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Nech sa snehová vločka znesie
k Vám, v podobe lásky, šťastia,
zdravia v týchto dňoch vianočných
a Nech Vás sprevádza počas celého
nového roku.
Starosta obce a pracovníci OcÚ

Každý, kto vstúpi v tomto adventnom čase do našich kostolov, si iste všimne jednu
zvláštnosť, ktorá sa tu vyskytuje práve teraz
a je pevnou súčasťou predvianočnej symboliky. Je to síce na prvý pohľad obyčajný veniec
z jedľových či smrekových konárikov, ale nebojme sa v ňom vidieť – pravda, s troškou adventnej fantázie aj akýsi ostrov, plávajúci v mori nášho pozemského času, ktorý si počítame na hodiny, minúty a sekundy... a na tom
ostrove štyri vysoké veže – majáky, ktoré od
dôb prvých objaviteľov nového sveta svietili do napätej tmy prebdetých nocí odvážnych
dobrodruhov, vracajúcich sa z mokroslaných
ciest. Blikavé svetlá týchto pobrežných obrov,
ktorí mali nohy pevne zapustené do nestále-

Keď prídu Vianoce
Keď Martin na bielom koni
rozbehne sa po šírom poli,
zanechá bielu perinu
a deti sa tešia na zimu.
Keď dedo Mráz dýchne do okien
Začínam písať na papier
pár jednoduchých želaní,
aby sme jeden druhého radi mali.
Keď Štedrý večer nastane
a rodina si spolu sadne
nechajme miesto pre Toho
ktorý prišiel z lásky k nám,
lásku dať. Nie ju vziať.
Júlia Bednáreková
ho morského piesku, či do žilnatej skaly – boli
stelesnením nádeje túžiacich po pevnom bode,
po domove.. Veľmi dobre vieme, alebo aspoň
tušíme, koľko sily do unavených ľudských údov
dokáže vliať čo i len malá iskierka akej-takej nádeje... Človek, ktorý má nádej, dosahuje cieľ aj
svoje víťazstvá. Na druhej strane - je tragické
stretnúť kohosi, kto nemá nádej, kto sa jej vzdal
alebo o ňu prišiel, alebo si ju nechal vziať... Žijeme totiž v prostredí, v ktorom sa nečujne, alebo aj veľmi hlučne pohybujú zlodeji nádeje. Nenechajme sa okradnúť. Strážme si ju ako oko
v hlave, ako to najcennejšie, čo máme. Neopatrnosť sa trestá – sklamaním a beznádejou...

A na záver ešte raz zobuďme svoju fantáziu: Na adventnom venci horeli štyri sviece.
Bolo celkom ticho. Také ticho, že bolo počuť,
ako sa sviečky začali rozprávať. Prvá vzdychla
a povedala: „Volám sa Pokoj. Svietim, ale ľudia
nevytvárajú pokoj, nechcú ma.“ Jej svetlo bolo
čoraz slabšie a nakoniec zhaslo. Druhá sviečka sa mihotala a vravela: „Volám sa Viera. Ale
som zbytočná. Ľudia nechcú nič počuť o Bohu.
Nemá význam, aby som horela.“ Miestnosťou
zavanul prúd vzduchu a aj druhá svieca zhasla. Tichúčko a smutne sa prihlásila k slovu aj
tretia svieca: „Volám sa Láska. Už nemám síl
horieť. Ľudia ma odsúvajú nabok. Vidia len se-

ba samých a nie druhých, ktorých by mali milovať.“ Aj jej svetlo sa naposledy zamihotalo a zhaslo. Tu vošlo do izby dieťa. Pozrelo sa
na sviečky a povedalo: „Nože, nože, vy predsa
máte horieť a nie byť zhasnuté!“ A bolo mu do
plaču. Vtom sa však ozvala štvrtá svieca. Povedala: „Neboj sa! Dokiaľ horím, môžeme zapáliť
aj ostatné sviečky. Volám sa Nádej!“ A dieťa si
pripálilo zápalku od tejto sviečky a znovu prenieslo svetlo na všetky ostatné...
Do týchto dní naplnených radostným očakávaním a duchovnou prípravou i do dní vianočných Vám zo srdca prajeme a vyprosujeme Kristov pokoj. Vaši: duchovný správca a kaplán
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Poďakovanie starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za vybudovanú cestu

Asfaltovanie cesty ku KLIBOS, garážam obce, STAVREPO foto: m. iglár
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 29. 10. 2004 v zasadačke OcÚ
Zákamenné. Prítomných bolo 10
poslancov, jeden sa ospravedlnil. Na zasadnutí boli prítomní aj
MUDr. Gajdoš, zubný lekár v Zákamennom a vedúci jednotlivých
zložiek združenia UJUT Kamil
Mrekaj, Pavol Vaják, Marek Beňuš.
Prekvapením pre všetkých prítomných bola účasť pána Milana Gonšora, ktorý sa dostavil na úvod zasadnutia a v mene všetkých občanov, pre ktorých bola vybudovaná
cesta „Ku Gonšorom“, poďakoval
starostovi a OZ obce.
MUDr. Gajdoš informoval poslancov o ďalších krokoch, ktoré sa uskutočnili, aby sa pre obec
získal ešte jeden zubný lekár.
MUDr. Gajdoš uzavrel pracovnú
zmluvu s MUDr. Jurajom Revajom. Na to, aby mohol v obci vykonávať svoju lekársku prax, potrebuje zariadiť zubnú ambulanciu
a žiada od obce pôžičku 250 000
Sk. Ambulanciu je potrebné zariadiť do apríla 2005. Vzhľadom na
to, že obec súrne potrebuje ďalšieho zubného lekára, obecné zastupiteľstvo jednomyseľne poskytnutie pôžičky pre MUDr. Juraja Revaja schválilo.
So zástupcami združenia UJUT
bol prejednaný list, ktorý adresovali OZ a vyjadrili v ňom nespokojnosť s prístupom vedenia obce k ich činnosti. Starosta obce
a OZ navrhli spôsob, akým problémy riešiť.
Starosta ďalej informoval o plnení hlavných úloh a rozpočtu za
NÁTERY

LEŠENIE

STAVEBNÉ
PRÁCE

GLEKALENA s.r.o.

Karol
GLEJTEK
majiteľ

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

obdobie od ostatného zasadnutia
OZ: vybudovala sa cesta „ku Gonšorom“; vybudovala sa asfaltová
plocha ku K.L.I.B.O.Su, na ktorú
združili prostriedky obec, Stavrepo – Jozef Mlich, K.L.I.B.O.S.; vybudovala sa cesta ku Píle a bývalým ZŤS – finančné prostriedky
združili obec – Colorspol, Stavor
– Vladimír Konkoľ, Lesy SR; opravili sa niektoré autobusové zastávky; obecný vodovod je vybudovaný po Jána Marka na Poriečí.
Prednosta OcÚ Jozef Peňák
informoval poslancov o schválení zákona o dani z nehnuteľností, z ktorého vyplývajú podstatné zmeny. Základné ustanovenie
o zdaňovaní pozemkov, stavieb
a bytov je uvedené v druhej časti zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré upravuje
daňovníka dane z nehnuteľností,
predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec všeobecne
záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodiť, vybrané druhy pozemkov a zníženie priznania, vyrubenie dane a platenie dane, zavedenie dane za užívanie
verejného priestranstva, dane za
predajné automaty, dane za nevýherné automaty.
OZ schválilo nezavedenie dane za psa z toho dôvodu, že každý chovateľ je povinný dať si psa
zaočkovať proti besnote, za čo sa
platí poplatok. Z dôvodu nezave-

denia dane za psa bude očkovanie
kontrolované.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo maximálne zvýšenie dane
z nehnuteľností v priemere o 5 %.
Ďalej boli prejednané žiadosti
občanov o prenájom priestorov na
zriadenie krajčírskej dielne kaviarne o odpredaj priestorov pre autoservis, žiadosti o jednorazové sociálne výpomoci pre rodiny v hmotnej
núdzi. Bol schválený návrh odpojiť
z potrubia obecného vodovodu dlhodobých neplatičov za vodu. Bola
prejednaná petícia občanov.
Starosta ešte informoval o zámere talianskej firmy I.M.P.
Electronics postaviť výrobné haly v katastri našej obce, a to za
Roľníckym družstvom. Predbežné jednanie s majiteľmi pozemkov
už prebehlo a celkom úspešne. Črtá sa tak možnosť nových pracovných príležitostí.
Verejná súťaž na vyhotovenie
ÚP obce vyhral Architektonický
ateliér GAM – Lucia Gočová, Ružomberok.
Boli dovezené kontajnery na
separovaný zber skla, ktoré budú
rozvezené po obci, starosta pre
informáciu uviedol, že doteraz sa
v obci nazbieralo 10 t plastov.
Posledné zasadnutie OZ v roku 2004 sa uskutoční 13. 12.
o 16 00 hod. v kaviarni Kafelatero
v Zákamennom.
Prehľad plnenia hlavných úloh
za rok 2004:
• príprava projektu pre kanalizáciu;

Ako separovať?
K separovaným plastom patria:
• plastové fľaše rôznej farby – zašliapnuté;
• plastové fľaše od octu, oleja, sirupu, prípravkov na ochranu a ošetrenie rastlín;
• plastové uzávery fliaš;
• plastové obaly od jogurtu, masla,
pomazánok;
• plastové obaly a tácky od potravín (vajíčok), kozmetiky, spotrebovaných predmetov;
• polyetylénová fólia čistá z fóliovníkov (bez blata a hliny);
• drobné hračky a kuchynské
predmety z plastov;
• veľkoobjemové plastové výrobky

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

Mária MLICHOVÁ

VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú
• dopravnú • potravinársku • pekárenskú
• sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043. 55 92 237; Tel.. fax: 043. 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043. 55 92 346

potraviny
ovocie – zelenina
drogéria
029 56 Zákamenné 157
Tel.: 043 55 92 210

• dokončenie budovy OcÚ a zariadenie nábytkom;
• rekonštrukcia starej budovy
OcÚ pre Úrad práce a sociálnych
vecí a rodiny;
• súčinnosť pri rekonštrukcii okolia kostola;
• nová rozhlasová ústredňa pre
obecný rozhlas;
• ozvučenie cintorína;
• oprava autobusových zastávok
v obci, vybudovanie novej na Vyšnom konci;
• chodník pri zdravotnom stredisku vrátane osvetlenia;
• verejné osvetlenie časť Špitál;
• súčinnosť pri rekonštrukcii ihriska ZŠ;
• družba s PR, príprava olympiády
mládeže;
• zavedenie separovaného zberu
odpadu, vrátane žiackej súťaže;
• vodovod – rekonštrukcia Nižný
koniec, vybud. Poriečie – Laššák;
• ihrisko pri zdravotnom stredisku;
• vybudovanie cesty k futbalovému ihrisku;
• cesta ku Klibosu – spoluúčasť
– obec, Klibos, J. Mlich;
• cesta ku píle – spoluúčasť – obec,
Lesy SR, Colorspol, V. Konkoľ;
• nákup traktora a príslušenstva;
• začatie vyhotovenia ÚP obce;
• monografia obce;
• rekonštrukcia priestorov na
starom obecnom úrade pre Multicentrum;
• vypracovanie projektu a staveb.
povolenia na vodovod Poriečie;
• vypracovanie projektu novostavby budovy polície.
OcÚ
a súčiastky (stoličky, stoly, rolety,
plastové okná, plastové hojdačky,
šmykľavky, vaničky, vedrá);
• plastové tuby (bez obsahu) z kozmetiky a potravín;
• plastové bandasky (biele, čisté).
VŠETKY

PLASTOVÉ OBALY PROSÍME

STLAČIŤ, FÓLIE STOČIŤ!

PLASTY NEVKLADAŤ DO ĎALŠÍCH OBALOV A TAŠIEK!
K separovaným plastom nepatria:
• plast. výrobky silne znečistené;
• polystyrénové tácky a obaly;
• plastové fľaše od motorového
oleja a ropných produktov;
• plastové obaly kombinované so
sklom a kovom;
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

Office:
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Tel.: 00421. 043. 55 92 321

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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Mladí ľudia majú záujem prírode pomôcť, chrániť ju
Jesenné slnečné lúče nám odhalili krásou lúk, ale aj miesta menej pekné – plné odpadov. Takéto miesto sme našli Pod obecnou.
Náš ekologický krúžok prišiel pozdraviť p. prednosta Peňák, ktorý
bol milo prekvapený, že mladí ľudia majú záujem prírode pomôcť,
chrániť ju. „Všetkým nám záleží
na tom, kde a ako žijeme“. Našim
cieľom je pokračovať v zmapovaní a postupnom odstraňovaní divokých skládok, ktoré úmyselne
ľudia robia a ani si neuvedomujú,
aké sú škodlivé. Odpad sme triedili na sklo, železo, gumy, plasty..,

ktoré prírode nepomáhajú, ani
nekrášlia. Dúfame, že práve my,
mladí záchrancovia, sa staneme
vzorom pre ostatných, ako prírode
pomôcť. Na záver našej užitočnej
práce sme s p. uč. Chmeľovou opekali, a samozrejme nechýbal ani
pravý zákamenský futbal.
1. Pozorní žiaci s chuťou sa pripravujú do práce.
2. Nechýba ani odborná kontrola, či bolo všetko vykonané
podľa daných pokynov.
3. Na našej akcii nechýbal prednosta OÚ Peňák, ktorému taktiež
záleží, v akom prostredí žijeme.

Ako separovať?

• kopírovací papier – indigo;
• použité papierové vreckovky
a papierové utierky;
• vata a výrobky z vaty, jednorazové plienky;
• celofán;

K separovanému papieru patria:
• noviny, časopisy, knihy, zošity;
• TETRA PACK obaly;
• písací papier; papier z tlačiarní,
prospekty;
• kalendáre, telefónne zoznamy;
• obalový papier, vlnité lepenky;
• papierové a kartónové krabice –
všetky krabice stlačiť!

K separovanému sklu patria:
• sklenené obaly rôznej farby;
• dekoratívne sklo, tabuľové sklo;
• sklenené poháre z konzervovaných potravín (bez obsahu) čisté.

• polyetylénová fólia s textilom (tašky a obrusy s tkanou textíliou);
• plastové obaly z jedov a výbušnín;
• celofán;

PROSÍME SKLO NEROZBÍJAŤ!

K separovaným papieru nepatrí:
• papier znečistený potravinami,
olejmi, ropnými produktmi;

K separovanému sklu nepatrí:
• sklo znečistené;
• porcelán, zrkadlá;
• obrazovky, auto sklo;
• žiarivky, výbojky, žiarovky.

Chodník cez Babinec využívajú najmä spoluobčania Zákamenného z časti Poriečie, aby si
skrátili cestu či už do školy, do
škôlky, do obchodu, do krčmy,
na cintorín či na obecný úrad

alebo do kostola. Tiež ho poznajú v rôznom stave. Naposledy
dostal novú podobu na jeseň,
keď boli premiestnené kontajnery určené na odpad z cintorínov. No aj tak to ešte nebolo
všetko a tak občania zapojení
do projektu dlhodobo nezamestnaných upravili priestor medzi
cintorínmi splanírovaním zeminou a výsadbou drevín. Snáď už
stačilo zasiať trávu.
No v nedeľu 5. 12. sa veriacim
na ceste do kostola naskytol pohľad na niečo, nad čím len krútili
hlavou. Pohľad na zničený terén
medzi cintorínmi po ťažobnej
činnosti z predchádzajúceho dňa.
Všetko, skoro všetko sa dá
napraviť, dať do pôvodného stavu, akurát škoda vynaložených
prostriedkov a hlavne zneváženej ľudskej práce.
mariáni

VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

Reforma financovania regionálneho školstva postúpila od 1.
septembra 2004 do ďalšej etapy.
Prvýkrát sa začali na financovanie mimoškolského záujmového
vzdelávania používať vzdelávacie
poukazy. Cieľom zavedenia vzdelávacích poukazov je, aby sa rodičia – žiaci stali skutočne tými, ktorí priamo rozhodujú o použití finančných prostriedkov určených
na tento účel.
Na základe tejto skutočnosti sa
aj na našej škole podstatnou mierou rozšírila možnosť našich žiakov naplniť svoj voľný čas aktivitami, o ktoré mali záujem. Je len
na škodu, že nie všetci žiaci využili túto možnosť. Vzdelávací poukaz prevzali všetci žiaci našej
školy. Mali možnosť odovzdať ich
do viac ako 40 záujmových útvarov, ktoré im škola ponúkla. Z 957
žiakov Základnej školy J. Vojtaššáka vzdelávací poukaz odovzdalo 675 žiakov našej školy a 14 žiakov stredných škôl. Na týchto
žiakov škola dostala finančný príspevok na financovanie záujmovej činnosti.

4. 1.
11. 1.
18. 1.
25. 1.
1. 2.
8. 2.

červená, žltá
červená, modrá, žltá
červená, žltá
červená, modrá, žltá
červená, žltá
červená, modrá, žltá,
biela
15. 2. červená, žltá

22. 2. červená, modrá, žltá
1. 3. červená, žltá
8. 3. červená, modrá, žltá,
biela
15. 3. červená, žltá
22. 3. červená, modrá, žltá,
biela
29. 3. červená, žltá

Ing. Dušan Durčák
Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

Celkovo na škole pracuje 36 záujmových tvarov. Do organizovania mimo vyučovacích aktivít sa
zapojili nielen učitelia ale aj občania našej obce. Sú to: E. Vrábľová,
D. Janoťák, P. Vajak, K. Mrekaj,
M. Beňuš, A. Večerek, P. Mrekaj,
J. Klačanský.
Veríme, že v budúcom školskom roku sa ešte viac občanov
našej obce zapojí do práce s mládežou.
Naša škola od decembra otvára
ďalšie možnosti pre využitie voľného času pre mládež a dospelých.
Dvakrát týždenne štyri hodiny
bude otvorená počítačová miestnosť. K dispozícii bude internet.
V januári plánujeme otvoriť pre
rodičov kurz, kde by získali základné poznatky z práce na počítači a praktické využitie internetu.
Z uvedeného je vidieť, že škola sa čoraz viac otvára verejnosti a dáva k dispozícii technický aj
vedomostný potenciál tejto školy
všetkým záujemcom z radov mládeže a dospelých.
Mgr. Emil Revaj, riad. školy

Vývoz PDO od 1. 1. do 28. 3. 2005

STOLÁRSTVO

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

Mimoškolská činnosť na škole

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

Tel.: 00421 43 55 04 233
Fax: 00421 43 55 92 393
Mobil: 0905 42 81 17
e-mail: kvalit  isternet.sk
http: // www.kvalit.sk

majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov
výroba okien a dverí
výroba atypických drevených
krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Spomienka na zosnulých
K 50. nedožitým narodeninám
kňaza Jozefa
Noc tmavá piatková prišla nebadane
a smrť ukázala svoju silu Pane.
Zobrala nám kňaza
celkom potichučky,
s pohľadom upretým na Krista na
kríži.
Srdce už dobilo, telo už ochladlo,
vložené do hrobu, aby raz povstalo.
Pochované na ním vysvätenom
mieste,
v náručí kvetov a blikajúcich
svetiel.
Čo nás to tak často k tomu hrobu
ženie?
Asi to, že naše srdce za ním stále
želie.
Želie, veru želie každým dňom,
hodinou,
každý z nás sa cíti bez neho
sirotou.

Obdobie, kedy častejšie navštevujeme cintorín, je sviatok zosnulých. Tohto roku naše cintoríny starý či nový hýrili krásnou výzdobou
hrobov. Hoci bolo chladnejšie počasie, tieto miesta navštívilo veľké
množstvo ľudí, aby si v modlitbách
spomenuli na svojich zosnulých príbuzných.
Vo večerných hodinách naše cintoríny osvetlené množstvom sviečok
pripomínali jeden veľký vianočný
stromček. Bola to nádhera, tak pre
dospelých, ako aj pre malé deti, ktoré od úžasu boli ako vymenené.
Všetkým zomrelým dušičkám
ľahké odpočinutie daj, Pane
Sekerášová

Telo už odišlo, duch nám stále žije.
Na fare, v kostoloch, na ulici
– všade.
Žije nám žije a ešte bude žiť,
dokiaľ naše srdcia v hrudi nám
budú biť.
Bol vždy naším kňazom, bratom,
kamarátom,
učiteľom, vodcom, Božím služobníkom.
Preto sa mu všetci
pekne poďakujeme
a v našich modlitbách
si vyprosujeme.

Sladký sen
Mrazíky už pobozkali zem,
aby jej pošepli tíško,
že chystajú jej sladký sen.
Tak je to v zákonoch prírody,
ktoré ustálil v našom kraji Pán.

Toľko viery, toľko lásky, toľko
pokoja,
koľko jej mal náš kňaz Jozef, až do
skonania.
Chceme navždy jeho skutky, slová
zachovať
a v kráľovstve Božom ho
nasledovať.

Len jeden kúsok zeme rozkvitol
teraz najbohatšími kvetami
a v záplave farieb pestrosti
žiari bielymi sviečkami.
Tu tíško telá spia pod zemou
a ďakujú hoc rečou nemou,
za úctu čo sme im prišli vzdať
a sladkou nádejou tešiť sa
na stretnutie tam,
kde čas dýcha večnosťou,
kde niet smútku, niet bolesti,
kde život plynie len v radosti
bez obáv, že sa to skončí.
E.R.

Nech mu je zem ľahká, v našej
dedine,
už si oddychuje na cintoríne.
Splnili sa mu sny, dokonal dielo,
Aby vo večnosti oslávené bolo.
Odpočinutie večné daj mu ó Pane
A svetlo večné nech mu svieti,
Nech odpočíva v pokoji.
Amen
R. H.

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70
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Mikuláš ide!
Ozývalo sa našou obcou 5.
decembra o 13 00 hod, kedy zavítal do našej obce Mikuláš.
Priviezli ho kone na voze s jeho početnou družinou, a to s anjelmi a čertami. Prvé stretnutie
Mikuláša s deťmi bolo na Poriečí pri autobusovej zastávke pri
Ing. D. Durčákovi. Potom ho postupne pri jednotlivých autobusových zastávkach čakali deti
a on im rozdával darčeky.
Mnohí rodičia využili priaznivé počasie a s malými deťmi čakali na Mikuláša, ktoré sa
naňho asi najviac tešili. Aj do-

spelí boli počastovaní malým občerstvením.
O Mikuláša a mikulášski sprievod sa postarali Roboši.
O zdarný priebeh celej akcie sa
starali starosta obce Ing. Milan
Vrábeľ, pán farár Mgr. Andrej Dulák, ktorí neustále dopĺňali Mikulášovi zásoby darčekov.
O tohtoročnú mikulášsku nádielku sa pričinili: Obecný úrad
Zákamenné, Farský úrad Zákamenné, Rodičovské združenie pri
ZŠ Zákamenné, firma Pegas Zákamenné a autosúčiastky Florek.
V. Sekerášová

foto: m. iglár

foto: m. iglár

foto: m. iglár

foto: m. iglár

Púť do Krakova – Lagiewniki

foto: m. iglár

oto: m. iglár

Dňa 6. 10. 2004 v skorých ranných hodinách odchádzal autobus plne obsadený pútnikmi do
Krakova. V kláštore Milosrdných
sestier Matky Božieho milosrdenstva nás privítala sestrička Clareta
a porozprávala o živote Faustíny
a o Božom milosrdenstve. V kaplnke sme sa poklonili relikviám
sestry Faustíny a potom duchovný
otec Andrej Dulák slúžil svätú omšu. Ďalej sme navštívili: Sanktuarium Božieho milosrdenstva, ktorá je postavená v tvare archy No-

foto: m. iglár

foto: m. iglár

foto: m. iglár

STOLÁRSTVO

minimarket – ELEKTRO

Gazdovská s. r. o.
• PONÚKA:
• OSIVÁ, SADIVÁ
• OCHRANNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

Dušan Smolka

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

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

PRÁČKY, CHLADNIČKY, SPORÁKY,
MRAZNIČKY, TV, AUDIO, VIDEÁ,
POČÍTAČE

aj na objednávku
029 56 Zákamenné
120038

Ing. Peter SAHUL
Tel.: 043 55 92 727
Mobil: 0907 822 949

emovej, kaplnku vysokú, odkiaľ
bol krásny výhľad na Krakov a jeho okolie. V obchodíkoch sme si
mohli kúpiť pamiatkové darčeky.
Spoločne sme sa pomodlili krížovú cestu, ktorá sa nachádza blízko
areálu kláštora o 15.00 hod. sme
sa zišli na spoločnom ruženci v kaplnke sestry Faustíny.
Naplnený krásnymi zážitkami a milosťami od nášho Pána sme
odchádzali z Krakova. Cestou naspäť domov za Novým Targom sme
navštívili Ružencovú záhradu v Ludzmierzi, kde sú postavené sochy
ružencových tajomstiev uprostred
záhrady so sochou modliaceho sa
Jána Pavla II. Na stoloch boli uložené predmety vyrobené z plodov prírody: klobúk z klasov ovsa, hostia,
atď. ako obetné dary. Vo večerných
hodinách sme sa rozišli do svojich
domovov s nádejou: Ježišu, dôverujem v Teba.
Anna Grofčíková

Videopožičovňa
Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
Zákamenné 103
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POČÍTAČE A INTERNET
Základná škola Jána Vojtaššáka s MŠ Zákamenné (budova
jedálne)
Pre dospelú verejnosť (starší
ako 20 rokov), každú stredu od
16 00 do 20 00 hod.
Pre mládež (starší ako 15 rokov), každý utorok od 16 00 do
20 00 hod.
Počítačové hry sú zakázané!!!
NAŠI JUBILANTI
85 rokov
Štefan Vojtaššák, Štefan Palárik
80 rokov
Margita Florková, Jozefína
Florková, Karol Florek
75 rokov
Jozef Jurčík, Ondrej Polťák,
Justína Polťáková, Rozália
Vojtaššáková, Jozefa Večerková
70 rokov
Emília Lučivňáková
65 rokov
Justína Vrábľová, Ľudovít
Gruchala, Vendelín Garbiar,
Viktória Mundierová, Kristína
Franková, Jozefa Vojtasová
60 rokov
Otília Gruchalová, Mária
Polťáková, Emília Bajčičáková,
Marta Plaskúrová, Viktória
Balúnová, Elena Murínová,
Justína Michalicová
Všetkým srdečne blahoželáme
VÍTAJTE MEDZI NAMI
Dominik Gargaš, Boris Fajčák
Milan Kondela, Monika Sochuľáková, Tatiana Florková,
Maroš Chudjak, Šimon Murín,
Patrik Vrábeľ, Natália Florková,
Michaela Rončáková, Radovan
Priechodský, Tobiáš Sumihora,
Dominik Urban, Mário Murín,
Tomáš Březík, Andrej Smolár,
Nikola Kurňavková, Katarína
Buknová, Lenka Teluchová,
Henrich Kolenčík Eva Štepančíková, Michal Sivčák, Peter
Kovaľ, Daniel Boškaj, Natália
Kovaľová, Nikolas Žatkuliak,
Samuel Vrábeľ, Martin Rončák
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Agneša Buknová, nar. 16. 11
1914 † 30. 9. 2004;
Terézia Sumihorová, nar. 9. 10.
1924 † 25. 9. 2004;
Justína Magdiaková, nar. 13.
12. 1921 † 8. 10. 2004;
Štefan Marek, nar. 20. 7. 1939
† 12. 10. 2004;
Viktor Florek, nar. 25. 6. 1958
†29. 10. 2004;
Ján Plaskúr, nar. 24. 6. 1943 †
24. 11. 2004

spoločenská rubrika / hobby / šport
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Šachový turnaj

V nedeľu 5. 12. 2004 sa v našej
obci konal šachový turnaj. Po dlhšej dobe sa nám podarilo dať do
kopy dostatočné množstvo šachových zanietencov a zahrali sme si
do sýtosti.
Je na škodu, že sa nezúčastnilo viac šachistov, lebo vieme, že
v Zákamennom je ich dosť.
Našou snahou je rozhýbať tento šport vo väčšej miere a nie len
raz do roka. Každý, kto bude mať
záujem hrať, dostane príležitosť.
Dúfame, že tieto stretnutia budú
čím ďalej tým početnejšie a jedného dňa budeme predsa hrať obecnú ligu v šachu.
Pre tento šport máme k dispozícii miestnosť v kultúrnom
dome na poschodí (bývalá zasadačka) v čase od 15 00 do 17 00.

Maximálne sústredenie v kráľovstve ticha a šachovníc
Výsledky turnaja z 5. decembra: 1. Marek Polťák, 2. Ján Kocúr, 3. Jozef Polťák.

FOTO M. IGLÁR

Termíny najbližších stretnutí:
19. 12., 2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2.,
J. Lučivňák
27. 2., 13. 3.

Nezahrabme sa na vlastnom piesočku
Školský rok 2004/2005 už dávno vybral z kúta školskú tašku, našiel zabudnuté pero, odprášil vedomosti. Štvrtinu svojho života už
má za sebou. 16. 11. 2004 sa konala pedagogická porada, prebehlo
aj rodičovské združenie. Výchovné i vyučovacie výsledky sú známe
a žiaci aj učitelia pracujú na tom,
aby vysvedčenia v januári boli potešením, nie hrozbou. Rozbehli sa
aj mimoškolské aktivity, záujmové krúžky, súťaže. Aj tento rok naši
žiaci úspešne reprezentovali školu
v okrese, na kraji i na celonárodných stretnutiach – v športe, v prírodovedných aj humanitných oblastiach. Toto sú výsledky ich práce od septembra 2004.
Cezpoľný beh okresné kolo –
družstvo mladších žiakov obsadilo 1. miesto. V jednotlivcoch
P. Palárik obsadil 3. miesto. Starší
chlapci L. Varešák, P. Strýček a J.
Malinka postúpili na kraj, kde si
vybojovali 3. miesto. Vo finančníctve na okresnom kole veľmi dobre
počítala L. Florková, ktorá obsadila 2. miesto.
Aj v poznávaní liečivých rastlín
sú naši žiaci výborní. V silnej konkurencii na celoslovenskom kole
obsadili 3. miesto. V oblasti tvorivosti prejavili žiaci svoje schopnosti dobre písať, byť skvelými
redaktormi. V súťaži Oravská poviedka K. Peňáková obsadila 1.
miesto. Z celoslovenskej súťaže
školských časopisov si mladí novinári odniesli už po tretíkrát ocenenie najvyššie. Mladé literárne
talenty bodovali aj na celoslovenskej súťaži Cena Andreja Chudobu. V kategórii próza K. Peňáková
obsadila 2. miesto a J. Bednareková získala v poézii čestné uznanie.

Ocenení naozaj veľa a nie hocijakých. No zarážajúce je, že
práve teraz, keď nemusíme zápasiť s finančnými problémami,
nenájdu sa peniaze na to, aby
sa žiaci mohli zúčastniť celonárodného vyhodnotenia súťaží,
kde sa umiestnili na popredných
miestach. Myslím si, že je to pre
nich odmena, pozitívna motivácia k tomu, aby raz dosiahli na
svoje sny, aby sa naučili správnym veciam, videli niečo viac,
než námestovský okres, počuli slová uznania od významných
slovenských osobností. Chceme od nich, aby pracovali, tvorili, reprezentovali, ale odmenu im
nedáme. Možno len preto, že sa
dospelí nevedia dohodnúť. Alebo
sa pre nás úspechy našich žiakov
stali samozrejmosťou?
Chvalabohu, že sú medzi nami ľudia, ktorí to dokážu pochopiť a bez váhania pomôžu. Touto
cestou chcem poďakovať p. Š. Padušňákovi, ktorý svojím finančným darom umožnil K. Peňákovej a J. Bednarekovej zúčastniť sa
celoslovenského vyhodnotenia literárnej súťaže A. Chudobu v Pukanci. I tak sme začali čas vianočný – čas lásky, pokoja, porozumenia a DÁVANIA.
Z. Demková
MHFL Zákamenné
1. Feribus
44 0
2. Cororspol 4 4 0
3. FC H. Santos 4 3 1
4. Oravice
43 1
5. Kvn
42 2
6. Bamas
41 3
7. Dibďo
41 3
8. Favorit
41 3
9. FC Šerif
41 3
10. FC Profici 4 0 4

0 36 : 11
0 31: 15
0 30 : 14
0 24 : 15
0 10 : 15
0 26 : 26
0 12 : 21
0 16 : 24
0 18 : 38
0 19 : 44

12
12
9
9
6
3
3
3
3
0

Jednoduchosť,
fantázia, krása
Ženy a dievčatá, ktoré radi
aranžujú, mali možnosť sa zúčastniť dňa 19. 10. 2004 o 14 00
akcie v kultúrnom dome pod
názvom „aranžovanie“. Na
tomto podujatí sa aranžovali hlavne vence a kytice. Ukážky aranžovania predviedla
p. Štelbacká z Regionálneho
osvetového strediska D. Kubín. Je na škodu veci, že keď sa
pripravuje akcia, je veľký záujem, ale keď sa jej treba už zúčastniť, je to iné. Keď je človek
trocha zručný a jeho fantázia
pracuje, dajú sa vytvoriť neuveriteľne krásne veci, ktoré lahodia oku. Myslím si, že takéto akcie vždy človeka o niečo
obohatia.
Sekerášová
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súťaže / internet
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Hranice rozdeľujú, hranice spájajú
...rozdeľujú územia, národy.
Spájajú jednotlivcov, športovcov,
politikov, spevákov. Niekedy máme k sebe blízko vzdialenosťou, no
sme si ďalekí myslením, srdcom.
Nie vždy to tak však musí ostať.
Sú ľudia, ktorým záleží na tom,
aby vstup do EÚ neostal len formalitou, niečím, čo funguje len na
papieri. Veď svet je o ľuďoch, vzťahoch, stretnutiach. Takého stretnutia sa už stávajú pre obce Zákamenné, Novoť, Kryry a Suszec samozrejmosťou. Starostovia
týchto slovenských a poľských obcí nadviazali kontakty už v roku 2003 a začali dynamickú spoluprácu vo všetkých oblastiach
– kultúre, športe, spoločenskom
dianí, v školstve.
A tak sa dňa 15. 10. 2004 konalo v Zákamennom už druhé
stretnutie slovenských a poľských
športovcov. Zmerať si sily, upevniť
začaté priateľstvá a aj v športe dokázať, že sme si blízki. To bolo cieľom športového dňa, ktorý prebiehal v obnovenom športovom areáli pri ZŠ J. Vojtaššáka. Navštíviť
nás prišlo 30 žiakov z Poľska spo-

lu so svojimi učiteľmi, riaditeľmi
Mgr. Renátou Zajcc a Mgr. Jolanou Paszek a predstaviteľmi obcí.
Chlebom a soľou ich privítali starostovia p. Ing. M. Vrábeľ
a p. Ing. F. Poleta.
Po úvodnom ceremoniáli,
v ktorom sa predstavili zákamenské mažoretky a súbor Kamenčan, sa zapálením olympijského
ohňa začali športové súťaže. Nie
je dôležité uvádzať výsledky, veď
nešlo o medaily. Priateľské zápo-

lenie v behu na 60 m, štafetách,
skoku do diaľky, v cezpoľnom be-

hu, futbale, volejbale... prebehlo fair-play a tak si všetci účastníci z tohto dňa odniesli niečo dôležitejšie ako pohár alebo cenný kov.
Večer sa mladí ľudia opäť stretli.
Nadšenie a spokojnosť s prežitým
dňom prejavili spôsobom mládeži vlastným – skvelou zábavou pri
dobrej hudbe.
Deň plný hier, súťaží, nových
priateľstiev sa skončil veľmi rýchlo. No skôr ako hostia odišli, plány na ďalšie stretnutie už boli pripravené. Veríme, že ich realizácia
nezáleží na peniazoch. Lebo ak sa
chcú ľudia stretávať, urobia to bez
ohľadu na ekonomické, či politické
J. Lučivňák
podmienky.

Majstrovstvá Euroregiónu Beskydy

FOTO DEMKO

Pripojenie k internetu > > > > > >
BEZ TELEFÓNNEJ LINKY > > >
INTERNET SA STAL SÚČASŤOU KAŽDODENNÉHO
ŽIVOTA DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI. Jeho kvalita sa mení
snáď každý deň no dostupnosť je neporovnateľná voči západným krajinám. Ceny sú omnoho vyššie i v porovnaní so susednými štátmi.
Neodmysliteľnou súčasťou pripojenia k internetu bola pevná telefónna linka. V súčasnom období sa poskytuje mikrovlnné pripojenie. Rôzne firmy poskytujú rôzne programy mikrovlnného pripojenia k internetu a niektoré obce túto možnosť už aj využívajú
FIRMA ORANET, s ktorou prebiehajú konzultačné rokovania, PONÚKA VO SVOJOM PROGRAME 24-HODINOVÉ PRIPOJENIE K INTERNETU A NEOBMEDZENÝ PRENOS DÁT ZA PAUŠÁLNY MESAČNÝ POPLATOK.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE, CENOVÉ RELÁCIE a technické
podmienky poskytne firma ORANET na telefónnom čísle
0907822870 – Novoť 171.
mariáni

Dňa 4. 12. 2004 bolo slávnostné otvorenie volejbalovej ligy „O
majstrovstvo Euroregiónu Beskydy“. Toto podujatie sa bude konať
pod záštitou prednostu okresného
úradu v Žywci.
Na majstrovstvách sa zúčastnia
družstvá zastupujúce slovenské
obce: Zákamenné, Oravská Lesná, Novoť, Skalité. Za obec Zákamenné boli nominovaní: Miroslav,
Anton, Marek, Klimčík; Ing. Pavol

Dendys; Ing Peter Balko; Ing. Michal Florek; Vladimír Gruchala;
Milan Michalica; Milan Kubo; Milan Vojtaššák; Jozef Vrábeľ, Marián Florek, Tomáš Florek, Tomáš
Vonšák, Martin Vonšák.
I. turnaj: 4. decembra – Vysoly;
II. turnaj: 5. decembra – Lodygowice; III. turnaj: 5. 3. 2005 – Lipowa; IV. turnaj 6. marca – Czernichow; V. turnaj: 30. 4. Žywiec;
VI. turanaj 1. mája Zywiec. OcÚ

8 / Zákamenčan č. 5

futbal / kino
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Výsledky úpešnej futbalovej jesene
lo stať, aj keď hrá oslabené o jedného hráča a pri divne pískajúcich
rozhodcoch.
Výsledky: Zákamenné – Novoť 1:
0, gól: Chmel; Breza – Zákamenné
1:1, gól: M. Florek; Zákamenné –
Mutné 6:0, góly: J. Godiš 2, Kocur
2, R. Florek, V. Vojtaššak; Hruštín
– Zákamenné 4:4, góly: Jašica 2,
V. Vojtaššak, J. Godiš.

FOTO DEMKO

Ak by som mal v krátkosti
zhodnotiť jesennú časť prebiehajúceho futbalového ročníka z hľadiska účinkovania mužstva dospelých, povedal by som, že bola
síce vcelku vydarená, ale predsa
sme sa opäť nevyhli pár zaváhaniam, ktoré nás stáli dôležité body do tabuľky.
Pred začiatkom sezóny sme
posilnili mužstvo o niekoľko dobrých mladých futbalistov - Jána
Godiša ml. a Michala Vrábľa, ktorí
sa vrátili z účinkovania vo vyšších
súťažiach a Jozefa Chmeľa a Jána
Kocúra, ktorí prešli do mužstva
z kategórie dorastu. Na druhej
strane sme prišli o brankára Ľubomíra Jurigu, keďže zo strany TJ
Lomná nebola akákoľvek ochota
rokovať o ďalšom účinkovaní
tohoto hráča v Zákamennom. Napokon sa do brány postavil staronový hráč Martin Žatkuliak a hoci
sa vrátil po niekoľkoročnej pauze,
spôsobenej ťažkým úrazom, myslím si, že sa svojej úlohy zhostil
veľmi dobre. Na základe týchto
posilnení a dobrých umiestnení
mužstva v posledných rokoch
sme si povedali, že je reálne začať aj nahlas uvažovať o postupe
do prvej triedy. Potešiteľné tiež
bolo, že v podstate všetci hráči
základnej zostavy boli počas celej
jesene na zápasy k dispozícii. Hráči pristupovali k účasti na zápase
zodpovedne a v dostatočnom počte, takže sme takmer vo všetkých
zápasoch mali skôr problém, koho
postaviť na ihrisko a koho nechať
na lavičke náhradníkov. Toto sú
však už tie príjemnejšie starosti.
V priebehu sezóny sa ukázalo,
že mužstvo je dostatočne silné na
to, aby zabojovalo o postup, ale zároveň sa ukázali aj slabiny. Za naj-

väčšie považujem slabšiu efektivitu vo využívaní šancí na strelenie
gólov a ešte stále nedostatočnú
psychickú odolnosť a taktickú zrelosť, čo môže vyplývať aj z nízkeho vekového priemeru mužstva.
Nedostatočná efektivita sa prejavila vo viacerých zápasoch, keď
si síce mužstvo dokázalo najmä
na začiatku zápasu vynútiť veľký
tlak na súpera a vypracovať množstvo šancí, tie však zostávali trestuhodne nepremenené a následne sa hráči museli doslova utrápiť,
aby zápas doviedli do víťazného
konca. Nedostatok taktiky a psychickej odolnosti sa prejavil najmä
v pobabraných zápasoch v Oravskej Lesnej a Hruštíne.
Z kvalitných zápasov by som
spomenul zápas v Breze, kde sme
boli domácim viac ako vyrovnaným súperom a s trochou šťastia
sme mohli aj vyhrať, napokon zostalo pri remíze. V Oravskej Lesnej išlo doslovne o výbuch mužstva, hneď od začiatku sme sa nechali dostať pod tlak, inkasovali
sme góly, dostali sme súpera na
koňa a už sme sa jednoducho nedokázali psychicky pozbierať a odvrátiť prehru. Ďalší pobabraný zápas v Hruštíne mal dve stránky –
výkon rozhodcov a našu taktickú
nezrelosť. Aj napriek tomu, ako
rozhodcovia tento zápas pískali,
sme dokázali ešte 20 minút pred
koncom vyhrávať 4:1. Potom prišlo vylúčenie jedného z kľúčových
hráčov, naša zbytočná nervozita
a zbabraný záver stretnutia, keď
nám súper v krátkom čase dokázal streliť tri góly a vyrovnať, pričom sme mali v samotnom závere
stretnutia ešte aj šťastie, že sme ho
napokon neprehrali. Takéto niečo
by sa mužstvu jednoducho nema-

TABUĽKA Jeseň 2004
II. trieda skupina A
1. Zákamenné 9 6 2 1
2. Or. Lesná 9 6 1 2
3. Breza
9 5 22
4. Novoť
9 4 32
5. Vasiľov
9 3 33
6. Beňadovo 9 3 2 4
7. Hruštín
9 2 43
8. Lomná
9 2 25
9. Zázrivá
9 2 16
10. Mutné
9 1 26

25 : 11 20
23 : 15 19
24:12 17
20 : 10 15
14 : 15 12
18 : 18 11
14 : 14 10
13 : 21 8
16 : 27 7
6 : 26 5

Po jesennej časti je teda mužstvo na prvom mieste, ale len s minimálnym bodovým náskokom.
Preto bude jarná časť súťaže veľmi
ťažká aj s ohľadom na skutočnosť,
že hráme väčšinu zápasov – šesť –
na súperových ihriskách a len tri
zápasy doma. Ďalšou neznámou
je, či bude aj na jar k dispozícii taký stabilný a početný káder ako na
jeseň a či sa hráči nerozpŕchnu
na jar po svete za prácou. V týchto dňoch chceme začať so zimnou
prípravou a očakávam, že si hráči
budú vedomí toho, že naozaj musia trénovať a že budú na tréningy chodiť pravidelne a v dostatočnom počte. Osobne verím, že
napokon všetko dobre dopadne
a po ukončení jarnej časti sa budeme môcť tešiť na vyššiu súťaž.
Bude to však záležať na všetkých
– hráčoch, funkcionároch ale aj
fanúšikoch a v neposlednom rade na dobrej futbalovej diplomacii klubu.
Prakticky vo všetkých telovýchovných jednotách v súčasnosti existuje jeden veľký problém,
a tým sú – ako inak – peniaze na
športovú činnosť. Aj to je jeden
z dôvodov, prečo v priebehu jesene prebehli určité rokovania o budúcnosti Telovýchovnej jednoty
ako organizácie v Zákamennom.
Je predpoklad, že TJ už nebude
fungovať ako samostatná organizácia, ale prejde pod obec a obec
ju bude aj riadiť. Nemám v týchto dňoch všetky konkrétne informácie o tejto transformácii, osobne sa na týchto rokovaniach nezú-

častňujem, napokon, ani nie som
riadnym členom TJ. Pokiaľ viem,
zatiaľ tento prechod ešte nie je
úplne zrealizovaný, aj keď nejaké kroky sa už podnikli. Myslím
si, že najpresnejšie informácie by
k tomu mohol poskytnúť Ján Godiš ako predseda TJ Zákamenné. Ja dúfam, že ak sa tieto zmeny
uskutočnia, prispejú len k zlepšeniu športového diania v našej obci a samozrejme, ako vedúci mužstva dospelých musí doložiť – najmä futbalového diania.
Ing. F. Murín
I. trieda dorast
Zákamenné – Novoť 2:3, góly:
Sivčak, Polťak; Mutné – Zákamenné 0:1, gól: Juriga; Zákamenné – Rabčice 3:1, góly: Sivčak 2,
Čič; Zákamenné – Or. Polhora 3:
1, góly: P. Polťak, M. Polťak, Čič;
Klin – Zákamenné 3:3.
Mladší žiaci – turnaj Mutné
Mutné – Zákamenné 0:1, gól Juriga; Zákamenné – Breza 0:2; Or.
Lesná – Zákamenné 2:0.
Turnaj Zákamenné
Zakamenné – Mutné 4:0, góly:
Večerek, Janoťak, Magdiak.
Tabuľka
1. Breza, 2. Oravská Lesná, 3. Zákamenné, 4. Mutné.
Starší žiaci 1. trieda
Zubrohlava – Zakamenné 7:0;
Zákamenné – Oravský Podzámok
6:0, góly: Kovalčik 2, Koval, Rabčan, Uradnik, Sochulak; Lokca
– Zákamenné 8:0; Zákamenné
– Zuberec 2:2, góly: Juriga, Čič;
Oravská Lesná – Zákamenné 2:1,
gól: Uradnik.
V. Beňuš

KINO ZÁKAMENNÉ
19. 12.
2005
2. 1.
9. 1.
16. 1.
23. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.
6. 3.
13. 3.

Ja, robot

Otcom na plný úväzok
Collateral
Monštrum
Purpurové rieky 2
Votrelec – Predátor 2
Terminál
Sexbomba od vedľa
Bournov mýtus
Vyháňač ďabla
Danyho dvanastka
Večný svit nepoškvrnenej mysle
20. 3. Mobil
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