom
ostýchaní pod vedením inštruk-

torov pripravili všetky skupiny vystúpenie, s ktorým sa prezentovali
posledný deň festivalu. A pred niektorými sme dali dole klobúk a vystrúhali hlbokú poklonu.
Samozrejme – najdôležitejšie
boli vystúpenia jednotlivých súborov. Každý deň boli dve predstavenia – poobedné a večerné. Každý súbor vystupoval len jeden raz.
My sme sa zúčastnili s inscenáciou Za plotom. Ostatné súbory až
na jednu výnimku hrali rozprávky a tak sme boli sami zvedaví, ako
prijme obecenstvo a účastníci festivalu naše predstavenie o neslobode
a utrpení v koncentračnom tábore.
Zvlášť keď je celé bez slov… Ale prijatie našej hry bolo výborné. Po doznení posledného tónu a zhasnutí
svetiel bolo sekundu ticho a potom
sála explodovala potleskom, piskotom a nadšenými výkrikmi. Dievčatá zažili standing ovation a diváci ich nechceli pustiť z pódia poriadne dlhú dobu. Pre nás – vedúcich boli dôležité ohlasy od prítomných vedúcich súborov a worksho-

Ich pečivo je veľmi sladké, rovnako
ako všetko ostatné.
Hlavnou výhodou môjho pobytu
v USA v pozícii au pair je to, že mám
dostatok voľného času na cestovanie.
Mám možnosť vidieť miesta, aké ste
videli naozaj len vo filmoch. Filmová
Amerika je tej reálnej veľmi podobná.
Za 4 mesiace som dokázala snívať
o Harvarde na Harvarde spolu s Rory z Gilmore Girls, s rovnakou hrdinkou som si prešla pocitom študenta
na Yali, v Magnolia bakery som jedla cupcakes spolu s Carrie Bradshow

zo Sex in the City a na osvieženie som
si zašla do Mclearen baru spolu s päticou kamarátov z How I met your
mother. Ale toto nie je The end môjho
filmu, som zvedavá kto bude môj ďalší filmový hrdina.
Deň, kedy sa vrátim je neistý.
Možno v čase kedy čítate tento list
už budem doma, možno sa rozhodnem, že ostanem o rok dlhšie, to
dnes neviem. Ale môžem povedať, že
neľutujem ani jeden deň čo som tu,
aj keď je to tu ako na hojdačke. Mojou prioritou je, bolo a bude naučiť

Tento rok sa Prvosienky
zúčastnili
na 5. medzinárodnom
detskom divadelnom festivale
vo švajčiarskom mestečku
Turgi, neďaleko Zurichu.

pov. Dostali sme ponuky zúčastniť
sa na festivaloch v Rakúsku, Česku, Litve, Nemecku, možno v Rusku… Slová uznania sme počuli v ten večer a na druhý deň často,
ale najväčší dojem v nás zanechalo stretnutie po predstavení. Vtedy našu režisérku počkala jedna Židovka z Estónska, ktorá ako dieťa jediná z rodiny prežila koncentračný tábor a dnes žije v Zurichu.
Ďakovala za predstavenie a dlho
sa spolu rozprávali o predstavení
a o jej pocitoch a spomienkach.
Pridanou hodnotou účasti na takýchto festivaloch je možnosť
trošku spoznať život v danej krajine. Naše deti mali na to výbornú
možnosť – bývali vo švajčiarskych
rodinách – po dve v jednej rodine.
Tam sa s výnimkou obedov stravovali, spali a trávili voľný čas – niektorí grilovačkou, výletmi, inokedy
nákupmi v neďalekom meste alebo
v Nemecku. Organizátori pre všetkých pripravili jeden spoločný výlet do podhoria Álp na západe Švajčiarska. Videli sme ľadovec, preliezli
roklinu podobnú Prielomu Hornádu v Slovenskom raji a obdivovali
cestou tam aj späť veľké jazerá.
Festival poznačila jedna smutná udalosť – týždeň pred začiatkom zomrela iniciátorka festivalu a jeho hlavná organizátorka Doris Janser. Ťarcha organizácie tak ostala hlavne na pleciach
jej dcéry Katrin. Napriek smútku,
ktorý cítila, každý deň sa postavila pred divákov a odkomunikosa jazyk a vidieť čo najviac. Druhú
šancu už možno mať nebudem. Tak,
keď ráno vstanete a vaše dieťa povie:
„Mami, odchádzam do USA ako au
pair, tak ho v tom s odvahou podporte, získa skúsenosti, rozhľad, uvidí to, o čom ste vy možno len snívali. A keď sa bude baliť, pribaľte mu
tam čokoládku milku. Viete tú maxi
s orieškami a karamelom pre mňa.
PS: Americkí chlapci/muži nestoja za veľa, zákamenskí sú omnoho krajší a lepší.
Monika Vrábľová

vala úvodné slovo všetkých predstavení. Ale nielen ona, ale aj ostatní dobrovoľníci boli skvelí. Starosta mestečka Turgi predstavoval každý súbor pred jeho predstavením, videli sme ho o deviatej ráno aj o jedenástej večer po predstaveniach. O obsluhu v divadelnom bare sa starali domáci obyvatelia. Máme na nich úžasnú spomienku – keď jedna osôbka počula, že sa rozprávame o švajčiarskej
syrovej špecialite racklette, sama
sa ponúkla, že nám donesie rakletovač. Na druhý deň sme mali nielen rakletovač, ale aj všetky suroviny a prílohy. Zadarmo a s úsmevom. A tak si Slováci a Česi urobili vo Švajčiarsku miestnu špecialitu, na ktorej si pochutili aj domáci.
A práve tieto drobnosti a pozornosti urobili festival výnimočným
a neopakovateľným. Atmosféra bola výborná, všetci sme sa tam cítili ako jedna rodina. Deti si našli nových kamarátov, my sme nadviazali nové kontakty a utužili staré priateľstvá. Starostlivosť zo strany organizátorov, vzájomná úcta, rešpekt
k práci kolegov – to sme cítili všade na festivale. Celkovo hodnotíme
festival v Turgi ako jeden z najlepších festivalov, na ktorých sme boli. Poďakovanie za možnosť reprezentovať našu obec, Oravu a Slovensko patrí nielen deťom a ich rodičom, ale aj fondu Pro Slovakia MK
SR a ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, ktorí
financovali cestu súboru.
Mgr. Demko Pavol
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bedminton / šach

Detský bedmintonový turnaj pri príležitosti MDD
Medzinárodný deň detí
oslávili deti trochu netradične
a to bedmintonovým

turnajom, ktorý sa uskutočnil
31. 5. 2014 v Základnej škole
Jána Matúšku v D. Kubíne.

O tom, že je bedminton medzi deťmi veľmi populárny hovorí fakt, že sa ho zúčastnilo približne 70 detí z rozličných klubov a to:
z D. Kubína, Nižnej, Liptovského
Mikuláša, Popradu, Martina a samozrejme Zákamenného.
Bedmintonový klub Zákamenské levy reprezentovalo v Dolnom
Kubíne 11 detí, z toho 9 chlapcov
a 2 dievčatá. Najväčšiu kategóriu
tvorili deti 3 – 4 ročník, z ktorých
prvé štyri miesta obsadili práve
odchovanci BK Zákamenské levy a to:
1. miesto – Samuel Sochuliak,
2. miesto – Daniel Sebastián Kurňavka, 3. miesto – Jakub Durčák,
4. miesto – Dávid Revaj.
V kategórii registrovaní hráči nás ako obvykle reprezento-

val Peter Janckulík ml., ktorý nenašiel premožiteľa a tak s prehľadom obhájil minuloročné prvenstvo, keď v boji o 1. miesto porazil
Petra Manca v dvoch setoch – 21:9
a 21:12. Peter Manco sa tak musel
uspokojiť s druhým miestom, posledná tretia priečka napokon patrila Matúšovi Ševčíkovi – obaja
odchovanci ZŠ Jána Matúšku D.
Kubín.
Naše nežnejšie pohlavie prezentovali – Laura Holubčíková
a Sandra Boškajová, ktoré sa snažili bojovať, ale keďže išlo o ich
prvý turnaj, podobne sa im nepodarilo postúpiť a nechýbali ani slzy sklamania.
Text Mgr. Magdaléna
Hrčkuľáková, foto: Hrčkuľáková

Koncoročným bedmintonovým turnajom
zavŕšili žiaci sezónu
Bedmintonový klub
Zákamenské levy
zorganizoval 22. 6. 2014
„koncoročný“ bedmintonový
turnaj pre žiakov ZŠ.
Išlo o II. ročník, ktorým
chceli bedmintonisti zavŕšiť
koniec sezóny 2013/2014.
Telocvičňa Jána Vojtaššáka
v Zákamennom privítala 25 hráčov z D. Kubína, Novote, Krušetnice a samozrejme Zákamenného. Hráči boli rozdelení do štyroch skupín a to: 1. najmladší žiaci
do 3 ročníka, kde najmladší mal 5
rokov (A. Hrčkuľák); 2. mladší žiaci 3. – 5. ročník (chlapci) – najsilnejšia skupina; 3. starší žiaci neregistrovaní: 7. – 9. ročník (dievčatá a chlapci); 4. registrovaní hráči
(dievčatá, chlapci) – najpočetnejšie zastúpenie dievčatá z Dolného
Kubína.

O oficiálne otvorenie turnaj sa
postaral riaditeľ ZŠ Jána Vojtaššáka – Mgr. Pavol Demko spolu
s predsedom TJ Ing. Petrom Klimčíkom a Pavlom Hrčkuľákom.
Od 11. hod. si mohli zmerať sily hráči na dvoch kurtoch a keďže
ich bolo viac – hralo sa na dva sety
do 15 bez nastavenia. Výnimkou
boli registrovaní hráči, ktorí hrali do 21 na 2 víťazné sety a mladší žiaci, ktorí v boji o medaily pri
nerozhodnom skóre hrali na 3 sety do 15 bodov bez nastavenia.
O tom, že to nebolo jednoduché
hovorili samotné výkony hráčov,
ktorí hrali väčšinou na tri sety.
Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách – najmladší
žiaci – do 3. ročníka: 1. Sandra
Boškajová (Zákamenné), 2. Laura
Holubčíková (Zákamenné), 3. Andrej Hrčkuľák (Zákamenné);
mladší žiaci: 3. – 5. ročník (chlapci): 1. Samuel Sochuliak (Záka-

menné), 2. Daniel Kurňavka (Zákamenné), Anton Durčák (Novoť);
starší žiaci – dievčatá: 7 – 9 ročník: 1. Emília Michlíková (Zákamenné), 2. Stela Bogáňová (Dolný Kubín), 3. Gabriela Páterková
(Krušetnica);
starší žiaci – chlapci: 7. – 9. ročník: 1. Jakub Papák (Krušetnica),
2. Matej Durčák (Novoť), 3. Matúš Beňuš (Zákamenné);
registrovaní hráči – dievča-

Šachové úspechy
V Ružomberku sa konalo
finále Ligy priateľov.
Do tohto finále sa kvalifikovali
družstva: Liptovský Mikuláš, Liptovská Teplá, Ružomberok a Zákamenné. Finále sa hralo systémom každý s každým. Za každé
družstvo hrali štyria hráči. Každý
tým mal právo vytvoriť „B“ tým.
Hralo sa na sedem kôl 2x 15 minút. Zákamenné sa posledné kolo stretlo s Ružomberkom, kde sa

rozhodovalo o víťazovi turnaja.
Zákamennému stačil aj stav 2:2
a vyhral by celý turnaj. Na prvej
šachovnici sa Adamovi Šustekovi podarilo vybrať všetky kamene Holubčíkovi, lenže si nevšimol,
že súperov osamotený kráľ nemal kam ísť a súper uhral pat. Víťazstvo sa skomplikovalo, pretože Radko Priechodský jednoznačne vyhral nad Pavlákom a Zákamenné malo len 1,5 bodu. Ľubomír Dibdiak na druhej šachovnici

tá: 1. Ema Pelachová (D. Kubín),
2. Michaela Dibdiaková (D. Kubín), 3. Michaela Plutinská (D.
Kubín).
Skupina registrovaných hráčov – chlapcov bola najmenej obsadená – pravdepodobne sa hráči
„zľakli“ súperov a z nahlásených
prišli nakoniec iba dvaja zástupcovia, ktorí sa umiestnili nasledovne: 1. Peter Janckulík ml. , Lukáš Turčina.
prišiel hneď na začiatku o dámu,
takže Zákamenné musel podržať
Jožko Turoň na štvrtej šachovnici.
Jožkovi sa to podarilo a Zákamenné dvíhalo nad hlavu víťazný pohár a po turnaji sa strieľalo aj šampanským(detským).
Všetkým reprezentantom našej
školy gratulujeme a držíme im palce na ďalšom turnaji v Trnave.
Konečné poradie:
1. Zakamenné 11 bodov
2. LŠS LM A 8 b., 3. Ružomberok 8 b., 4. L. Teplá B 6 b., 5. L.
Teplá A 5 b., LŠS LM B 4 b.,
7. L. Teplá C 0 bodov.
(KcJ)
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Letný prechod na Ušust
Priaznivci letného
turistického prechodu si
už zvykli na každoročných
pár kilometrov, ktoré
musia prejsť, aby sa dostali
až na vrch Ušust.
Odmenou za námahu je sv. omša konaná v najkrajšom chráme
v prírode. Až tu si človek uvedomí krásu stvorenia a vie, že môže
ďakovať za veľa drobných radostí.
Na letnom prechode sa zúčastňujú nielen Zákamenčania, ale aj občania z Oravskej Lesnej, Novoti,
a aj poľský susedia z druhej strany

Ušustu. Na tomto mieste sa stretávajú „ľudia s rovnakou krvnou
skupinou“, ktorí milujú hory a radi relaxujú v prírode. Dnešná upo-

III. Beh na Štibeľ
Hop sa, schop sa, do kopsa.
Nebojte sa, nejde o preklep.
Takéto originálne, výstižné
a vtipné heslo bolo uvedené
na plagátikoch, ktoré pozývali
na 3. ročník behu na Štibeľ.

Hlavným organizátorom bol
bežecký klub LEWKLIN a spoluorganizátorom obec Zákamenné. Toto podujatie si získava čoraz
viac priaznivcov. Z roka na rok je
počet súťažiacich vyšší a rôzne je

náhľaná doba nám poskytuje veľmi málo času na stretnutie s priateľmi, prežitie nedeľného dňa v tichu alebo družnom rozhovore

s blízkymi. Je preto veľmi pekné
ak ešte stále sú ľudia, ktorí chcú
urobiť niečo pre svoje zdravie ale
V. Polťáková
aj dušu.

aj vekové zastúpenie súťažiacich.
Štartovalo sa z futbalového ihriska v Oraviciach a cieľ bol na vrchu
Štibeľ vo výške 1 167 metrov. Trať
bola dlhá 5  400 metrov a celkové
prevýšenie bolo 462 metrov. Pre
bežcov boli okrem dobrého občerstvenia pripravené aj krásne drevené medaily.
LEWKLIN

„Hop sa, schop sa, do kopsa“

foto ján sopúch

Pod heslom „Hop sa, schop
sa, do kopsa“ bežecký klub
Lewklin uskutočnil 6. 9. 2014
v Zákamennom tretí ročník
podujatia Beh na Štibeľ.

Dĺžka trate bola 5 400 m
s prevýšením 462 m.
Na štart sa v krásnom počasí postavilo 39 bežcov z viacerých

Streetballový turnaj
Na počesť dní obce
Zákamenné sa v nedeľu
okrem futbalu odohral
aj basketballový, presnejšie
streetballový turnaj.
Turnaja sa zúčastnilo 8 teamov.
Dva teami z Námestova, jeden
z Trstenej, jeden z Novoti, jeden
z Oravskej Lesnej, jeden z Oravského Veselého, team domácich
a dokonca aj jeden team chalanov
zo Žiliny. Počasie vyšlo a tak sa začalo hrať. Hralo sa v dvoch skupinách. Zo skupiny A postúpila Trs-

tená a Novoť . Zo skupiny B team
starších veteránov z Námestova
a domáci Zákamenčania.
Konečné poradie: 1. Námestovo, 2. Novoť, 3. Trstená
Domáci basketbalisti skončili na smolnom štvrtom mieste
ale to nevadí. Dúfame že sa nám
podarí uskutočniť aj ďalší ročník
streetballového turnaja, na ktorom bude ešte väčšia účasť a skúsenejšia organizácia. Ďakujeme
všetkým zúčastnením.
TJ Tatran Zákamenné

obcí. Spomedzi tridsaťdeviatky pretekárov bol najrýchlejší Lukáš Hýl, bežec z Dolného Kubína. Trať zdolal za 25 minút a 25 sekúnd. O 9 minút neskôr sa s časom 34 minút a 35 sekúnd objavila v cieli bežkyňa zo Starej Bystrice Anna Balošáková, ktorá zvíťazila v kategórii žien.
Trojicu najrýchlejších domácich bežcov tvorili Roman Buckulčík (1. miesto v kategórii E),
Marek Florek (2. miesto v kategórii A) a Ivan Buckulčík (3. miesto
v kategórii A). Po behu čakal
na futbalovom ihrisku účastníkov
fantastický guláš a občerstvenie.
Okrem medaily a dobrého pocitu zo svojho športového výkonu,
si niektorí bežci odniesli domov aj

foto peter lašák

plné ruky hríbov, ktoré si nazbierali v lese po dobehnutí do cieľa.
Bežecký klub Lewklin chce tou
to cestou poďakovať obecnému úradu v Zákamennom, TJ Tatranu Zákamenné, online kníhkupectvu Aura, spoločnosti K.L.I.B.O.S. s.r.o.,
KOVOVÝROBE Zákamenné a celému organizačnému tímu, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali
pri organizácii tohto podujatia. Dúfame, že so všetkými tohtoročnými
a novými účastníkmi sa stretneme
opäť o rok a zopakujeme si spolu túto športovú akciu.
LEWKLIN

Cezpoľný
beh
Koncom septembra
sa v Breze
uskutočnila
súťaž
v cezpoľnom behu,
ktorého sa zúčastnili aj
žiaci našej školy.
Zákamenčania získali veľmi
pekné miesta. Družstvo chlapcov si vybojovalo 2. miesto
a družstvo dievčat 3. miesto. Na-

ša Simona Sochuľáková vybojovala za jednotlivcov krásne 3. miesto
a Damián Kuhejda skončil piaty
(KcJ)
ako jednotlivec.
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IV. Zákamenská radosť
V sobotu 21. 6. 2014
sa v telocvični našej školy
zišli na 4. ročníku súťaže
Zákamenská radosť
gymnastické nádeje
z Handlovej, Popradu,
Liptovského Mikuláša,
Ružomberka
a Zákamenného.
V príjemnej atmosfére si zmeralo sily 66 súťažiacich v prostných, na kladine, v preskoku

a na hrazde. Jednotlivé zostavy
boli krásne a veru bolo sa na čo dívať. Najlepší boli odmenení medailami a pohármi.
Z našich dievčat sa najlepšie
darilo Klaudii Belicajovej, Frederike Kuchťákovej, Valike Kľuskovej, Kamile Rypákovej a Eme Miterkovej. Všetkým zúčastneným
budú súťaž v Zákamennom pripomínať malé darčekové predmety.
Gymnastickým nádejam prajeme
veľa ďalších úspechov.
(SeA)

Slovenský pohár
Handlová

Atletika
Atletika
sa nazýva
kráľovná
športu.
Posledný
septembrový deň žiaci
z Námestovského okresu
dokazovali svoju šikovnosť,
všestrannosť,
ale aj rýchlosť a silu.

Súťažilo sa v atletickom štvorboji. V bežeckej kategórii museli chlapci a dievčatá zdolať beh na 60, 600
(dievčatá) a 800 m (chlapci). Za bežeckými disciplínami nasledoval
hod kriketovou loptičkou alebo vrh
guľou a skok do diaľky alebo skok
do výšky. Z posledných disciplín si
mohli súťažiaci vybrať tú, v ktorej
vynikajú. Súťaživosť, veselosť ale aj
zmysel pre fair play bolo zmyslom
celého podujatia. To, že sa naši žiaci
nemajú naozaj za čo hanbiť dokazuje
aj výsledková listina.

V kategórii ml. žiakov sme mali zloženie: Valéria Kĺusková, ktorá
iba tento rok prešla z kat. prípravka sa nedala zahanbiť a s pomedzi
55 dievčat sa umiestnila na veľmi
peknom 16 mieste s počtom bodov
45,47 b. V minulosti zostavy boli
menej náročné a tento počet stačil
na 1.– 3. miesto.
V kat. st. žiačok „A“ sa najviac

darilo Kamile Rypákovej, ktorá sa umiestnila na 25. mieste so
42,97 b. a Ema Miterková skončila na 30 mieste so 40,70 b. Žiaľ
pre zranenie sa v deň súťaže rozhodlo, že Klaudia Belicajová nenastúpi. V kat. junioriek sa darilo aj Frederike Kuchťákovej, ktorá
skončila na 9. mieste s počtom bodov 38,97 b. Na jeseň naše dievčatá čakajú ešte dva kolá a to v Prievidzi v dňoch 11. – 12. októbra
a 15. 11. v Brezne. Vyvrcholením
budú MSR, ktoré sa uskutočnia
opäť v Trenčíne v dňa 29. 11, kde
postupuje v každej kategórií iba
30 najlepších gymnastiek z celého
Slovenska. Zároveň musia splniť I.
alebo II. VT.
M. Belicajová

• Výsledky – Jednotlivci: Mladší
žiaci: 1. Matej Murín (Rabča), 2.
Dávid Majcher (Zákamenné), 3.
Dalibor Gluch (Rabča).
Mladšie žiačky: 1. Patrícia Pitáková (Rabča), 2. Simona Sochuľáková (Zákamenné), 3. Natália Lučivňáková (Zákamenné).
Starší žiaci: 1. Richard Naništa
(Kom. Námestovo), 2. Andrej Sivčák (Zákamenné), 3. Marek Olašák (Mútne).
Staršie žiačky: 1. Veronika Hrubjaková (Or. Polhora), 2. Dominika

Vnenčáková (Or. Polhora), 3. Kamila Špigurová (Or. Polhora).
• Družstvá – Mladší žiaci: 1. ZŠ
Rabča, 2. ZŠ s MŠ JV Zákamenné,
3. ZŠ Komenského Námestovo.
Mladšie žiačky: 1. ZŠ s Mš JV Zákamenné, 2. ZŠ Rabča ,,A“ 3. ZŠ
Rabča ,,B“.
Starší žiaci: 1. ZŠ s MŠ JV Zákamenné, 2. ZŠ Komenského Námestovo, 3. ZŠ Or. Polhora.
Staršie žiačky – 1. ZŠ Or. Polhora, 2. ZŠ Klin, 3. ZŠ Rabča … 5. ZŠ
(KcJ)
s MŠ JV Zákamenné.

V lete 2014 sa v Handlo
vej uskutočnilo III. kolo Slo
venského pohára v športovej
gymnastike žien. Náš oddiel
aj tento rok mal zastúpenie
v dvoch kategóriách a to
v kategórii mladších žia
čok a starších žiačok.
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získali 29 bodov, kde len dva zápasy remizovali a ako som spomínal 9 po sebe idúcich vyhrali. Ale
nemajme hlavu v oblakoch, pretože ešte nie je koniec a do konca súťaže sa môže stať hocičo, ale určite
nejeden z Vás je milo prekvapení,
že naši mládenci takto už druhý
futbalový ročník kráčajú pomaly k výšinám. Dúfajme, že táto víťazná séria im bude pokračovať
naďalej a budú úspešne reprezentovať našu obec.

Začala sa nová futbalová sezóna
Začiatkom
augusta sa začal nový ročník
futbalovej sezóny 2014/2015,
kde sa prihlásili aj naše futbalové celky, ako každý rok, a to: muži, ktorí minulú
sezónu vyhrali II. triedu a postúpili z prvého miesta do najvyššej
Oravskej futbalovej súťaže I. triedy. Ďalším celkom sú dorastenci,
ktorí taktiež, ako muži minulú sezónu skončili na prvom mieste tabuľky v 4. lige a postúpili do 3. ligy.
Tohto nového futbalového ročníka
sa zúčastnia aj mladší so staršími
žiakmi, kde ako minulú sezónu,
tak aj túto budú odovzdávať svoje
výkony v 2. lige. A nakoniec nám
ostali tí najmenší prípravkari, ktorí budú taktiež reprezentovať našu
obec v tomto ročníku.
MUŽI
Muži pred začiatkom sezóny odohrali dva prípravné turnaje, a to
na domácej pôde, kde sa stretli mužské celky zo Zákamenného, Stařiča (CZ) a Suszec (PL).
Po oboch vyhratých zápasoch
nad obidvoma futbalovými celkami našej družby z Čiech a Poľska
sme s plným počtom bodov vyhrali Zákamenský futbalový turnaj pri príležitosti osláv dňoch
Zákamenného. Druhý turnaj sa
uskutočnil v Oravskej Lesnej, kde
nás „susedia“ pozvali na futbalový turnaj starostky obce Oravská
Lesná. Turnaja sa zúčastnili štyri
mužstvá, a to: Oravská Lesná, Zákamenné, Heřmanice a Považský
Chlmec. Naši muži sa umiestnili
o skóre na peknom 2. mieste.
Začiatok v novej súťaži jesennej
časti sezóny sa mužom vydaril,

kde po prvých troch odohraných
zápasoch získali 7 bodov. Postupom času sa naša aktivita zmenšovala, pretože prišlo pár dôležitých zápasov, kde sme nezískali ani bod, nasvedčovalo to tomu,
že v troch zápasoch chýbali mužstvu tri opory zo základnej zostavy. V novej súťaži sa mužstvu zatiaľ darí celkom solídne, kde sú zatiaľ v polovici tabuľky na 8. mieste
so ziskom 14-tich bodov. Z 11-tich
zápasov 4 vyhrali, 2 remizovali a 5
bohužiaľ prehrali. V tejto jesennej časti sezóny nás čakajú ešte
dva dôležité zápasy, kde sa bojuje
o každý jeden bod, pretože bodové
rozdiely v tabuľke medzi mužstvami sú minimálne.
Verme v to, že budeme úspešní a že sa do konca tohto ročníka
umiestnime v tabuľke čo najvyššie.
DORAST
Tak, ako aj muži, tak aj dorastenci mali pred začiatkom novej sezóny prípravný turnaj. Pri príležitosti osláv Dni obce Zákamenné odo-

hrali dva futbalové zápasy s našou družbou dorastencov z Čiech
a Poľska. Po obidvoch odohratých
zápasoch nad Stařičom a aj Suszecom sa mohli dorastenci radovať
z víťazného turnaja, kde získali plný počet bodov.
Dorastenci sú zatiaľ v 3. lige neporaziteľný. Po prvých dvoch zápasoch majú pripísané po bode,
ale potom sa roztrhlo vrece s víťazstvami, kde prišlo po sebe 9 víťazných zápasov a nekompromisne sú prekvapujúco, ako nováčik
súťaže na výbornom prvom mieste tabuľky. Po 11-tich zápasoch

STARŠÍ a MLADŠÍ ŽIACI
Starším žiakom sa zatiaľ v novej
sezóne nedarí, pretože im odišli
hlavné posily zo zostavy ku dorastencom. Z niektorých bývalých
mladších žiakov sa stali už straší,
ale chýba im zohranosť a zvyk hrať
na väčšej hracej ploche, keď že
mladší žiaci hrávajú na šírku ihriska. Z 11-tich zápasov 1 krát vyhrali, 1 krát remizovali a 9 krát prehrali. Zatiaľ sú v tabuľke na 13-tej
priečke so ziskom 4-roch bodov.
Hlavným cieľom je sa udržať v 2.
Lige, ale verím v to, že postupom
času sa naši mladý reprezentanti
zohrajú a budú podávať čoraz lepšie výkony. Držíme prsty!
Mladším žiakom sa na rozdiel od svojich starších kolegov
darí lepšie, kde sú zatiaľ na peknom 6. mieste so ziskom 21 bodov.
Z 11-tich zápasov 7 vyhrali a 4 prehrali.
PRÍPRAVKA
Naším najmenším futbalistom
sa darí výborne, kde sú v skupine
s Or. Lesnou a Novoťou po 6-tich
zápasoch na 1. mieste s počtom bodov 13, kde 4 krát vyhrali,
raz remizovali a jediný krát prehrali. Dúfajme, že tento rok naši najmladší reprezentanti postúpia, ako aj minulý ročník do záverečného finálového turnaja prípravkárov, kde postúpili z prvého miesta. Na konečnom záverečnom turnaji v Or. Podzámku získali pekné 3. miesto. V turnaji sa
zišli chlapci z Tvrdošína, Or. Jasenice, Dlhej nad Oravou, Or. Polhory a Zákamenného. Gratulujeme k peknému zisku a dúfajme, že
to nebude ich prvá a ani posledná
trofej.
Peter Kovalčík

Hrali aj naše futbalistky
V piatok 3. 10. 2014 sa
naše mladé futbalistky
zúčastnili na obvodnom
kole v malom futbale.
Hralo sa na umelej tráve pri
Seleziánskom dome v Námestove. Tento turnaj naše žiačky vyhrali a postúpili spolu s Cirkev-

nou základnou školou Námestovo do okresného kola. Dievčatám
držíme palce a dúfame, že po minuloročnom štvrtom mieste prelomia smolu…
Vyhodnotenie: 1. Zš s Mš JV
Zákamenné, 2. CZŠ Námestovo, 3. Zš Rabča.
(Kcj)
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V kráľovstve medu
Jedno staré indické príslovie
hovorí: „Ak sa chceš dožiť vysokého
veku, jedz med a pi mlieko.“

mliekom a medom. Dokonca sám
Napoleon si zvolil ako súčasť svojho erbu včelu.
Bývalí druháci sa dozvedeli
o výrobe sladkého medíku priamo
od pána Štefana Laššáka, dlhoročného včelára a poľovníka. Zvedavo počúvali pútavé rozprávanie
pána Laššáka, ktorý ich zasväcoval do tajov včelárstva. Pútavo im
porozprával o živote a práci včiel.
Dozvedeli sa o ich chove, chorobách, škodcoch, ale aj rôznych
produktoch, ktoré včielky vyrábajú. Pán Laššák doniesol deťom
ochutnať pravý včelí medík, ktoré
nazbierali jeho včely.

Zopár zaujímavostí zo života
včiel: včely v lete pracujú zvyčajne od skorého rána 4 00 až do večera 18 00 hodiny. Dokážu letieť
aj 60 km za hodinu. Maximálna
vzdialenosť od úľa ktorú denne
preletia je 5 až 7 km. Včely musia
navštíviť viac ako 2 500 000 kvetov aby vyrobili 1 kg medu a nalietať viac ako 160 000 km. Na jednom kilograme medu sa svojou
prácou podieľa viac ako 6 000
včiel.
Včela sa uvádza ako symbol vytrvalosti a pracovitosti. Aj stará
ľudová múdrosť hovorí – usilovný
ako včela.
NaV

Aj v Biblii sa hovorí o tomto
tekutom zlate, keď Mojžiš vedie
Izraelitov do zeme, ktorá oplýva

Socha Ladislava Škultéry-Gábriša
Dňa 16. augusta 2014

(Zdroj: http://www.puchov.eu/v-mojtine-odhalili-sochu-najdlhsie-sluziaceho-vojaka-na-svete/)

bola v Mojtíne slávnostne požehnaná socha Ladislava Škultéty –
Gábriša, cisárskeho „večného“
vojaka. Ladislav Škultéty‑Gábriš
(nar. 27. 6. 1738, zomrelý 19. 8.
1831). Od svojich trinástich rokov, plných 81 rokov pôsobil ako
husár v službách štyroch cisárov – Márie Terézie, Jozefa II.,
Leopolda II. a Františka I. Prežil 22 vojen na 256. bojiskách
a vojenská história ho považuje za najstaršieho vojaka sveta.
Sochu Ladislava Škultéty –
Gábriša vytvoril JURAJ BRIŠŠÁK, zákamenský rodák.

Všetko pre pekný úsmev
Zubná ambulancia MUDr. Kle
menta Gajdoša na zdravotnom
stredisku sa rozrástla
o nových zubných lekárov.
Starostlivosť o pekné zuby zákamenčanov tak budú poskyto-

vať okrem pána Klementa Gajdoša a Antónie Tomašákovej aj dvaja mladí zubári: Ivan Oseredchuk
a Pavol Gritsenko. Pri ich náročnej práci im pomáhajú tri zdravotné sestry. MUDr. Gajdoš kon-

Prísť do kostola včas
sa (ne)oplatí…

Načo by niektoré naše staršie
dámy prichádzali na svätú omšu
skôr? Veď nejednej stačí prísť päť
minút (alebo aj menej) pred za-

čiatkom, pobožne si kľaknúť pred
prvou, druhou plnou lavicou, v ktorej sedí niekto mladý a tlačiť sa
do nej, kým sa miesto neuvoľní. No
a čo, že tento mladý človek či dieťa
vstávalo v nedeľu skôr, aby si sadlo?
No a čo, veď mladému nemôže prísť
nevoľno... No a čo, že malého chlapca tam kdesi pritlačíme k stĺpu, veď
ja som predsa staršia...
Áno, treba si starších vážiť, aj im
uvoľniť miesto. Ale berme ohľad aj
na deti a mládež. Máme im predsa
ísť príkladom. Veď lavice sú aj pre
nich. A potom sa sťažujeme, že niekedy radšej ostanú pred kostolom…
(anonym)

štatoval, že zdravotné sestričky
sú veľmi milé, ochotné, pracovité
a dvaja páni zubári a pani zubárka
veľmi zdatní a šikovní. Momentálne majú vynovené priestory a nové stroje. V ambulanciach majú tri röntgeny z toho jeden panoramatický a dva intraorálne. Tieto produkujú 8x menej žiarenia
ako predchádzajúce staršie prístroje. Svojim pacientom sa zubná ambulancia snaží vychádzať
maximálne v ústrety a to aj úpra-

vou pracovného času. V pondelky až piatky od 6.00 do 9.00 hodiny
majú vyhradený čas pre bolestivé prípady. Od 10.00 do 14.00 hodiny sa pacientom venujú dvaja zubní lekári a od 14.00 do 21.00 hodiny
jeden zubný lekár. Pre občanov,
ktorí chodia za prácou na týždenné turnusy majú vyhradenú sobotu od 7.00 do 10.00 hodiny. Tu je potrebné sa telefonicky ohlásiť na telefónné číslo 043 55 92 351.
V. Polťáková

„Ako komu!“ odpovedala
mi raz jedna mladá slečna
a pokračovala:
„Prídem na svätú omšu
o pol hodiny skôr, lebo mi
býva zle, ale tesne pred
začatím musím uvoľniť
miesto tete, ktorá si ma asi
vyhliadla a silou mocou
vchádza do plnej lavice
s pohľadom upretým
na mňa – mladú.“
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ČO NEVIEME O TURZOVKE
„Zákamenský obraz zavesený na strome na Živčákovej hore.“
Do Turzovky na Živčákovú horu putovali už naši prarodičia. Mnohí púť absolvovali peši o skromnom pokrme a väčšinou bosí. V 60. rokoch minulého storočia zjavenie Panny Márie na hore Živčák bolo vtedajším
režimom veľmi zaznávané. Mnohokrát boli miesta zdevastované, stromy na ktoré pútnici zavesili sv. obrázky spílené alebo vypálené. Až po roku 1989 sa situácia zmenila a na miesta zjavenia
P. Márie už putujú mnohí pútnici bez obáv. Aj tohto roku dozorný výbor Jednoty, členská základňa Zákamenné, zorganizoval pre
členov púť do Turzovky. Cestovali sme autobusom, ktorým sme sa
vyviezli až na horu Živčák a tak sa
tejto púte mohli zúčastniť aj starší
ľudia. Ja som bola na miestach zjavenia P. Márie už trikrát. Prvý raz
to bol skôr taký výlet, na ktorom
som objavovala studničky s vodou, pozorovala množstvo modliacich sa ľudí a obdivovala ľudí,

ktorí tlačili na invalidných vozíkoch chorých a telesné postihnutých príbuzných. Druhý raz som
už pocítila ako je toto miesto premodlené. Každý vo svojej vnútornej tichosti prosil nebeskú Matku o pomoc. Až po tretej mojej púti som sa rozhodla napísať o žene zo Zákamenného, ktorá k Turzovskej P. Márii putovala mnohokrát a prosila ju o pomoc v ťažkostiach. Menovala sa Mária Rončáková, rodená Polťáková a bývala
na Porieči. Chodila na miesta zjavenia spolu so svojim bratom Ondrejom Polťákom. Jedného dňa
zvesila zo steny obraz P. Márie
s Ježiškom na rukách čo si vzala
po svojej matke Žofii z rodinného domu. Zabalila ho do plachty
a chcela ho zavesiť na strom v Turzovke. Jej neter Margita Filipčíkova ju pýtala, aby jej ten obraz ukázala. Na obraze bola P. Mária s Ježiškom vyobrazená skôr v pravoslávnom prevedení (východná Cirkev) s vysokou korunou na hla-

ve. Teta Mária neteri povedala, že
ho zavesí na strom a pomodlí sa
za obrátenie Ruska. Aj tak urobila.
V roku 1964 tesne pred dušičkami koncom októbra mala p. Rončáková zvláštny sen a tak sa rozhodla, že pôjde opäť do Turzovky.
Príbuzní sa tomu čudovali a odhovárali ju od tej púte. Sľúbila, že sa
na dušičky vráti. Na hore Živčák
miesto zjavenia našla spustošené,
oltáriky porozbíjané a všetky obrázky spálené. Keď sa prehŕňala
v spáleništi našla v ňom jej obraz,
ktorý tam pred časom priniesla.
Rám bol zhorený ale P. Mária s Ježiškom na obraze bola len čiastočne obhorená. Obrázok dala jednej
žene, ktorá sa starala o tieto miesta so slovami, že ako zázrakom sa
zachoval a celý nezhorel iba obhorel, aby ho uchovala. Prešlo veľa
času až sa objavil zrenovovaný obraz Kráľovnej Turzovky. Príbuzní
Márie Rončákovej ako aj iní zákamenčania spoznali v ňom obraz,
ktorý menovaná zavesila v Tur-

Zreštaurovaný obraz
Panny Márie s Ježiškom
http://www.zivcakova.sk/02Zivcakova/Historia%20Zivcakovej.html
zovke na strom. Túto skutočnosť
o tete Márii Rončákovej a obraze
po starej mame Žofii Polťákovej
mi porozprávala Margita Filipčíková, ktorá má Kráľovnú Turzovky vo veľkej úcte.
Viktória Sekerášová.

SPOMIENKA NA MÁRIU MEDVECKÚ
Akademická maliarka Mária
Medvecká (*11. 9. 1914 + 23. 4.
1987) tvorila aj v Zákamennom
ŽSK vyhlásil rok 2014 pre región Oravy – rokom osobnosti
Márie Medveckej pri príležitosti
100. výročia jej narodenia.
Spomienka.
Od r.1975 do 1985 som pracovala v Mestskej strediskovej knižnici v Námestove ako knihovníčka. Knižnica sa nachádzala v KD.
Oproti knižnici bola miestnosť
osvety. Riaditeľkou osvety bola Vlasta Vaňková, rodáčka z Tvrdošína a najlepšia priateľka Márie
Medveckej.
Mária Medvecká občas navštívila p. Vaňkovú v práci a vtedy som
sa s touto akademickou maliarkou
stretla aj ja. Kolektív pracovníčok
osvety a knižnice si vzájomne veľmi dobre rozumel. Ja ako najmladší člen kolektívu som počas obedu
varila kávu alebo čaj. A pri takomto
posedení som počúvala rozhovor
dvoch pre mňa veľmi významných
osobností. Mária Medvecká bola
na pohľad jednoduchá žena, vždy
oblečená v dlhej sukni a so šatkou
previazanou cez plecia. Pamätám
sa, že keď sa jej raz p. Vaňková pýtala či maľuje, povedala že už dlhšie
nie. Sťažovala sa, že ju bolia nohy,
necíti sa dobre a nemá žiadnu in-

špiráciu. Pani Vaňková jej navrhla,
aby si kúpila staršiu chalúpku niekde na samote, kde budú spolu oddychovať v čistej prírode a čerpať
nové sily do života. A tak ma oslovili, či neviem o nejakej drevenici v našej obci. Bolo to v r. 1979. Ja
som im navrhla dom Ondreja a Kataríny Šimjakových v časti obce
Jackovky. Boli si ho pozrieť, veľmi
sa im páčil ale už bol predaný. Potom som navrhla dom po Serafínovi a Ľudmile Majchrákových, ktorý sa nachádzal taktiež v grúni ale
na druhom kopci. Z neho bol pekný
výhľad do dediny. Mária Medvecká
ho kúpila. V dome boli miestnosti: kuchyňa, izba, špajza a chodba. Poprosila ma, aby som zohnala
nejakých chlapov, ktorí by v dome
urobili väčšie zmeny. Našla som.
Môjho manžela Jozefa, otca Martina a seba. Vypratali sme všetky
miestnosti, v kuchyni sme rozbúrali veľkú murovanú pec. Zo stien
sme orypali padajúcu vakovku
a pozatierali pukliny. Všetky miestnosti sme obielili bielym vápnom.
Môj otec vyforštoval izbu, z ktorej bol výhľad takmer na pol dediny. Taktiež sme natreli všetky okná. M. Medvecká bola s našou prácou spokojná. Dostala som od nej
malý náčrt a podpis, vložila som si
ho v knižnici do akejsi knihy a bolo
po ňom. Do tejto chalúpky chodievala autom cez Kalváriu, ale často

aj od obchodu Jednoty z Vyšného
konca, kde si urobila nákup na pár
dní. V tejto chalúpke relaxovala
a veľmi rada pozorovala západ slnka za Čmelkou, alebo rannú hmlu
nad dedinou.
Ešte sa pamätám, že mala veľkú túžbu namaľovať ženu pri čistení kapusty a jej tlačení do suda. Vyhliadla si jednu námestovskú ženu, ktorá bývala oproti kultúrnemu domu. Bola plnšej postavy, zdravo červená v tvári a nosila
vlasy zapletené do vrkoča. Maliarka chcela od nej, aby mala podkasanú sukňu tak, aby jej bolo vidno
kolena a trocha rozopnutú blúzku.
To bolo kameňom úrazu, žena nesúhlasila. Vyhovárala sa na nesúhlas manžela, na hriech a na všeličo možné. Mária Medvecká bola
tou predstavou ako ju maľuje ako

posadnutá. Jednu chvíľu už tá žena aj súhlasila, ale v drevenom námestovskom zelovoci zasa nebolo
dostať kúpiť kapustu. To bola smola! Nakoniec tu ženu namaľovala,
ale v inej pozícii.
Mária Medvecká si nepotrpela na nijaké maniere. Bola prostá, jednoduchá žena, ale svojou
tvorbou výnimočná osobnosť tak
pre Oravu ako pre celé Slovensko.
Myslím si, že nie je až tak dôležité pamätať si rok narodenia alebo
úmrtia akademickej maliarky M.
Medveckej, ale mali by sme vedieť
že v pokročilom veku oddychovala, čerpala životnú silu a hľadala
inšpiráciu k svojej tvorbe v našej
zákamenskej prírode.
Spomienky na akademickú
maliarku Máriu Medveckú napísala Viktória Sekerášová.
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Hej gôrali, nebiče še, mo gôraľka dvie pieřiny
pôdžľče še...

Gorali predstavujú etnickú
skupinu žijúcu na slovenskopoľskom pomedzí.
Na území Slovenska obývajú
oblasť severných Kysúc,
Hornej Oravy a Horného
Spiša. Najväčšia goralská
oblasť sa nachádza na Spiši,
tvorí ju 34 obcí, na Kysuciach
5 obcí a na Orave
11 obcí. Jednou z nich je aj
Zákamenné.
Základnou charakteristikou
tradičnej kultúry Goralov je goralské nárečie. Významnú úlohu pri
jeho vzniku zohrala geografická
blízkosť poľského a slovenského
národa. Goralské nárečie síce vychádza z poľského dialektu, avšak
postupne bolo obohatené o slovenské jazykové prvky.
V každej goralskej oblasti má
iný charakter. Závery výskumov
slovenskej a poľskej dialektológie (jazykovedný odbor skúmajúci dialekty – nárečia) uvádzajú,
že goralské nárečie na Orave si zachovalo najviac pôvodných petrefaktov (nemenných výrazov) v porovnaní so spišskými či kysuckými nárečiami.
Existencia goralských nárečí je
v súčasnosti ohrozená. Svedčí o tom
najmä fakt, že mladšie generácie čoraz menej aktívne používajú svoje
goralské nárečie. OZ Kapce sa počas Dni obce Zákamenné (19. – 20.
7. 2014) rozhodlo miestnym obyva-

teľom pripomenúť hodnotu goralského nárečia prostredníctvom výstavy „Goralské archaizmy“. Výstava pozostávala z goralských výrazov, ktoré sa v súčasnosti používajú iba sporadicky a ich významy
poznajú zväčša najstaršie generácie
obyvateľov. Materiály združeniu poskytla pani Marta Večerková.
GORALSKÉ ARCHAIZMY
• pôdobjnka – fotografia, • jaskulka – lastovička, • pôškartny – prieberčivý (človek i zviera), • řympi, šipi, ľeje gisy, dymbi – 5 stupňov dažďa
(od mrholenia po lejak), • stôkrutka – sedmokráska, • zrôst – kostihoj lekársky, • třupek – malá nádoba, • karpytki – druh zakamenskej obuvi, • srombek – veľká drevená debna na uskladnenie obilia,
• gadžo pjeřinka – papraď, • lucypa
– bicykel.
Ak ste nevedeli…
MONDROŠČ
Z historického hľadiska možno
hovoriť aj o goralských enklávach
– obce, ktoré založili obyvatelia
pochádzajúci z goralských oblastí
(goralská kultúra tam teda taktiež
má svoje zázemie). Konkrétne sa
jedná o tieto obce – Huty, Malé Borové, Veľké Borové, Liptovské Matiašovce (okres Liptovský Mikuláš), Liptovská Lužná (okres Ružomberok), Lom nad Rimavicou,
Pohorelá (okres Brezno) a Liptovská Teplička (okres Poprad).

Dvanásť rán korbáčom
Veľmi rada si zalistujem
v knihe o Zákamennom.
Priznám sa, vždy tam nájdem
zaujímavé čítanie a väčšinou
ma niečo prekvapí.
Naposledy som sa dobre
zasmiala, ale aj zamyslela pri
čítaní kapitoly o dodržiavaní
verejného poriadku.
Urbársku reguláciu – zjednotenie zápisov pozemkov a povinností poddaných zaviedla v roku 1767
Mária Terézia. Touto reguláciou
upravila nielen daňový systéme
ale aj pracovné povinnosti poddaných. V Zákamennom táto urbár-

ska regulácia vstúpila do platnosti v roku 1773. Najviac ma zaujalo
dodržiavanie verejného poriadku
a tresty, ktoré boli uložené za jeho
porušenie. Spomínané boli v bode
24 a platili pre všetkých obyvateľov cisárstva.
• Napríklad za kliatie, zlorečenie a rúhanie potrestali dospelého muža dvanástimi údermi palíc, dospelá žena alebo dievka dostala 12 úderov korbáčom a chlapec alebo dievča 12 rán prútom.
Ak sa toto previnenie opakovalo druhýkrát každý vinník dostal
dvojnásobnú dávku (24 úderov)
a pri treťom trojnásobok (36 úde-

rov). Priznám sa viem si veľmi živo predstaviť aplikáciu tohto nariadenia v dnešnej dobe. Len niektorí z nás by boli asi viacej bitý ako
sýty. O ďalších trestoch po treťom
previnení sa nepíše takže predpokladám, že si vtedy ľudia poriadne rozmysleli ako sa budú správať
a čo budú hovoriť.
• Ak niekto z poddaných vynechal
bohoslužbu v nedeľu a sviatočný
deň, musel zaplatiť pokutu. Ak bola vynechaná omša prvý krát udeľovala sa pokuta 1 funt vosku (približne ½ kg), pri druhej absencii
na omši dva funty a pri tretej tri
funty vosku.
• Regulácia zakazovala chodiť
po dedine po desiatej hodine večer
a stretávať sa v tmavých kútoch.

Krčmár nesmel nalievať pálenku
pred bohoslužbami, počas bohoslužby a po deviatej hodine večer.
• Ak sa po zotmení ozýval z domu krik zaplatil pokutu – prvý raz
12 zlatých, druhý raz 24 zlatých
a po tretí raz 36 zlatých.
• Kto sa nepolepšil a páchal
priestupky proti verejnému poriadku, tomu hrozilo väzenie
na zámku.
• Za použitie okov alebo reťazí sa
platilo 15 grajciarov.
Niekedy tak v duchu rozmýšľam, že by nám všetkým veľmi prospelo sem tam sa vrátiť k urbárskej regulácii Márie Terézie. Možno aspoň v niektorých situáciách..... :D
V. Polťáková
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NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
4/ 2014 – 10/ 2014
95 rokov života
 Anton Laššák
85 rokov života
 Helena Vrábľová
 Florián Lučivňák
 Jozefa Večerková
80 rokov života
 Štefan Filipčík
 Jozef Večerek
 Vendelín Majchrák
 Daniel Florek
 Milan Matejčík
 Kristína Plaskúrová
 Milan Vrábeľ
 Margita Koklesová
 Terézia Dendysová
 Bohumíl Kokles
 Jozefa Polťáková
 Martin Mravčák

ANTON LAŠŠÁK
Moje spomienky na 2. svetovú vojnu
– 2 500 míľ tam a späť
Amatérsky filmový dokument
Anton Laššák pred pár
mesiacmi oslávil 95-tku.
Kedysi bol vychýreným
krajčírom
a spieval sóla v kostole.
Aj po latinsky.
Počas druhej svetovej vojny
strávil dva roky na východnom
fronte a zapojil sa do Slovenského
národného povstania. O tom ako
táto udalosť poznačila jeho život
rozpráva prvý filmový dokument
z dielne občianskeho združenia
Kapce – Anton Laššák. Moje spomienky na 2. svetovú vojnu (2500
míľ tam a späť). Filmová premiéra

tohto filmu sa uskutočnila 26. 9.
2014 v Pizza Pub Facka.

75 rokov života
 Pavlína Šimjaková
 Ľudovít Sivčák
 Justína Vrábľová
 Mária Florková
 Ľudovít Gruchala
70 rokov
 Marta Jurkuľáková
 Mgr. Albín Bernaťák
 Otília Gruchalová
 Mária Polťáková
 Mgr. Branislav Salaj
65 rokov
 Ján Gašper
 Jozef Gašper
 Marta Hrozienčíková
 Emil Kocúr
 Kamil Mrekaj
 Jozef Olbert
 Rudolf Rusnák
 Pavol Sekeráš
 Ladislav Surma
 Mária Šimjaková
 Anton Vojtaššák
 Margita Vojtaššáková
 Anna Grofčíková
 Anna Fedorová
 Elena Koleňová
 Vladimír Vidra
 Justín Lučivňák
 Marta Plaskúrová
 Anna Majchráková
 Milan Janoťák
 Vladimír Kocúr
 Jozef Fafejta
 Milan Florek
 Emília Gašprová
 Irena Polťáková
 Miroslav Teluch
60 rokov
 Kamil Barnovský
 Stanislav Fafejta
 Karol Florek
 Serafín Gonšor
 Kamila Kuricová
 Jaroslava Mršťáková
 Jozef Revaj
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Pôdobjnky
Občianske združenie Kapce
počas obecných dní pripravilo aj
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
11/ 2013 – 3/2014
60 rokov
 Milan Teluch
 Albín Večerek
 Margita Vojtaššáková
 František Antušák
 Emília Dibdiaková
 Anastázia Fedorová
 Mária Hrčkuľáková
 Ing. Jozef Chmeľ
 Ing. Štefan Katreník
 Anna Klimčíková
 Justína Kuchťáková
 Marta Papáková
 Helena Plaskúrová
 Ružena Sivčáková
 Serafín Sochuľák
 Mária Vranová
 Štefan Žatkuľák

fotografickú výstavu pod názvom
„Pôdobjnky“ (pôdobjnka – goralský výraz pre fotografiu). Fotografie spájali staré zábery Zákamenného s jeho súčasnou podobou.
Fotografie združeniu poskytol
archív Obecného úradu Zákamenné a Ladislav Zmoray, graficky ich
upravila Monika Kolenčíková.

OZ Kapce
– FSk Kamenčan
MILÍ ZÁKAMENČANIA!
Touto cestou by sme vás chceli požiadať o láskavosť.
Ak by ste mali u seba doma staršie zákamenské krojové súčasti, ktoré už nevyužívate
(hlavne ženské brucníky, chlapské portky, vesty a haleny… ale
aj ostatné súčasti) a boli by ste
ochotní ich darovať našej folklórnej skupine, veľmi by ste nás
potešili. Krojové súčasti môžete priniesť na adresu Zákamen-

VÍTAME MEDZI NAMI

§

•

Lea Zavoďanová, Elizabeth Janetová, Marcel Bachňák, Dorota Polťáková, Aneta Jakubčeková, Zuzana Kaukičová, Natália Zvonárová, Samuel Parišek, Klára Čičová, Tomáš Belicaj, Tomáš Polťák, Ján Godiš, Olívia Trudičová, Bianka Serdelová, Enriko Serdel, Šimon Urban, Alexander Vrábeľ,
Sebastián Póčik, Natália Plaskúrová, Linda Polťáková, Dáša Rakučáková, Sofia Brišová, Natália Lučivňáková, Nina Mrekajová, Sofia Lučivňáková, Adam Murín, Tomáš Večerek, Sára Rusnáková, Beňušová Monika, Tamara Mareková, Sarah Repôňová, Jakub Jašica, Lucia Polťáková, Teodor
Plaskúr, Lukáš Sekula, Janka Tomašáková, Bartolomej Belicaj, Sabina Sochuľáková, Marek Rabčan, Pavol Kubizna, Martin Kurňavka, Nela Rabčanová, Filip Srogončík, Lukáš Babinský, Metód Mrocek, Viliam Serdeľ, Lukáš Laššák, Monika Jamuľáková
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Margita Kovaľová
* 1926, † 4. 4. 2014
Jozef Gruchala
* 1968, † 24. 4. 2014
Pavlína Kuchťáková
* 1935, † 23. 5. 2014
Emil Koleň
* 1945, † 29. 5.2014
Emília Fedorová
* 1929, † 16. 6.2014
Pavol Náčiňák
* 1964, † 24. 6.2014
Terézia Balková
* 1929, † 19. 6.2014
Terézia Teluchová
* 1927, † 13. 7.2014
Emil Polťák
* 1923, † 28. 7.2014
Justína Lučivňáková
* 1943, † 28. 7.2014
Štefan Smolár
* 1985, † 6. 8.2014
Viktor Zvonár
* 1942, † 27. 8.2014
Jozefa Beňušová
* 1933, † 19. 9.2014
Rozália Janoťáková
* 1930, † 23. 9.2014
Jozef Garaj
* 1939, † 25. 9.2014
Milan Polťák
* 1956, † 7. 10.2014
Štefan Šimjak
* 1942, † 9. 10.2014

†

né 35 – Zuzana Brišáková, alebo
na obecný úrad – Vierka Polťáková.
Vopred ďakujeme za ochotu.
OZ Kapce
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PRIHLÁSTE SA na III. ročník
VIANOČNÝCH TRHOV!
OZ Kapce pripravuje tretí ročník Vianočných trhov,
ktorý sa uskutočni 20. 12. 2014.
Po minuloročných skúsenostiach sme sa rozhodli upraviť
podmienky a spôsob prihlasovania sa remeselníkov na jarmok.
Každý remeselník – záujemca musí vyplniť prihlášku, ktorú
nájde na www.facebook.com/
kapceoz alebo na weboj stránke
obce www.zakamenne.sk.

Vyplnenú prihlášku pošlite najneskôr do 15. 11. 2014 v elektronickej podobe na ozkapce@gmail.com alebo poštou na adresu:
Monika Kolenčíková, Zákamenné 928, 029 56 Zákamenné. Spolu
s prihláškou zašle aj 2 – 3 fotografie ponúkaného sortimentu.
Aj tento rok je počet predávajúcich stanovený na 30. Pri výbere remeselníkov si budeme všímať
technickú, materiálovú i umeleckú kvalitu nimi ponúkaných výrobkov, pričom budeme dbať aj
na zachovanie rôznorodosti sortimentu. Chceme tak zvýšiť úroveň
remeselníckeho jarmoku a predísť
minuloročných nedorozumeniam
(rovnaký resp. podobný sortiment
a predaj neohláseného tovaru).
Ďakujeme
a tešíme sa na Vás!

Vianočný koncert
gospelovej skupiny Kéfas

SNEH, ĽAD A ADRENALÍN
v Zákamennom
OZ KAPCE VÁS POZÝVA
NA SNOW FILM FEST
2014, ktorý sa uskutoční
v sobotu 8. 11. 2014 o 20.00
hod. v Pizza Pub Facka.
Filmový festival Snow Film
Fest je celovečerným premietaním
špičkových filmov o extrémnom

29. december 2014
16.00 hod | Nový kultúrny dom

Vstupné: 2 €
Predpredaj: Obecný úrad,
alebo Jana Sumihorová, Zákamenné 922

STARÝ KULTÚRNY DOM
8. 11. . ..... Rodinná oslava
15. 11. . ..... Rodinná oslava
22. 11. . Katarínska zábava
30. 11. .Erko tvorivá dielňa
20. 12. ................. Námestie
– Vianočné trhy 3. ročník...
26. 12. .. Štefánska zábava
30. 12. ...... Rodinná oslava
3. 1. 2015... Batôžkový ples
10. 1. 2015 ...... Čl. schôdza
JEDNOTY dôchodcov ........
17. 1. 2015. Rodinná oslava
24. 1. 2015 . .. Winter party
31. 1. 2015 .... Školský ples
7. 2. 2015. Zábava holubári
Február 2015 ........... Zimný
prechod Zákamenským
grúňom . ................................
5. 4. 2015 ........ Veľkonočná
zábava SČK ..........................

lyžovaní, snowboardingu, snow-kitingu a iných zimných (športových) radovánkach.
NOV Ý DOM KULTÚRY
24. 10. . . Stužková slávnosť
27. 10......Októbrová kvapka
krvi...............................................
29. 10. . .. DSS Zákamenné
31. 10.....Stužková slávnosť
7. 11. .... Stužková slávnosť
9. 11. .................. Posedenie
s dôchodcami nad 70 rokov
14. 11. . . Stužková slávnosť
28. 12....Benefičný koncert
29. 12. .Koncert skupiny Kéfas
31. 12. ............. Silvester na
námestí ..................................
3. 1. 2015 . ........ Ples SČK
10. 1. 2015 ............. Svadba
17. 1. 2015 . ........... Svadba
23. 1. 2015.................... Ples
– záchranári...........................
31. 1. 2015 .......... Ples obce
Zákamenné . .........................
7. 2. 2015...... Ples mladých
14. 2. 2015 .................. Ples
gymnázium ...........................
1. 4. 2015... ZŠ – výchovný
koncert ..................................
11. 4., 18. 4. .......... Svadba
25. 4. 2015.............. Svadba
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