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Spomienka na biskupa Jána Vojtaššáka
46. výročie jeho úmrtia

„Keď bude biskup Ján Vojtaššák odstránený, kňazi budú zastrašení“ – ortieľ, ktorý rozhodol.
voči štátu. Keď aktívne vystupo‑
val proti vykorisťovaniu a zlému
zaobchádzaniu s ľuďmi považova‑
li ho za protištátny živel. Keď po‑
zdvihol hlas proti vtedajšej morál‑
ke, to mu tiež priťažilo až bol na‑
koniec zo štátnej komisie vylúče‑
ný. Tu sa už uzatváral kruh nad je‑
ho biskupstvom. Mal tiež okolo se‑
ba ľudí, ktorých zlákala vidina pe‑
ňazí a svedčili v mnohom proti ne‑
mu. Čo už, že to pred svojou smr‑
ťou oľutovali. Súdne pojednávania
boli vykonštruované, boli prizvaní
falošní svedkovia.

Na jeseň v roku 2010 som
sa zúčastnila ešte s 3 osobami
zo Zákamenného
konferencie o živote
a práci biskupa Jána
Vojtaššáka, ktorá sa
konala v Spišskej Kapitule.
Na tejto konferencii
prednášali mnohé
fundované osobnosti aj zo
zahraničia.
Biskup Vojtaššák vykonával
svoj biskupský úrad vo veľmi zloži‑
tom období, čo sa týkalo tak poli‑
tických ako aj cirkevných vecí. Čo
z toho, že ho zbor katolíckych bis‑
kupov vymenoval do Štátnej ra‑
dy SR, aby v nej mali svojho zá‑
stupcu, keď nezastával v nej nija‑
kú funkciu a nemal nijaký hlas, t.
j. nerozhodoval o ničom.
Biskupovi J. Vojtaššákovi sa
od židovskej obce vyčíta, že mal
pasívny postoj voči odvlečeniu Ži‑
dov do koncentračných táborov.
Na zasadnutí štátnej rady SR dňa
26. 3. 1942 – nemal žiadne roz‑
hodujúce slovo. Bolo povedané,
že Židia idú pracovať do Nemec‑
ka, nakoľko nemeckí chlapi bojujú
na vojne a je potrebné obrábať po‑
lia a pracovať v továrňach. Naria‑

denie nemeckej vlády bolo poslať
20 000 Slovákov pracovať do Ne‑
mecka. Keď sa biskup dozvedel,
že Židov deportujú do lágrov a nie
na práce do Nemecka začal ko‑
nať. V Nitre sa zišli biskupi a vy‑
dali pastiersky list proti deportá‑
cii do koncentrákov, ktorá sa prie‑
či Božiemu zákonu. Biskup písal
do Ríma o situácii na Slovensku
a žiadal o pomoc na zastavenie de‑
portácie Židov – o tom je aj zacho‑
valý doklad.
Prof. Harusza uviedol, že bis‑
kup bol zásadne proti odvlečeniu
Židov do koncentrákov a p. Ale‑
xander Mach to potvrdil. 24 000
Židom t. j. ¼ bola udelená prezi‑
dentská výnimka (boli pokrstení
a nedeportovaní). Aj pri tom bol
biskup nápomocný. Jeho zubá‑
rom a lekárom bol Žid aj jeho po‑
radcom bol Žid, pretože Židia bo‑
li veľmi vzdelaní. Ozaj bol tak pro‑
ti nim?
Štátna rada SR sa už po marci
1942 zišla iba raz a to v septembri
t. r. a tam už biskup nezmohol nič.
Keď bol proti tomu, aby rodičia ne‑
posielali deti do škôl, kde sa kopí‑
ruje nemecká výchova bol opí‑
saný do Bratislavy, že je zaujatý

V roku 1976 som mala možnosť
nazrieť, v tej dobe pre verejnosť
do tajných dokumentov. Nemoh‑
la som si ich odfotiť, mohla som
ich len prečítať. Boli vydané v Pra‑
he a slúžili ako pomôcka pre vy‑
šetrovateľov pri vypočúvaní ťaž‑
kých zločincov. Čítala som v nich
o Jenejovi z Námestova, o vrahovi
z Ťapešova. Taktiež som čítala ce‑
lé súdne pojednávania s biskupom
Vojtaššákom. Čítala som hrozné
veci, o tom ako ho nútili priznať,
že je protištátny živel. Oplzlé slo‑
vá, neľudské ponižovanie jeho bis‑
kupskej osobnosti. Nemal šan‑
cu sa obhájiť a zachrániť pred vä‑
zením. Tieto dokumenty mi dala

prečítať jedna pani, manželka ko‑
munistu ako vďaku, že som jej ako
veriaca pomohla v ťažkej životnej
situácii.
Biskup trpel hlavne pre vieru
a ako prešedivelý starček bol ne‑
ľudský týraný. Aj z toho dôvodu
sa modlím za jeho blahorečenie
a tento článok je môj tichý výkrik
na jeho obhajobu.
A ešte… V našej obci je zriade‑
ná pamätná izba biskupa J. Vojta‑
ššáka. Koľkí Zákamenčania v nej
ešte neboli? Túto izbu navštívili
ľudia zo Švajčiarska, mladí ľudia
z Paríža prišli peši. Orientovali sa
podľa mapy, išli väčšinou horami.
Mladá Rakúšanka sa pri vstupe
do tejto izby pred prahom vyzula
a vstúpila bosá, ako nehodná toľ‑
kej úcty. Všetci títo ľudia a mno‑
hí iní, ktorým som túto pamät‑
nú izbu otvorila, ju navštívili s úc‑
tou a pokorou. Verte, každý sa ešte
šiel pomodliť na miestny cintorín
ku hrobu pána biskupa ako poďa‑
kovanie sa za osobné prosby.
Modlitbe za blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka, verte jej slovám.
V. Sekerášová
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Obecné zastupiteľstvo zasadalo
• Prestanú sa vydávať obecné
noviny?
• Škola potrebuje ešte jednu
telocvičňu
• Pomôže komunitný plán
sociálnych služieb zlepšiť
sociálnu situáciu v obci?
Posledný septembrový deň sa
podľa plánu zišlo obecné zastupi
teľstvo na svojom treťom tohoroč
nom zasadnutí.
Z poslancov nebol prítomný
len Pavol Florek, z dôvodu práce‑
neschopnosti. Okrem ostatných po‑
slancov, starostu a prednostu OcÚ
sa zúčastnili aj Mgr. Emil Revaj, ria‑
diteľ školy, Marián Iglár, šéfredaktor
obecných novín, Veronika Polťáko‑
vá, sociálna pracovníčka OcÚ , hlav‑
ná kontrolórka obce Viera Verníč‑
ková a zapisovateľka Mariana Flor‑
ková.

Rekonštrukcia mosta na Nižnom konci

Základná a materská škola
Mgr. Emil Revaj informoval
o tom, ako je škola pripravená na no‑
vý školský rok.
Po personálnej stránke je vyučo‑
vací proces zabezpečený na 100 %.
Menila sa nová vedúca školskej je‑
dálne, po odchode p. Kľuskovej
do dôchodku, nastúpila p. Vojtaššá‑
ková.
Napriek obavám o fungovanie
materských škôl pod jednou zástup‑
kyňou, ide zatiaľ všetko bez problé‑
mov. Zástupkyňou pre obe mater‑
ské školy je Ľudmila Buckulčíková.
Základnú školu navštevuje 744
a materskú školu 150 žiakov v 35
triedach. Do 36 krúžkov sa prihlá‑
silo 809 žiakov z toho 89 externis‑

Úprava okolia obecného úradu a Domu kultúry

tov. Len 28 žiakov sa neprihlásilo
do žiadneho krúžku.
Vymaľovala sa nová školská bu‑
dova, vyrovnáva sa asfaltové ihris‑
ko, aby sa mohlo v zime nalievať vo‑
dou a treba ešte dokončiť jeho osvet‑
lenie. V MŠ v Oraviciach sa moder‑
nizovali WC. Ešte treba urobiť oplo‑
tenie MŠ v Ústredí, lebo sa ničí zaria‑
denie ihriska.
Riaditeľ ďalej konštatoval, že
v blízkej budúcnosti bude potreb‑
né pouvažovať o prístavbe telocvič‑
ne k starej školskej budove. Teraz
sa využíva na vyučovanie TV aj sta‑
rý kultúrny dom, no je to len núdzo‑
vé riešenie. Okrem iných problé‑
mov s tým spojených, je aj problém
s telocvičným náradím, niet ho kde
uskladniť a prenášanie neprichádza
do úvahy.
Pouvažuje sa o nejakom riešení,
uviedol starosta, ale peniaze na vý‑
stavbu novej telocvične sú momen‑
tálne v nedohľadne. Zatiaľ je mož‑
ným riešením len starý kultúrny
dom.
Uplynulo volebné obdobie, v kto‑
rom obec v školskej rade zastupova‑
li poslanci Mgr. Bernaťák, V. Vojtaš‑
šák a prednosta OcÚ J. Peňák. Je po‑
trebné opäť zvoliť zástupcov obce,
konštatoval starosta a navrhol, aby
boli zvolení znovu. Požiadal aj o iné
návrhy. Keďže nebol žiaden, OZ jed‑
nomyseľne schválilo zástupcov ob‑
ce do školskej rady Mgr. Albína Ber‑
naťáka, Vladimíra Vojtaššáka a Jo‑
zefa Peňáka.
Hospodárenie obce
Poslanci prejednali plnenie roz‑
počtu za I. polrok 2011 a vzali ho bez
pripomienok na vedomie.

ZBERNÝ DVOR
Obec v súčasnosti dokončuje projekt „Zberný dvor“ s kódom
ITMS NFP 24140110293 na ktorý bol schválený v rámci „Operač‑
ného programu životné prostredie“Nenávratný finančný príspevok
vo výške 673 487,37 €.
Súčasťou projektu je stavba zberného dvora, traktor, vlečka,
štiepkovač, triediaci pás, baliaci stroj a veľkoobjemové kontajnery.
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 146
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 181
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 106
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971

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

Čistiaca technika z fondov EÚ
K. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné
VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú
• dopravnú • potravinársku • pekárenskú  
• sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043. 55 92 237; Tel.. fax: 043. 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043. 55 92 346

Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce

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

Privát:
Tel.: 043 55 92 207
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Starosta len informatívne spo‑
menul, že na budúci rok bol predpo‑
klad 18 % ‑ného nárastu prísunu po‑
dielových daní, no v parlamente sa
chystajú zmeny , ktoré ak prejdú, bu‑
dú znamenať nárast prísunu finan‑
cií na obce len o 3 %. Samosprávy sa
búria, no vyhliadky do budúcnosti
nie sú optimistické.
Podal vysvetlenie aj k 3. zmene
rozpočtu. Pri revitalizácii verejného
priestranstva došlo k rekonštrukcii
mosta, ktorý bol v havarijnom stave,
teda tu došlo k zvýšeniu nákladov,
taktiež sa rozšírila cesta o 1 m ako
bola pôvodne v projekte, naviac sa
vybudovali aj odvodňovacie kanály.
Na zimnú údržbu miestnych ko‑
munikácii je potrebné zakúpiť zadnú
a prednú radlicu na traktor. Kotol
na ústredné kúrenie v zdravotnom
stredisku je v havarijnom stave, ne‑
môžeme si dovoliť ďalej v ňom kúriť
a riskovať haváriu v priebehu vyku‑

mienky pre poskytovanie kvalit‑
ných a dostupných sociálnych slu‑
žieb a podmienky pre podporu ko‑
munitného rozvoja za účelom pred‑
chádzania vzniku, či zhoršeniu soci‑
álnych situácií. Komunitný plán mô‑
že riešiť situáciu obce na obdobie 5 –
10 rokov.
Jeho uvedeniu do praxe predchá‑
dza súhlas obecného zastupiteľstva
na jeho vypracovanie, zber podkla‑
dov, samotné vypracovanie a ná‑
sledné schválenie obecným zastu‑
piteľstvom.
OZ schválilo vypracovanie ko‑
munitného plánu sociálnych služieb
na obdobie 10 rokov.
Realizácia projektov z EÚ
Starosta informoval o priebehu
prác na projektoch financovaných
z fondov EÚ.
Ešte stále nie je dofinancova‑
ná rekonštrukcia základnej školy,

Práce na revitalizácii verejného priestranstva
rovacieho obdobia. Preto sa už pod‑
nikli kroky na zabezpečenie nového.
Zmena v rozpočte sa uskutoč‑
ní presunom po položkách nedôjde
k jeho navyšovaniu.
Plán sociálnych služieb
Veronika Polťáková, sociálna
pracovníčka obce Zákamenné in‑
formovala OZ o povinnosti vy‑
plývajúcej zo zákona č. 448/2008
o sociálnych službách, vypracovať
na obciach komunitné plány sociál‑
nych služieb, v ktorých by mali byť
zohľadnené miestne špecifiká a po‑
treby fyzických osôb v oblasti soci‑
álnych služieb, poskytovaných v ich
územnom obvode. V súčasnom ob‑
dobí sa sociálna situácia určitých
skupín obyvateľstva neustále zhor‑
šuje, preto je potrebné vytvoriť pod‑
Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
Zdravotné stredisko 40
Zákamenné
mobil: 0907213510
vecerkovaolga@centrum.sk
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pred mesiacom sme mali kontrolu
z ministerstva.
O revitalizácii verejného prie
stranstva už starosta informoval aj
v bode zmena rozpočtu. Ukonče‑
nie má byť 31. 3. 2012. Chceli by sme
však ukončiť projekt pred začiatkom
zimy. Most je už hotový, ale pokiaľ sa
nedokončí aj námestie, neplánuje‑
me ho otvoriť pre dopravu z bezpeč‑
nostných dôvodov, aby neboli práce
na stavbe obmedzované. Na budú‑
ci týždeň by sa malo odsúhlasiť do‑
pravné značenie.
Zberný dvor je takmer ukončený
čo sa týka stavby, chýbajú však tech‑
nológie. Požiadali sme o predĺženie
lehoty výstavby.
Dostali sme už zametacie au‑
to v rámci projektu „Kúpou čistia‑
cej technicky k zlepšeniu životného

Práce na revitalizácii verejného priestranstva – vpredu kruhový objazd
prostredia v obci Zákamenné“, Má
plnú výbavu, vyskúšali sme ho pred
odpustovou slávnosťou. Taktiež ča‑
káme návštevu z ministerstva, kto‑
rá urobí fyzickú kontrolu a kontrolu
financovania.
Realizácia ďalších projektov
Na ceste smerom do Novoti sa
opravujú 4 mosty. Rekonštrukcia
sa robí v réžii Vyššieho územné cel‑
ku Žilina, v rámci slovensko-poľskej
spolupráce. K mostu pri supermar‑
kete na Nižnom konci sme sa sna‑
žili presadiť v rámci tohto projektu
umiestnenie lavičky, no nepodarilo
sa. V budúcnosti budeme musieť la‑
vičku riešiť vo vlastnej réžii, lebo pre‑
mávka na tomto mieste je stále hus‑
tejšia.
Práce na projekte Revitalizácia
krajiny – protipovodňové opatre
nia pokračujú, 10 našich ľudí tak zís‑
kalo na 6 mesiacov prácu. Ukonče‑
nie projektu je k 31. 10. 2011.
Starosta ešte uviedol, že sa da
li vypracovať projekty na prípoj

Vydávanie obecných novín
Starosta konštatoval, že tento rok
bolo vydané len jedno číslo obec‑
ných novín Zákamenčan a položil
poslancom otázku, či máme noviny
vôbec ďalej vydávať. Sú aj pozitívne
aj negatívne ohlasy na „Zákamenča‑
na“, starší ho čítajú radšej ako mla‑
dí, tým vraj veľa nehovorí. Keďže sa
poslanci zhodli, že pozitívnych ohla‑
sov je pravdepodobne viac, súhlasili,
Pokračovanie – s. 5

Zrekonštruovaný most v rámci projektu revitalizácie verejného priestranstva
Ing. Dušan Durčák

STOLÁRSTVO

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

ky na rozšírenie obecného vodo
vodu smerom od Katreníkov nahor
a na Maršálkov Grúň.
Poslanec Dušan Kovaľ sa pýtal,
či sa neplánuje potiahnuť prípoj‑
ka na vodovod na Poriečí poza Jána
Marka, tam je niekoľko nových do‑
mov a majú záujem sa pripojiť. Sta‑
rosta vzal túto pripomienku na ve‑
domie a informoval poslancov, že
momentálne sú zastavené enviro‑
projekty pre obce nad 2 000 obyva‑
teľov, takže dotácie na tieto účely ne‑
má význam žiadať.

Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov

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

Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti

výroba zrubových domov výroba
okien a dverí
výroba atypických drevených krovov

Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
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Je čas skončiť so starým zvykom!
Najmenej dvakrát do roka sa
majitelia záhrad a pozemkov
snažia zbaviť nechceného
odpadu.
Na jar je to suchá tráva a na je‑
seň vňať zo zemiakov, popadané
lístie zo stromov a pod. Opadnu‑
té lístie a suchú trávu záhradkári
často spaľujú vo svojich záhradách
alebo v dvoroch obytných domov.
Tento spôsob, ako sa zbaviť od‑
padu, škodí nielen okolitému pro‑
strediu, ale pomalým spôsobom
zabíja aj ľudí.
Dusivý dym, vznikajúci spaľo‑
vaním lístia či suchej trávy, obsa‑
huje oxid uhoľnatý, uhľovodíky,
oxid dusný, dechtové látky a ne‑
bezpečné dioxíny.
Sú to prevažne syntetické lát‑
ky s vážnymi trvalými negatívny‑
mi účinkami na divožijúce druhy,
ekosystémy a ľudské zdravie.
U človeka môžu vyvolať poško‑
denie imunitného či nervového
systému a dokonca majú aj rakovi‑
notvorné účinky.
Keďže nič sa nestratí bez stopy,
všetky mikročastice, ktoré sa dosta‑
nú do atmosféry, sa vo forme dažďa,

snehu či hmly opäť vrátia do pôdy.
Okrem uvedených rizík spôso‑
buje spaľovanie lístia a suchej trá‑
vy aj likvidáciu užitočného hmyzu
a pôdotvorných mikroorganizmov,
čím sa ničí úrodná vrstva pôdy.
Navyše, spaľovaním organické‑
ho materiálu vypúšťame do ovzdu‑
šia vynikajúce hnojivo, ktoré môže‑
me získať kompostovaním.

kov, cintorínov a iných verejných
priestranstiev ktorý sa musí zhod‑
nocovať napr. kompostovaním.

V súčasnosti je v platnosti nie‑
koľko zákonov, ktoré vypaľovanie
trávy, porastov bylín a kríkov ako
aj spaľovanie odpadov zo záhrad
a domácnosti zakazujú.
Zákon NR SR č. 314/2001 o po‑
žiarnej ochrane, ktorý zakazu‑
je zakladať oheň tam, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej za‑
kazuje vypaľovať porasty bylín,
kríkov a stromov, zákon NR SR
č. 438/2002 Z.z. ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 315/2001 o Ha‑
sičskom a záchrannom zbore a me‑
ní zákon NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi.
Zákon o odpadoch 223/2001
o odpadoch v znení noviel, kto‑
rý zakazuje zneškodňovať vše‑
tok zelený odpad zo záhrad, par‑

Zákon č. 40/1964 Občiansky zá‑
konník v znení noviel, kde podľa §
127 občianskeho zákonníka, na zá‑
klade ktorého „vlastník veci sa mu‑
sí zdržať všetkého, čím by nad mie‑
ru primeranú obťažoval iného ale‑
bo čím by vážne ohrozoval výkon je‑
ho práv. … Nesmie na mieru prime‑
ranú pomerom obťažovať susedov
hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi,
pevnými a tekutými odpadmi, svet‑
lom, tienením a vibráciami …“
V prípade porušenia zákona
o odpadoch má v právomoci za‑
kročiť obec, ak bol porušený zá‑
kon o ochrane pred požiarmi,
tak je to v kompetencii Okresné‑
ho riaditeľstva Hasičského a zá‑
chranného zboru.

Od 1. januára 2006 špeciálne
platí zákaz zneškodňovať odpad
zo záhrad, parkov, cintorínov, ve‑
rejnej zelene a pod. Tento „zele‑
ný“ odpad je možné iba zhodno‑
covať napr. kompostovaním

Výška pokút za vypaľo
vanie trávy a spaľovanie
odpadu je rôzna:
Ak sa postupuje podľa zákona
o odpadoch, tak v blokovom ko‑
naní je pokuta do 33 eur a v správ‑
nom konaní do 166 eur.
Ak sa postupuje podľa zákona
o ochrane pred požiarmi, tak v blo‑
kovom konaní od hasičov môže byť
uložená pokuta do 33 eur a v správ‑
nom konaní do 332 eur.
Právnické osoby majú prísnejšie
postihy a v prípade, že dôjde k správ‑
nemu konaniu, zákon umožňuje po‑
stihnúť ich pokutou do 16 596 eur.
Pokiaľ by došlo k opätovnému
vypaľovaniu tráv, môže sa pokuta
vyšplhať až na 33 194 eur.
V prípade ak požiar spôsobí veľ‑
kú škodu, hrozí fyzickým a právnic‑
kým osobám trestné stíhanie.
Milí občania, ako vidíte, vypa‑
ľovanie trávy alebo jej spaľovanie,
je nielen protizákonné, ale aj ne‑
bezpečné.
A  preto je tu naozaj „Čas skon
čiť s týmto starým zvykom, alebo
skôr naším zlozvykom!!!“
Peter Grofčík

Potravinová pomoc
Obec Zákamenné sa
iniciatívne zapojila
do programu distribúcie
potravín, ktorý podporuje
dodávky potravín pre
zraniteľné skupiny
obyvateľstva. V Európskej
únii sa tento program
uplatňuje od roku 1987 a je
financovaný z Európskeho
poľnohospodárskeho
a záručného fondu.
V roku 2011 sa k tomuto
programu pripojila aj Slovenská
republika. Hlavným cieľom distri‑
búcie potravín je pomôcť osobám
v núdzi tým, že im budú prostred‑
níctvom charitatívnych organizá‑
cií bezplatne dodané základné po‑
traviny – 20 kg pšeničnej hladkej
múky a 20 kg bezvaječných cesto‑
vín (maximálny limit pre 1 osobu).
Pomoc je určená pre:
1. poberateľov dávok v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke
FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92  112

029 56 Zákamenné 62

2. rodičov detí, ktorým sa ne‑
poskytuje pomoc v hmotnej nú‑
dzi, ale deťom sa poskytujú dotácie
z dôvodu, že príjem rodiny je naj‑
viac vo výške životného minima,
3. deti zverené do náhradnej
rodinnej starostlivosti (rozhodnu‑
tie súdu o pestúnskej, náhradnej
osobnej starostlivosti, alebo po‑
ručníctve)
4. nepracujúcich dôchodcov,
poberateľov starobného, predčas‑
ného, alebo invalidného dôchod‑
ku s maximálnou výškou do 305 €
5. deti v detských domovoch
a profesionálnych rodinách;
6. deti v domovoch sociálnych
služieb pre zdravotne postihnu‑
té deti;
7. obyvatelia v domovoch dô‑
chodcov a ústavoch sociálnej sta‑
rostlivosti;
Občania ktorí spĺňali tieto kri‑
téria na základe doloženého po‑
tvrdenia o výške príjmu boli zara‑
dení do zoznamu žiadateľov.

V júni si podalo žiadosť o potra‑
vinovú pomoc 232 občanov. Múka
a cestoviny boli dovezené zo skla‑
du potravín Dovalovo a uskladne‑
né v novej požiarnej zbrojnici. Po‑
čas dvoch dní si občania prišli vy‑
zdvihnúť potravinovú pomoc. Bo‑
lo veľmi pekné sledovať ako si na‑
vzájom sused susedovi pomáha‑
li s odvozom potravín. Ľudia mali

k sebe akosi bližšie, možno ich spá‑
jal rovnaký osud. Do konca mesia‑
ca september mali možnosť požia‑
dať o potravinovú pomoc všetci tí
ktorí tak nestihli urobiť v júni. Mo‑
mentálne máme evidovaných 161
nových žiadostí. Potravinová po‑
moc bude dovezená začiatkom de‑
cembra 2011.
V. Polťáková

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

Stavebno-obchodná činnosť

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

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

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

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

Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11  70
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO …
Dokončenie – s. 3
aby sa obecné noviny vydávali naďa‑
lej. Aj keď nie pravidelne, ale infor‑
mujú občanov o dianí v obci.
Otázne je, kto bude noviny tvo‑
riť, pretože redakčná rada je už dlh‑
šie obdobie nefunkčná a jej prácu
suplujú zamestnanci OcÚ. Táto situ‑
ácia sa bude musieť vyriešiť. Obec‑
né zastupiteľstvo odvolalo redakčnú
radu a šéfredaktora obecných novín
Mariána Iglára.
Správa obecného majetku
V bode nakladanie s majetkom
obce boli doriešené niektoré žiadosti
o odpredaj užívaných a zastavaných
pozemkov, ktoré boli ešte vo vlast‑
níctve obce. OZ odsúhlasilo odkú‑
penie pozemku pre časť cesty k IBV
na Poriečí za symbolickú sumu 1 €.
Už nás čaká podľa plánu len jed‑
no zasadnutie obecného zastupi‑

teľstva, konštatoval starosta, ale
vzhľadom na schválenie rozpoč‑
tu sa bude musieť ešte zvolať jed‑
no mimoriadne obecné zastupi‑
teľstvo a to sa predpokladá, nieke‑
dy v polovici novembra. Schváleniu
rozpočtu samozrejme predchádza
návrh hlavných úloh na rok 2012.
Projekty v budúcom roku
Čo nás čaká na budúci rok nemi‑
nie je dokončenie zberného dvora,
požiadali sme o predĺženie lehoty
výstavby, ďalej by sme chceli
• na námestie umiestniť bustu
biskupa Jána Vojtaššáka, ktorej au‑
torom by bol náš rodák Juraj Briššák,
• viacerí poslanci sa zhodli, že by
bolo dobré zaradiť do hlavných úloh
aj výstavbu spomínanej lavice pre
peších cez Zasihlianku pri COOP
Jednote na Nižnom konci,
• počíta sa s ďalšou vetvou rozší‑
renia verejného vodovodu na Poriečí,

Protipovodňové opatrenia

Protipovodňové opatrenia
• a malo by sa upravovať okolie
obecného úradu a polyfunkčného
domu kultúry.
• Poslankyňa Mgr. Strýčková
nezabudla pripomenúť stále žiadaný
chodník popri hlavnej ceste na Po‑
riečí. Od starostu dostala opäť tú is‑
tú odpoveď. Pred vybudovaním ka‑
nalizácie o chodníkoch nemôžeme
uvažovať.
Interpelácie poslancov
V bode interpelácie poslancov
a diskusia poslanci a prítomní hos‑
tia upozorňovali na problémy, ktoré
treba v obci riešiť.
• Marek Beňuš upozornil na po
škodenie cesty pred mostom pri Ju‑
ráškoch a pri Janetoch na neuprave‑
ný terén po elektrikároch,
• Vladimír Vojtaššák predniesol
požiadavku od M. Florka na vyasfal‑
tovanie cesty – Podkamené,
• Marián Iglár poukázal na dlho‑
trvajúce poškodenie cesty pred Pe‑
ňákom, veľké jamy, pretrvávajúci
problém prístupu imobilných obča‑

nov do ambulancie obvodnej lekár‑
ky, treba uvažovať o možnosti vybu‑
dovať výťah,
• Mgr. Strýčková, požiadavka
na umiestnenie stojana na bicykle
ku pošte, podmytý chodník od daž‑
ďov v Babinci,
• Mária Mlichová informovala
o práci sociálnej komisie,
• Mgr. Bernaťák zhodnotil Dni
obce a Letný prechod zákamen‑
ským grúňom – vyjadril poďakova‑
nie všetkým, ktorí sa pričinili o prie‑
beh akcií akýmkoľvek spôsobom,
• Peter Grofčík upozornil na ne
bezpečenstvo vypaľovania a spaľo‑
vania tráv.
Poslanci Peter Grofčík a Dušan
Kovaľ polemizovali, či je zrkadlo
na križovatke na Mrzáčke dobre na‑
točené. Peter Grofčík tvrdil, že nie,
Dušan Kovaľ, že áno. Zapojili sa aj
ostatní poslanci a nakoniec sa do‑
hodli, že ho treba nechať tak ako je
a uvidí sa, aké budú ohlasy od ob‑
čanov.
Mariana Florková

Platenie miestnych daní a poplatkov v roku 2012
Obecný úrad Zákamenné
oznamuje občanom, že
v roku 2012 sa budú
miestne dane a poplatky
platiť tak, ako v roku 2011
a to následovne:
Daň z nehnuteľností sa pla‑
tí po doručení platobného výme‑
ru na daň do pokladne Obecné‑
ho úradu (OcÚ) alebo na účet Ob‑
ce Zákamenné č. 18422332/0200,
a to do 15 dní odo dňa právoplat‑
nosti platobného výmeru na daň.
Pripomíname, že žiadosť
na úľavu na dani z nehnuteľnos

tí na rok 2012 z dôvodu zdravotné
ho postihnutia vlastníka nehnuteľ
ností je potrebné doručiť na Obec
ný úrad najneskôr do 31. 1. 2012.
Zároveň do uvedeného termínu
je potrebné oznámiť všetky zme‑
ny podstatné pre vyrubenie dane
z nehnuteľností – zmena vlastní‑
ka, kolaudácia, nové drobné stav‑
by, vydané stavebné povolenia v ro‑
ku 2011.
Miestny poplatok za odvoz ko
munálneho odpadu a paušálny
poplatok za komunálny odpad sa
platí po doručení platobného výme‑

ru na poplatok v mesiaci marec
2012:
1) cez službu sústredeného
inkasa platieb obyvateľstva „SI‑
PO“, ak poplatník platí za odber
elektrickej energie cez SIPO,
2) do pokladne Obecného
úradu alebo na účet Obce Zá‑
kamenné č. 18422332/0200,
a to do 15 dní odo dňa právo‑
platnosti platobného výme‑
ru na miestny poplatok, ak po‑
platník neplatí elektrickú ener‑
giu cez SIPO alebo nesúhlasí
z inkasom platieb z bankové‑
ho účtu.

Miestny poplatok za odber vo
dy z obecného vodovodu sa platí
po doručení výmeru na poplatok
v mesiaci apríl 2012:
1) cez službu sústredeného in‑
kasa platieb obyvateľstva „SIPO“,
ak poplatník platí za odber elek‑
trickej energie cez SIPO,
2) do pokladne Obecného úra‑
du alebo na účet Obce Zákamenné
č. 18422332/0200, a to do 15 dní
odo dňa doručenia výmeru na po‑
platok, ak poplatník neplatí elek‑
trickú energiu cez SIPO alebo ne‑
súhlasí z inkasom platieb z banko‑
vého účtu.
OcÚ Zákamenné

KOZMETIKA
aj na objednávku

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
B c . Z L AT I C A G RU C H A L OVÁ
Tel.: 0915 872 835
ZÁ K AMENNÉ č . 1 2 8
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Dni obce Zákamenné tradične dobré
aj bez tradičnej búrky
Dni 16. a 17. júl 2011 patrili v poradí už siedmemu ročníku zákamenských osláv. A hoci sme sa museli zaobísť bez tradičnej búrky,
podarilo sa nám zachovať tradíciu väčšiny športových a kultúrnych podujatí, ktoré robia naše Dni obce tým, čím sú – skvelou
príležitosťou pre všetkých Zákamenčanov, ale aj ostatných priateľov našej obce stretnúť sa a spoločne sa zabaviť.

Lebo ako vo svojom úvodnom
príhovore povedal starosta ob‑
ce Ing. Milan Vrábeľ: „Tieto dni sú
nielen dňami našej obce, ale najmä
jej obyvateľov, rodákov a priateľov.
Lebo sú to práve dobrí a vďační ľudia, ktorí dotvárajú charakter celej obce, robia jej dobré meno doma
i vo svete a radi sa do nej vracajú, aj
keď ich život zavial niekam ďaleko.“

Aj tento ročník sa začal svätou
omšou, ktorá však bola po prvý‑
krát odslúžená v novom krásnom
amfiteátri. Nasledovalo dvojdňo‑
vé spojenie kultúry, športu, rela‑
xu, súťaženia a zábavy. Postarané
bolo aj o občerstvenie a rôzne špe‑
ciality. „Tisícky návštevníkov. Po‑
čet atrakcií, súťažných disciplín, vystúpení či stánkov prevyšoval stov-

ku. Pastva pre telo i ducha. Taký bol
víkend v najväčšej oravskej obci,“ tý‑
mito slovami zhodnotila naše osla‑
vy šéfredaktorka týždenníka Naša
Orava, Lýdia Vojtaššáková.
Veľkej obľube sa stále tešili sú‑
ťaže Zákamenský drevorubač či
Zákamesnká jamka, v ktorých si
okrem našich súťažiacich zmerali
svoje schopnosti aj hostia z Poľska

a to veľmi úspešne. V jubilejnom
desiatom ročníku Zákamenskej
penalty sa zas po prvýkrát v jej his‑
tórii netešil z víťazstva Zákamen‑
čan, ale návštevník z Martina.
Pre deti bolo pripravených nie‑
koľko stanovíšť s rôznymi disciplí‑
nami a rovnako aj možnosť zapojiť
sa do merania vytrvalosti zdatných
Pokračovanie – s. 8
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Sponzori „Dní obce
Zákamenné“
1.OMOSS – Marián Murín
		2. K.L.I.B.O.S s. r. o
		3. Autodoprava – MAJCHRÁK
		4. Autodoprava – Peter Mlich
		5. GODIŠ s.r.o – Ján Godiš
		6. STAVOPRAC – Padušňák
		7. ORCO s.r.o
		8. ORACO s.r.o
		9 . LESY SR OZ Námestovo
10. LESY SR – Lesná správa Zákamenné
11. LESY SR – Lesná správa Parač
12. LESY SR– Lesná správa Mútne
13. LESY SR – Lesná správa Zákamenné
14. LESOR s.r.o – Ing. Peter Durčák
15. FLORES – Florián SUBJAK
16. STIHL MURÍN Or. Lesná
17. LUKO Ľuboš KOLEŇ
18. BORA – Anton Brisuda
20. BENFISCH – Milan Beňuš
21 RD Zákamenné
22. RD Novoť
23. SOLLER – Rudlf Sivčák
24. Autodiely – Eva Sivčáková
25. CIC SERVIS – Ľubomír Čič
26. Mária Mlichová
27. Marta Boškajová
28. Pohostinstvo – Jozef Revaj
29. Peter GROFČÍK
30. Bystričanka
31. Jozef Florek ml.
32. Ján Balún – Tvrdošín
33. František Belicaj
34. František Ďurčák
35. GARNÍŽE – Záclony Tvrdošín

udalosť

Poďakovanie
Vyslovujem úprimné poďa‑
kovanie všetkým sponzorom,
ktorí podporili tohoročné pod‑
ujatie „Dni obce Zákamenné“
Milan Vrábeľ,
starosta obce Zákamenné
36. Pohostinstvo – Milan Janeta
37. Igor KĽUSKA
38 Miroslav Kovalčík
39. Lukáš Kurňavka
40. K.V.N – Novoť spol. s.r.o
41. Pavol Markuliak
42. Juraj Michaliga
43. Tomáš Michaliga
44. Potraviny – Michal Ferneza
45. PS – parkety Peter
46. VDD Orava s.r.o.
47. Peter Verníček
48. Miroslav Večerek
49. Slavomír Večerek
50. Vladimír Vojtaššák
51. Karol Zvonár
52. Emil Mrekaj
53. Stanislav Fafejta
54. BAR – František Sochuľák
55. Rudolf Ďurana
56. ORFLAJ
57. Vinotéka – Zuzana Boškajová
58. COLOR SPOL, spol. s.r.o
59. Ján Kurňavka
60. Juraj Briššák
61. STAVOPRAC – Padušňák
62. Autoservis FEDOR
–OcÚ
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Dni obce Zákamenné tradične dobré
aj bez tradičnej búrky

Dokončenie zo str. 7
na zábavnej atrakcii Rodeo býk.
Tú využilo aj množstvo dospe‑
lých.
Hrou Domov sa v rámci progra‑
mu predstavil aj domáci divadelný
súbor Prvosienky, ktorý nás s veľ‑
kým úspechom pred niekoľkými
týždňami reprezentoval v Kana‑
de. Vychutnať sme si mohli aj ta‑
lentované zákamenské gymnast‑
ky a najmä tých skôr narodených
dostal do varu tej pravej ľudovej

zábavy vzácny hosť z Českej re‑
publiky – Jožka Černý, označova‑
ný aj za kráľa ľudových piesní.
Jedným z najväčších lákadiel
tohto ročníka bolo vystúpenie Klu‑
bov vojenskej histórie: Čapajev, Ti‑
ger z Popradu, Ostrô z Ružomber‑
ku a Štvrtý peší z Dolného Kubína,
ktorí predviedli ukážky z II. sve‑
tovej vojny. V Zákamennom tak
na chvíľu zaútočili Nemci, no ruská
jednotka spolu s partizánmi ich vy‑
tlačili. Veľkým zadosťučinením pre

organizátorov je určite aj ďakov‑
ný pozdrav Michala Sýkoru, ktorý
je členom spomínaného Klubu vo‑
jenskej histórie: „Za KVH 4. peší
sa chcem poďakovať za vynikajúcu
atmosféru, pohostenie a ústreto‑
vosť a hlavne za možnosť zúčastniť
sa na tomto vynikajúcom a skvele
zorganizovanom podujatí. Aj cha‑
lanom z Klubov vojenskej histórie
z rôznych kútov Slovenskej repub‑
liky, ktorí sa tu objavili po našom
boku sa veľmi páčilo, ešte raz ďa‑
kujeme!“

Sobota vyvrcholila vystúpe‑
ním známej slovenskej kapely
Gladiátor, ktorá tento rok oslavu‑
je dvadsať rokov na hudobnej scé‑
ne. Správne naladené Zákamenné
sa potom zabávalo až do skorých
ranných hodín.
Nedeľa patrila najmä športov‑
com, či už aktívnym, ktorí pred‑
viedli svoje schopnosti alebo pa‑
sívnym, ktorí ich s vervou povzbu‑
dzovali. Beh do vrchu o pohár sta‑
rostu obce sa tento rok uskutoč‑
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nil na vrchu Prípor, motokrosso‑
ví nadšenci sa zas sústreďovali pri
lyžiarskom vleku na Nižnom kon‑
ci a futbaloví fanúšikovia na ihris‑
ku v Oraviciach.
V bohatom programe si kaž‑
dý našiel „to svoje“ a podľa bez‑
prostredných reakcií rodákov, ale
aj hostí z blízkeho či širšieho oko‑
lia, patril tento ročník k tým naj‑
vydarenejším. Ďakujeme pracov‑
níkom obecného úradu a všetkým
ostatným organizátorom a zú‑
častneným za perfektne zvládnu‑
tú prácu a odhodlanie podieľať sa
na takomto náročnom podujatí.
Mgr. Zuzana Florková

udalosť
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medzinárodné vystúpenie a ocenenie

Naše prvosienky v kanade
Cesta nám ubehla rýchlo a nebyť
správ z Ruska o páde lietadla s De‑
mitrom bola by celkom príjemná.
Z Montrealu sme ešte v noci ces‑
tovali dve hodiny typickým žltým
školským autobusom do mesteč‑
ka Mont Laurier, kde sa konal di‑
vadelný festival. Zúčastnilo sa ho
20 súborov z 18 krajín z Ameriky,
Európy, Afriky a Ázie. Organizá‑
tori boli veľmi príjemní a aj vďa‑
ka ich starostlivosti sme nemali
prakticky žiadne problémy. Kaž‑
dý súbor dostal jedného člena or‑
ganizačného štábu, ktorý sa o nás
staral počas celého pobytu. Kana‑
Od posledného čísla
našich novín sa toho v živote
detských divadelníkov udialo
dosť.
Ešte koncom mája sme sa štvr‑
týkrát zúčastnili celoslovenskej
prehliadky Zlatá priadka v Ša‑
li a opäť sme vybojovali prvé
miesto medzi detskými divadla‑
mi. Druhá časť súboru sa pred‑
stavila na Hviezdoslavovom Ku‑
bíne – celoslovenskej súťaži det‑
ských recitačných kolektívov. Ho‑
ci sa im nepodarilo získať umiest‑
nenie na stupňoch víťazov, zauja‑
li svojím vystúpením a hlavne –
decká chcú pokračovať v nastú‑
penej ceste. Nabudúce to porote
ukážeme!!
Začiatok prázdnin neznamenal
pre dievčatá začiatok voľna. Zod‑
povedne sme sa všetci pripravova‑
li jednak na vystúpenie na Dňoch
obce a zároveň sme sa už zocvičo‑
vali na vystúpenie v Kanade. Vystú‑
penie na domácej pôde bolo akousi
„generálkou“, ktorá aj napriek ab‑
sencii videoprojekcie dopadla pod‑
ľa nás celkom dobre. Po obecných
oslavách sme si dali mesiac pauzu
a v polovici augusta šup do kulturá‑
ku nacvičovať predstavenie na Scé‑
nickú žatvu (Za plotom) a opäť Ka‑
nadu (Domov).

Prečo o tom píšem?
Hlavne kvôli mladším čitate‑
ľom – ak chcete byť úspešní a chce‑
te niečo dokázať, vyžaduje si to tr‑
pezlivosť a odriekanie. A ani vte‑
dy nemáte úspech celkom zaru‑
čený. To sa nám potvrdilo v Marti‑
ne, kde sme síce mali len priazni‑
vé ohlasy, ale hlavná cena festiva‑
lu sa nám (opäť) neušla...:) Prav‑
dupovediac – mysľou sme už boli
v Kanade.
Kanada
Začiatkom septembra nadišiel
deň D – odchod na letisko do Vied‑
ne a cez Londýn do Montrealu.
da nás prekvapila slnečným a tep‑
lým počasím a skvelými ľuďmi. Sr‑
dečnosť, otvorenosť, zdvorilosť
k hosťom, zvedavosť a úprimný
záujem, ochota načúvať a pochva‑
la za – pre nás samozrejmé veci –
to ma asi napadne, keď sa ma nie‑
kto spýta na Kanaďanov. Mesteč‑
ko bolo čisté, bez smetí a čarba‑
níc, na námestíčku bolo niečo –
asi nielen u nás – nepredstaviteľné
– voľne prístupné knihy, ktoré ste
si mohli zobrať, sadnúť si na lavič‑
ku, prečítať pár stránok a vrátiť na‑
späť… Naša najnovšia hra sa volá
Za plotom a dievčatá sa smiali, že
by sme to v Kanade nemohli hrať
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– v tom meste neboli žiadne ploty,
okolo domov bol len trávnik.
Zážitkov bolo veľmi veľa, ale my
sme prišli do Mont Laurier hlavne
kvôli divadlu. Boli sme jediný detský
súbor medzi dospelákmi a asi dvo‑
ma študentskými divadlami. Väčši‑
na divadiel bola vo francúzštine ale‑
bo angličtine, niektoré predstave‑
nia boli zrozumiteľné aj pre menej
jazykovo zdatného diváka. My sme
hrali pohybové predstavenie – Do‑
mov a dievčatá si po skončení pred‑
stavenia prvýkrát mohli vychut‑
nať standing ovation. A nebolo to
len zo zdvorilosti – boli predstave‑
nia s „vlažným“ potleskom, potom
sa diváci zdvihli a odišli. Naše diev‑
čatá nechceli pustiť do šatne a mož‑
no štyri krát ich vytlieskali na pó‑
dium. Nám – vedúcim sa ušla po‑
chvala na druhý deň, kedy sme ma‑
li prezentáciu Slovenska, nášho sú‑
boru a rozbor predstavenia. Nielen
porota, ale aj kolegovia z iných di‑
vadiel chceli vedieť o systéme prá‑
ce s deťmi, ich motivácii, vzdelaní
a pod. Porotkyňa z Montrealu si vy‑
pýtala od nás DVD s predstavením,
aby ukázala, čo dokážu urobiť oby‑
čajní amatéri…
Po našom predstavení nám
čas začal ubiehať rýchlo až pri‑
šiel rozlúčkový večer. Na ňom sa
odovzdávali aj ceny, keďže festi‑
val bol súťažný. Celkovo ich bolo 8
a my sme tajne dúfali aspoň v jed‑
nu. Prekvapenie však pokračova‑
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lo – získali sme Cenu za scénogra‑
fiu a Cenu medzinárodnej poroty.
Katka Koleňová bola nominova‑
ná medzi troch najlepších hercov
vo vedľajšej úlohe. A verte – nedo‑
stali sme to preto, že „...veď sú to
deti...“ Takto to na súťažných fes‑
tivaloch nefunguje. Ceníme si to
aj preto, lebo porota uprednost‑
nila naše deti pred profesionálny‑
mi hercami, dospelými súbormi
z divadelných krajín ako je Rusko,
Poľsko, Francúzsko, Chorvátsko...
Nie, nie sme svetoví a máme sa eš‑
te všetci – vedúci aj deti v súbo‑
re veľa učiť. Ale tie dievčatá na ka‑
nadskom javisku dokázali, že aj
u nás vieme robiť dobré divadlo…
Tu by som chcel poďakovať
všetkým ľuďom, ktorí nám po
mohli. Bolo to pol roka nesku‑
točných stresov od zháňania fi‑
nancií, vybavovania rôznych po‑
tvrdení, povolení, zdravotné‑
ho, úrazového a škodového po‑
pomôcť deťom. Bolo ich veľa, ve‑
ľa ich nechcelo byť menovaných
a tak aspoň takto im patrí od nás
jedno veľké ĎAKUJEME! To
patrí aj všetkým, ktorí nám drža‑
li palce a povzbudzovali nás. Na‑
ozaj nám to pomáhalo.
Čo bude ďalej?
Radi by sme pokračovali. Väč‑
šina dievčat tento školský rok kon‑
čí v detskom divadle a my hľadá‑
me nových detských divadelníkov,
ktorí majú trpezlivosť a chcú nie‑
čo dokázať. Nechcete k nám prísť
a vydržať?
Mgr. Pavol Demko

istenia, vybavovania stravy, až
po také „maličkosti“ ako iný typ
zásuviek v Kanade, kde nepasu‑

jú prívodné káble, alebo napätie
110 V v sieti. Obehali sme pria‑
teľov, známych aj cudzích ľudí

s prosbou o financie. Stretnutia
s nimi nám dávali silu pokračo‑
vať ďalej, lebo sme videli ochotu

Pozn. V čase písania článku do‑
stali tvorcovia inscenácie Do‑
mov osobné pozvanie na Minis‑
terstvo školstva, vedy, výskumu
a športu. Zároveň v ten istý deň
na Ministerstve kultúry – v Ná‑
rodnom osvetovom centre reži‑
sérka Zuzana Demková prevezme
Poctu generálneho riaditeľa NOC
za úspešnú reprezentáciu Sloven‑
ska. Gratulujeme!
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Letný prechod Zákamenským grúňom
Priaznivci turistiky, Obec
Zákamenné a PZ Bezkyd zorganizovali poslednú augustovú nedeľu 3. ročník letného turistického prechodu Zákamenským grúňom
na vrch Úšust.
Celá trasa je dlhá 14 kilometrov.
Odchod peších turistov bol z parko‑
viska pri starom kostole o 8 30. Po‑
časie pod mrakom neodradilo nad‑
šencov prírodných krás. Členitý te‑
rén zvládali všetky vekové kategó‑
rie. Kto nešiel pešo mohol sa dostať
priamo pod vrch motorovým vozid‑
lom. Motorové vozidlá mali v túto
nedeľu vjazd povolený. Cesta bola
označená smerovými tabuľami.
Na svätú omšu o 13 00 hodi‑
ne v najkrajšom chráme, priamo
v prírode sa zišlo veľmi veľa obča‑
nov. Nielen zo Zákamenného ale
aj z Oravskej Lesnej a tiež z Poľ‑
ska. Počas svätej omše ľudí sprevá‑
dzal pri speve na harmonike Viktor
Chudoba. Po skončení svätej om‑
še pripravilo Poľovnícke združe‑
nie Bezkyd Zákamenné pre všet‑
kých účastníkov chutný guláš.PV

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

Máj – október 2011

pomoc

Zákamenčan č. 2 / 13

Októbrová kvapka krvi
Pravidelne tri krát do roka
sa organizuje v našej obci
Kvapka krvi.
Na októbrovom odbere sa zú‑
častnilo 83 dobrovoľných bezprí‑
spevkových darcov krvi. Z celko‑
vého počtu 83 darcov bolo 58 žien
a 25 mužov. Najmladším účastní‑
kom odberu bola Monika Vojta‑
sová a najstarším už tradične Se‑
rafín Žatkuliak. Najaktívnejším
darcom je Bohumil Čič, ktorý tú‑
to najvzácnejšiu a nenahraditeľ‑
nú tekutinu daroval už neuveriteľ‑
ných 84 krát.
O spestrenie a uvoľnenú atmo‑
sféru sa postarali žiačikovia 2. C.
triedy zo základnej školy. Pod sta‑
rostlivým dohľadom pani učiteľ‑
ky Márie Gruchalovej sa prišli po‑

zrieť na to, ako vlastne prebieha
odber krvi. Najskôr trochu neis‑
to a so strachom kráčali ku kres‑
lám v ktorých sedeli darcovia.
Po chvíľke sa osmelili a zvedavými
očkami obzerali hadičky, ihly, krv‑
né vaky. Všetko bolo pre nich ne‑
smierne zaujímavé. Takýto odber
naživo videli prvý krát v živote.
Krvná skupina
A+
A–
AB +
AB –
0+
0–
B+
B–
Prvodarcovia
Spolu

Počet darcov
16
5
5
3
22
7
15
3
7
83

Dobrovoľní darcovia
Dobrovoľní darcovia, ktorí sa
zúčastnili októbrovej kvapky
krvi:
Mgr. Martina Verníčková, Mar‑
tin Ferenčík, Michal Mrekaj, Mo‑
nika Kytašová, Ružena Rabčano‑
vá, Margita Makúchová,Peter Čič,
Janka Gruchalová, Martina Beli‑
cajová, Renáta Smolková, Micha‑
ela Klimčíková, Jana Klimčíková,
Justína Bartošová, Jozefína Fafej‑
tová, Margita Majchráková, Bohu‑
mil Čič, Zuzana Kvaková, Eva Ho‑
lubčíková, Mária Franeková, Mo‑
nika Mundierová, Marta Kovaľová,
Ján Sivčák, Juraj Briššák, Jozefí‑
na Chromková, Terézia Smolková,
Katarína Kuchťáková, Mária Iglá‑

rová, Michal Sivčák, Miroslav Siv‑
čák, Vendelín Jendrášik, Janka Šul‑
cová, Ľudmila Plaskúrová, Marti‑
na Črchlanová, Katarína Črchlano‑
vá, Ondrej Kostolňák, Ľubica Gaš‑
prová, Kamil Kostolňák, Zuzana
Václavová, Monika Vojtasová, Ja‑
na Dulovcová, Karolína Koleňová,
Jaroslav Lučivňák, Marta Lučiv‑
ňáková, Serafín Žatkuliak, Kamila
Jašicová, Katarína Urbanová, Ro‑
man Serdel, Ľubomíra Serdelová,
Kristína Čičová, Monika Tisoňová,
Vladimír Florek, Ivana Dibdiako‑
vá, Daniela Paláriková, Miroslava
Antušáková, Monika Laššáková,
Jozef Šulc, Pavol Hrčkuľák, Mar‑
tin Florek, Marián Vnenčák, Kata‑

rína Kocúrová, Jana Žatkuľáková,
Viera Mikolajčíková, Marta Bystri‑
čanová, Veronika Polťáková, Irena
Florková, Katarína Sivčáková, Šte‑
fánia Peňáková, Oľga Durčáková,
Simona Miterková, Dušan Vojtku‑
lák, Peter Srogoň, Zuzana Mozgo‑

Pomôž blížnemu v núdzi
V našej obci bola založená
charita. Charitatívna činnosť
je jednou zložkou farskej
rady.
Tejto činnosti sa venujú člen‑
ky farskej rady: Anna Grofčíková
a Viktória Sekerášová. Táto čin‑
nosť sa vyvíja hlavne pre občanov
našej obce.
Vedenie obce poskytlo v no
vom kultúrnom dome jednu
miestnosť, kde občania nosia eš
te zachovalé šatstvo, obuv, ob
liečky a pod.. Toto šatstvo je bez
platne k dispozícii každému, kto
ho potrebuje. Mnohí ešte majú zá‑
brany voči takej pomoci. Netreba
sa hanbiť prijať pomoc od iných.
Miestnosť je otvorená každú
stredu od 10.00 do 12.00 hod.

Do obidvoch kostolov boli da‑
né dve drevené skrinky, do kto‑
rých môžu občania prispieť kedy‑
koľvek finančnou čiastkou. Stačí
keď vložíte mincu určenú do ne‑
deľného zvončeka, ktorý sa k vám
nedostal. Do týchto skriniek mô‑
žu občania vložiť aj písomnú žia‑
dosť o akúkoľvek pomoc alebo ra‑
du. Členky charity sa budú snažiť
podľa možnosti samozrejme dis‑
krétne pomôcť alebo poradiť. Ob‑
sah týchto skriniek už pomohol
mnohým v ťažkých životných si‑
tuáciách. Ďakujeme z celého srd‑
ca všetkým prispievajúcim za ich
štedrosť. Nech im to Pán Boh ne‑
bom odplatí.
Charitu zakladal a podporoval
aj biskup Vojtaššák, chceme po‑
kračovať v jeho diele. Keď pomô‑
žeš blížnemu, stonásobne sa si to

vráti. Nemusí to byť ihneď a v ta‑
kej miere. Štedrosť v maličkos‑

vá, Viera Ďurčáková, Ivana Kvako‑
vá, Zdeno Krivulčík, Rudolf Traj,
Martin Romaňák, Antónia Dopi‑
ráková, Ľudmila Gruchalová, Jo‑
zefína Čičová, Ľudmila Paláriko‑
vá, Slávka Vojtasová, Peter Boškaj.
V. Polťáková
tiach človeka obohacuje o neko‑
nečné hodnoty.
Ďakujeme za všetkých, kto
rým ste už pomohli.
Členky charity
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Popoludnie v kruhu rovesníkov

určená výlučne im. Už od obeda
synovia a vnuci privážali svojich
starkých do nového kultúrneho
domu na spoločné stretnutie. Pri
vchode ich vítala hudba a piesne
ktoré im pripomínali mladé časy.
Bohatý program si pripravila Jed‑
nota dôchodcov – „dôchodcovia
juniori“. Pútavým pásmom ľudo‑
vých piesní popretkávaných hu‑
mornými scénkami zo života do‑
kázali zaujať každého. Srdcia ro‑
zohriali deti zo základnej školy
pod vedením pani učiteľky Ivany
Čičovej a do spevu a do skoku za‑
hrala vynikajúca kapela pod tak‑
tovkou Jozefa Briššáka. Nechý‑
balo ani pohostenie a malá pozor‑
nosť.
Vo vyššom veku sa skrýva
životná múdrosť. Biele
vlasy ukrývajú dávne
starosti a vrásky zas útrapy
každodenného života
ale aj vrásky úprimného
smiechu.
Mesiac október je mesiacom
úcty k starším. Je to mesiac, kedy
sme možno viac všímavejší k še‑
dinám starým mám, viac sa vinie‑
me k mozoľnatým dlaniam sta‑
rých otcov a trpezlivejšie si vypo‑

čujeme životné skúsenosti, ktoré
zbierali dlhé roky. V našej obci ži‑
je 228 občanov nad 70 rokov. Naj‑
starším občanom je Anton Laš‑
šák, ktorý má 92 rokov. Za ním
nasledujú dve deväťdesiatničky:
Paulína Klimčíková a Mária Flor‑
ková. Každoročne vedenie ob‑
ce organizuje posedenie pre dô‑
chodcov nad 70 rokov, kde sa mô‑
žu spoločne stretnúť, pospomí‑
nať a porozprávať tí skôr naro‑
dení. Inak tomu nebolo ani tento
rok. Tretia októbrová nedeľa bola

Po prvý krát bola udelená cena
„Dôchodca roka“ za zviditeľnenie
a rozvoj obce. Túto cenu získala pa‑
ni Emília Rusnáková. Dlhé roky pô‑
sobila ako učiteľka na základnej ško‑
le. Pred piatimi rokmi ako 80 ročná
vydala svoju prvú básnickú zbier‑
ku Rozhovory duše. Dnes vo svojich
85 rokoch je stále vitálna a aktívne
sa venuje písaniu básní. Táto jemná
a skromná žena zanecháva hlbokú
brázdu v každom s kým sa stretne.
Ctíme si svojich blízkych kto‑
rým múdrosťou života zbelel vlas,
nielen v čase mesiaca úcty k star‑
ším. Prejavme im pozornosť kaž‑
dý deň, ktorý je nám dopriaty pre‑
žiť s nimi.
V. Polťáková
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Spoločné posedenie
dôchodcov pri guláši
Dňa 5. júla 2011 bolo v našej novej kultúre veľmi živo.
Od rána tam voňalo a pobehovali členovia našej Jednoty
dôchodcov. Pripravovali
sa na veľmi milú a početnú
návštevu.
Do našej obce prišli na spo‑
ločné stretnutie seniori zo ses‑
terských organizácii – Námesto‑
va, Klina, Zubrohlavy, Bobrova,
Vasiľova, Jasenice, Nižnej, Bre‑
zy a samozrejme zo Zákamen‑
ného. Pripravovali sa stoly, varil
guláš, nosilo sa víno, členky na‑
piekli koláče, hudba a program
boli pripravené. O 14 00 hodine sa
začali schádzať pozvaní hostia.
Nechýbali ani starostovia z tých‑
to obcí. Všetci sa pri vstupe pri‑
vítali pohárikom, milým stis‑
kom ruky a samozrejme sa zapí‑
sali do našej kroniky, ktorú vedie
p. Anna Grofčíková. Zišli sme sa
v hojnom počte – 230 členov.
Po príhovore pani predsedníč‑
ky a pána starostu obce vystúpi‑
li naše krojované členky s ľudo‑
vým pásmom. Pani Ruženka Ra‑
mačová predstavila i naše obyva‑
teľky obce: p. Emíliu Rusnákovú
a jej poéziu, p. Helenu Balúnovú
ako ľudovú maliarku a textárku
piesní spolu s p. Kamilou Belica‑
jovou. Pri pekných piesňach sa
mohla začať zábava. Po prípitku
sa všetci posilnili výborným gu‑
lášom, kávičkou, koláčom a vín‑
kom. Ako hostia nás prišli po‑
zdraviť i naši najmenší zo ZŠ
a MŠ spolu so svojimi učiteľkami
pani Zdenkou Kľačanskou a pa‑
ni Monikou Sivčákovou. Deťom
sa dostalo pekného ocenenia –
potlesk a sladkosť, ktorá vie de‑
ti potešiť. A už sa mohla začať

zábava. Do tanca hral Jozef Siv‑
čák, ktorý nás sprevádza na na‑
šich podujatiach. Seniori sa uká‑
zali ako skvelí tanečníci, nemu‑
seli by sa hanbiť ani pred mla‑
dými. Hudba znela celou sálou
až do 22. hodiny večer. Aj páni
starostovia si zatancovali pek‑
né sólo, keď ich naše členky po‑
riadne povykrúcali. Medzi pre‑
stávkami harmonika rozospie‑
vala jednotlivé stoly. Družnej
zábave nebolo konca kraja. Od‑
dýchli si iba pri chlebíkoch, víne
a koláčoch v prestávkach. Chle‑
bíkov sa urobilo 1 000 ks. Kaž‑
dý sa snažil prispieť, ako sa da‑
lo. Naša námaha nebola márna.
Pri lúčení hostia nešetrili chvá‑
lou. Naša okresná predsedníč‑
ka pani Anna Chylová sa vyjad‑
rila len samou chválou. Za všet‑
kých chce vyjadriť veľkú vďaku
za vynikajúci guľáš, pohostenie,
program a hudbu, ktorá milo po‑
hládzala srdce. Všetkým hosťom
za vynikajúcu atmosféru, ktorú
vytvárali po celý deň. Nás samo‑
zrejme tieto slová tešia, budú ur‑
čite povzbudením do ďalšej prá‑
ce a činnosti.
V októbri sa tešíme na spoloč‑
né stretnutie v Nižnej. Nížňania
pri lúčení hovorili: „Latku ste
poriadne vysoko nastavili. Má‑
me čo robiť, aby sme sa vám vy‑
rovnali. “
Milí priatelia, nemyslíme na
vysokú latku, ale na to, aby sme
sa spoločne potešili a načerpa‑
li nových síl do ďalších dní. Už sa
na vás tešíme.
Práve preto, že tam bolo tak
vynikajúco.
Jozefína Lučivňáková, pred
sedníčka Jednoty dôchodcov
v Zákamennom

Matka
Ty v tieni kríža stojíš plná bôľu
a oddane plníš jeho svätú vôľu,
by uzdravila si nalomený kvet
čo zničiť chcel zlostiplný svet.
Za to Ti patrí naša milá Mati,
z najkrajších kvetov veniec vrúcnej vďaky
čo vijeme ti radi na zrnkách ruženca,
v radostnom klepote úprimného srdca
za lásku a uzdravenie.
Toľko bolesti si Matka
na svete premohla,
že možné to nie je,
aby si nás za ne
zachrániť nemohla.

R.E.

Neobyčajné chvíle
v živote…
V živote človeka sú chvíle, keď sa každý zastaví.
Väčšinou je to preto, že sa
deje niečo výnimočné.
Aj v našej obci sa v júni dialo
niečo naozaj neobvyklé. Klimčí‑
ková Paulína č. d. 1043 a Florko‑
vá Mária č. d. 643 sa v kruhu svo‑
jich najbližších dožili Bohom po‑
žehnaného veku 90-tich rokov.
Je to vek, ktorého sa len málokto
z nás dočká. O obidve jubilantky
sa s láskou stará najbližšia rodina.
V očiach im ešte svietia iskričky
šťastia a radosti, aj keď zdravie už
neslúži tak, ako by malo byť. Ruky
hoc zoslabnuté vekom a ťažkou
prácou ešte stále dokážu pohlad‑
kať vnúčatá a pravnúčatká. A čo je

najdôležitejšie ešte stále majú oko‑
lo seba milujúcich ľudí pre ktorých
znamenajú celý svet…
PV

„Ak nemilujeme, sme
tu zbytoční“
Veľkosť človeka rastie
mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich
spolublížnych.
Aj v našej farnosti sa rozmno‑
žuje dobro, vďaka ľuďom, kto‑
rí sa obetujú, aby aspoň štipkou
pomohli druhým. Hoc je to len
„kvapka v mori“ smútku a bolesti
pre ľudí Haity a Hondurasu. To sú
dve najchudobnejšie krajiny La‑
tinskej Ameriky. Obetavé gazdin‑
ky v našej farnosti vypekajú, ba‑
lia a prikrášľujú perníkové srdieč‑
ka, ktoré sa rozdávajú za dobro‑
voľný príspevok, za obetu či mod‑
litbu pre postihnuté krajiny. Ses‑
tričky zo spolku kresťanskej lás‑
ky sv. Vincenta de Paul. Výnos
zbierky uskutočňujú cez Biskup‑
skú komisiu a zasielajú ho spolu‑

sestrám do Ameriky. Z listu ses‑
tričiek chcem celej farnosti tlmo‑
čiť odkaz:
Dobro, ktoré nám umožňuje‑
te konať, je nesmierne. Veľmi Vám
ďakujeme. Napriek utrpeniu a bo‑
lesti bola prítomná aj nádej a ra‑
dosť, lebo Boh je so svojimi mi‑
láčikmi. Vďaka všetkým, ktorí sú
akýmkoľvek spôsobom s nami pri
napĺňaní misie. Vďaka Vašej šted‑
rosti misia pokračuje. Môžete po‑
čítať s našimi modlitbami a mod‑
litbami detí, chorých a tých, kto‑
rým slúžime.
J.B.
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Poľovnícka výstava
Dňa 13 – 14. 8. 2011
sa konala v starom
kultúrnom dome už
tradičná
poľovnícka výstava
poľovníckych trofejí,
ktorú zorganizovalo

Poľovnícke združenie Bezkyd
Zákamenné.
Počas týchto dvoch dní si
mohla široká verejnosť prezrieť
vystavené exponáty fauny žijú‑
cej v našom regióne. Poľovníc‑

PV

ke združenie Bezkyd Zákamen‑
né sa tiež prezentovalo výstavou
fotografií ktorá bola zameraná
na históriu poľovníctva. Výstava
sa tiež snažila propagovať aktív‑
nu ochranu prírody a všetko čo

so sebou poľovníctvo ako životný
štýl prináša.
Pani Marta Durčáková vysta‑
vovala vlastnoručne ušité poľov‑
nícke kabáty a bundy.
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Deň matiek
Mamka moja zlatá, mamka mamička
Tebe patrí táto skromná kytička.
Nech ti povie každý lupienok aj kvet,
že si moja mamka celučký môj svet.
Pri príležitosti dňa matiek
udelil 15. mája starosta obce
Ing. Milan Vrábeľ Čestné
uznanie „OBETAVÁ MATKA“
matkám žijúcich dvojčiat
v obci Zákamenné.

Zlatica Pálešová, Mária Siv‑
čáková,
Justína
Bartošová,
Mgr. Marta Janoťáková, Mária Ju‑
rášková, Elena Durčáková, Justí‑
na Vonšáková, Milada Smolárová,
Angela Mrekajová, Emília Micha‑

licová, Paulína Boškajová, Mária
Garajová, Mária Smolková, Janka
Beňušová, Helena Vrábľová, Ja‑
nette Vajáková, Marta Dibdiako‑
vá, Mária Janetová, Marta Grof‑
číková, Margita Uradníková, Ale‑
na Srogoňová, Veronika Kolen‑
číková, Jozefína Glejtková, Anna
Majchráková, Ľudmila Konkoľo‑
vá, Emília Janetová, Mária Kon‑
delová, Margita Kovaľová, Iveta
Boškajová, Božena Borovjaková,
Margita Pidíková, Jozefína Vese‑
lovská, Mária Kuchťáková, Moni‑
ka Vaclavová, Štefánia Polťáková,
Júlia Brišová, Alena Kosmeľová,
Helena Kurňavková.

Stavanie mája
Stavanie májov bolo vždy
veľkou udalosťou. Mládenci
dievčatám aj takto mohli
dokázať svoju náklonnosť.
Stavanie mája spájalo celú
dedinu.
V časti obce Nižný Koniec pri
penzióne EGEUM a v Oraviciach
na ihrisku sa týčili vysoké štíh‑
le máje ktoré priťahovali pohľady
okoloidúcich. Aj takýmto gestom
sa dá prispieť k tomu, aby mali ľu‑
dia k sebe bližšie aj v dnešnej pre‑
technizovanej dobe.

Matky dvojčiat si navzájom
povymieňali skúsenosti a strá‑
vili spoločne príjemnú hodinku
na obecnom úrade.
Potom nasledovala v kultúrnom
dome akadémia venovaná všetkým
matkám. V programe sa predstavi‑
li Prvosienky pod vedením p. uči‑
teľky Demkovej, Street Dance,
spevom spestrili program deti pod
vedením p. uč. Čičovej, gymnast‑
ky pod vedením Moniky Belicajo‑
vej. Oku lahodiacu výzdobu sa po‑
starala p. uč. Dibdiaková s deťmi
zo školského klubu detí. Pre každú
mamičku bola pripravená malá po‑
zornosť – sadenička kvetov.
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Tvoja
správna
voľba
V dňoch od 19. 4. 2011
do 28. 4. 2011 sa žiaci
štvrtého ročníka ZŠ
v Zákamennom zúčastnili
projektu „Tvoja správna
voľba“.
Por. Bc.Tibor Šándor (OÚ PZ
Dolný Kubín) a práp. Bc. Igor Ve‑
selovský (OÚ PZ Zákamenné)
žiakov informovali formou inte‑
raktívnej tvorivej dielne a využi‑
tím rôznych inovatívnych prístu‑
pov o škodlivosti užívania taba‑
ku, alkoholu a marihuany.
Deti pozorne počúvali pútavé
rozprávanie a dozvedeli sa množ‑
stvo nových informácií o fajče‑
ní, nadmernom užívaní alko‑
holu a negatívnych následkoch
na zdraví človeka. S prekvape‑
ním zistili, že sa často fajčí na ve‑
rejných priestranstvách, kde pla‑
tí zákaz fajčenia. Keďže deti už vo
svojom živote stretli ľudí pod vply‑
vom alkoholu, kriticky zhodnoti‑
li ich správanie sa k sebe samému
a k najbližším ľuďom, s ktorými ži‑
jú. Prekvapivými boli najmä infor‑
mácie, o koľko eur mesačne, ročne
oberá alkohol závislých ľudí.
O závislosti na marihuane a jej
negatívnych následkoch končia‑
cich často až vo väzení boli pre
väčšinu detí odstrašujúcimi po‑
znatkami. Prednášajúci deťom
vysvetlil, akých trestných činov

sa závislý človek dopustí len pre‑
to, aby získal peniaze na drogu,
bez ktorej už nedokáže žiť.
Projekt „Tvoja správna voľ‑
ba“ bol pre deti zaujímavý, dá‑
val priestor ich aktivite, otáz‑
kam, názorom a životným skúse‑
nostiam. Celý život si vyberáme.
Každá situácia je v skutočnos‑
ti voľba, kedy reagujeme na danú
situáciu. Veríme, že aj tento pro‑
jekt pomôže deťom správne si vy‑
brať, ako žiť svoj život.
Mgr. Fendeková,
Mgr. Kormaňáková

Noví plavci v Zákamennom
Prešiel rok a v čase od 4.
4. 2011 do 15. 4. 2011 sa
žiaci 4. ročníka ZŠ opäť zúčastnili plaveckého výcviku v Aquaparku AquaRelax
v D. Kubíne. Školské knihy

a zošity deti vymenili za plavky, uteráky a bohatú desiatu.
Plavecký výcvik prebiehal pod
vedením p. Ivana Skirčáka vo vod‑
nom svete plnom zábavy. Deti si for‑

mou hier osvojovali základy plavec‑
kých štýlov a strach z vody sa rýchlo
vytratil. Skutočnou skúškou odva‑
hy prešli pri skokoch do vody s hĺb‑
kou 4 m. Úspešne! Posledný deň vý‑
cviku všetci plavci dostali „mok‑
ré“ vysvedčenie a voľnú vstupenku
do vodného sveta v hodnote 6 eur.
Veselý detský smiech, radosť

z hier a zábavy len potvrdil, že vo‑
da je pre upevňovanie zdravia detí
ideálnym prostredím. Doprajme im
ju! Za realizáciu plaveckého výcvi‑
ku ďakujeme: rodičom štvrtákov,
ZRPŠ a firme KLIBOS za bezpečnú
a pohodlnú dopravu.
Mgr. Fendeková,
Mgr. Kormaňáková
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sviatosti

Sviatosť birmovania

Lúč radosti zasvietil
z neba aj 8. 10. 2011 keď
281 mladých ľudí prijalo
vo farskom kostole sviatosť
birmovania.
Táto sviatosť je už „vážnejšia
a dospelejšia“. Duch svätý veľ‑
mi silno pôsobí na zmysly člo‑
veka a preniká celým jeho te‑
lom. Mnohí majú po udelení tej‑
to sviatosti slzy v očiach a vnú‑

torne chvenie. Veď prežili oka‑
mih naplnenia sa Duchom svä‑
tým. Prijali birmovné meno ne‑
jakého svätca, ktorému sa chcú
počas života podobať a možno
nasledovať jeho príklad viery.
Týmto mladým ľuďom praje‑
me, aby v nich Duch svätý pô‑
sobil čo najdlhšie a viedol ich
tým správnym smerom po ce‑
lý život.

Prvé sväté prijímanie
Dňa 29. mája 2011 sa
po dôkladnej náboženskej príprave stretli so živým Ježiškom prvoprijímajúce deti.
Tento deň je pamätný pre ce‑
lú rodinu v ktorej nevinné dieťa
v bielych šatách kráča za sprievo‑
du p. farára a miništrantov stre‑
dom kostola. Tento zástup čistých
duší robil určite radosť aj v nebi.
Každé dieťa, má pri sebe aj anjela

strážcu, to znamená že zástup bol
dvojitý.
Radosťou prítomných naplnili
aj detské hlasy, ktoré zneli počas
celej sv. omše. Tieto nevinné de‑
ti možno ani nevedeli, čo sa s ni‑
mi deje, keď sa im srdcia naplnili
Božou milosťou. Takéto deti voňa‑
jú šťastím.
Nech im táto nevinnosť vydrží
čo najdlhšie.
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„Aby sa na nich nezabudlo“
Žili jednoducho, skromne
a predsa znamenali pre nás
veľa.
Jednou z nich bola Magdaléne
Viatrová. Kto bola táto jednodu‑
chá a pritom veľká žena? Pochá‑
dzala z roľníckej rodiny. Od mla‑
dosti ju to ťahalo zasvätiť svoj ži‑
vot Bohu. Ako mladé dievča sta‑
la sa „mariánkou“. Zasvätila svoj
život Ježiškovi a to tak, že obleče‑
ná celá v bielom v kostole pred ol‑
tárom zložila sľúb vernosti a čis‑
toty Ježišovi ako jeho služobnica.
Sľubovala to akože 12 ročnému
Ježiškovi, pretože mala strach,
že nedokáže uniesť ťažký Kris‑
tov kríž. Tak si vybrala ľahší ži‑
vot s 12 ročným Ježiškom. Jej ži‑
vot bol ozaj detinský – zvláštny.
Stala sa takou „svetskou mníš‑
kou“. Chodila každý deň do kos‑
tola. Odomykala ho, zasvieco‑
vala sviečky na oltári, starala sa
o výzdobu kostola. Kvety zháňa‑
la kde sa dalo. No najviac ju záso‑
bovali krásnymi kvetinami sestry
Škuligové spoza Kalvárie. Kvety
vo vázach bolo potrebné zalievať.
Často krát ich preliala a vtedajší
pán farár sa s ňou vadil, že pre ňu
nám zhnije oltár.
Pred rôznymi sviatkami na‑
pr.: (prvé sv. prijímanie, odpust
a pod.) nás dievčatá p. farár posie‑

lal cez náboženstvo, aby sme jej išli
pomôcť poriadiť a vyzdobiť kostol.
Raz nebolo kvetov a tak ma posla‑
la na cintorín, aby som pohľadala
na hroboch a priniesla pekné pivó‑
nie. To bola pre mňa hrôza – hriech
a strach, že ma budú mŕtvi stra‑
šiť .Nechcela som ísť. Povedala mi:
„ No, čo už len z tej pivónie mŕtvy
má, ale ako ona okrášli oltár a so‑
chu Panny Márie na to nemyslíš!“.
Píšem o nej preto, lebo ako
mladé dievča, školáčka som sa
s ňou cestou zo školy často stre‑
távala a rozprávala. Táto jed‑
noduchá žena chodila oblečená
v kroji. Obyčajne biela kvetova‑
ná, šafolová sukňa, brucník ale‑
bo blúzka. V zime vyšívaný, svet‑
lý kožuštek a biele súkenné zele‑
nou vlnou vyšívané kapce. Býva‑
la v malom drevenom domčeku,
kde bola 1 miestnosť a malá ko‑
môrka – nič viac. Chovala sliep‑
ky a kohútov, s ktorými sa rada
nahlas rozprávala. Rada sa smia‑
la a niekedy mala čudné spôsoby
správania. Chlapci v puberte sa
jej posmievali. A jej reakcia? Vy‑
plazila im jazyk. To bola jej taká
detinská obrana. Povedala mi:
„Nechcem vysloviť mrzké slovo
a tak im radšej vyplazím jazyk.
Ten aj keď mi odpadne, nič sa ne‑
stane. Keď mrzkým slovom ura‑
zím Ježiška prichádzam o nebo.

Kaplnka v Oraviciach
(Majeronová)

Táto kaplnka je dôkazom
ťažkého života mnohých našich predkov, ktorých bieda vyhnala hľadať obživu pre
svoju rodinu do ďalekej cudziny. Inak to nebolo ani v rodine Florkovej (Majeronovej).
Ján Florek nemal prácu a tak
odišiel hľadať šťastie t. j. prácu

do Kanady. Bol tam približne 5
– 6 rokov. Ťažká práca bola prí‑
činou mnohých nešťastí. Banské
nešťastie pri ktorom Jánovi visel
život na vlásku prežil. Jeho túž‑
bou bolo šťastlivo sa vrátiť do‑
mov ku svojej rodine. Za šťast‑
livý návrat domov a poďakova‑
nie za záchranu pri banskom ne‑
šťastí sľúbil Matke Božej posta‑

Trpela nezvyčajnou chorobou.
Mávala návaly tepla, veľmi sa po‑
tila po tvári a celom tele, trápi‑
lo ju búšenie srdca. Jej šatka bo‑
la často rozviazaná a jej konce len
tak prehodené cez plecia. Jej svet‑
lé vlasy po každom spotení sa, sa
pekne brčkavili okolo čela a celej
tváre. Nosila vrkoč a v ňom za‑
pletenú svetlu stužku. Každý deň
sa okolo obeda vracala z kostola
a často aj 4x oddychovala pri ces‑
te, kým prešla v letných horúča‑
vách cez Farský briežok. Ako ná‑
kupnú tašku mala šatku zviaza‑
nú na 4 uzly prehodenú cez ple‑
cia alebo zavesenú na papeku.
To postačilo na polovičku chleba
a nejaké to maslo. Keď prišla do‑
mov, sadla na prah domu, oprela
sa o trám dverí, vystrela unavené
nohy a oddychovala.
Pokiaľ len vládala chodila kaž‑
dý deň do kostola a do neskorej
staroby sa o kostol starala. Trávi‑
la v ňom všetok voľný čas. Bola je‑
ho takým inventárom. Keď ju pre‑
mohla choroba poležala si v lavici
alebo aj v spovedelnici. Niekedy ju
bolo počuť, ako si pri čistení sviet‑
nikov v kostole vyspevuje marián‑
ske piesne. A to sa ešte pýtala Pan‑
ne Márii či sa jej to páči. Keď ma‑
la radosť, chytila si rukami sukňu
trochu s ňou zavlnila, zatočila sa
a to hoci aj pred kostolom. Nie‑
viť kaplnku. Veď ho doma čaka‑
la žena s deťmi.
Domček v ktorom bývali bol
skromný. Mal iba kuchyňu v kto‑
rej spávali a komoru. Asi 2 – 3 me‑
siace po návrate domov začal zhá‑
ňať materiál na postavenie kapln‑
ky. Neskôr si zavolal na pomoc Jo‑
zefa Kovaľa (Ištenegu), ktorý mu
ju aj pomohol postaviť. Bola to veľ‑
mi namáhavá práca, pretože sa
ťažko zháňal materiál. Po dokon‑
čení kaplnky si objednal sochu Ne‑
poškvrnenej Panny Márie. Keď do‑
končil toto sľúbené dielo pustil sa
do stavania olejárne. Tú si pristavil
ku domu v ktorom býval so svojou
rodinou. Vyrábali tam olej z ľano‑
vého semena. Každý, kto pestoval
ľan, tak ho tam priviezol na spraco‑
vanie na olej. Ľan sa najskôr opra‑
coval a až potom sa z neho vytla‑
čil olej. Tie zbytky, ktoré z neho os‑
tali sa volali „makuchy“ a ľudia si
ich brali domov. Olej sa používa
v domácnostiach. Trvalo to do ro‑
ku 1960. Potom už ľudia presta‑
li ľan pestovať a olej sa nevyrábal.
Po niekoľkých rokoch olejáreň vza‑
li do martinského múzea. Kaplnka
Panny Márie stojí dodnes. Po Jáno‑
vi ostala starostlivosť o ňu Celestí‑
novi, po ňom zasa vnukovi Celes‑
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kto by povedal, že bola pochabá.
Ja si myslím, že žila len detský ži‑
vot s malým Ježiškom, ktorému sa
zasľúbila.
Mnohí ani nevedia, kde je táto
Ježiškova služobnica pochovaná.
Ale to nevadí. Ona už svoje zaslú‑
žené miesto má.
Týmto článkom chcem okrem
iného pripomenúť Magdalénam
našej obce, že tu žila ich menovky‑
ňa a bola takou malou „sväticou“.
Tí, ktorí ste ju poznali, spo‑
meňte si na ňu.
V. Sekerášová
Všetko má svoj koniec
Smej sa, kým máš s kým
plač, kým sa máš o koho oprieť,
tancuj, pokiaľ máš kde,
kráčaj, kým máš čím,
rozprávaj, kým môžeš,
počúvaj, kým máš koho,
spievaj, kým ťa má kto počúvať,
a mysli, kým ti rozum slúži.
Každý z nás je jedinečný,
každý má svoju osobnosť,
každý z nás je unikátny,
s chybami, či bez nich.
V živote veľa toho zažijeme,
veľa zážitkov si prežijeme.
Priateľov dobrých aj zlých
spoznáme
a na koniec iba spomínať budeme.
Kejty
tínovi, ktorý ju s manželkou Má‑
riou a Alojzom Kovaľom zrekon‑
štruoval. Celestín Florek s man‑
želkou a deťmi sa dodnes o kapln‑
ku starajú.
Vyzdobená kvetmi a v noci
osvetlená, žiari ako hviezda a je
miestom pre tichú poklonu. V mi‑
nulosti sa pri nej ľudia modli‑
li v ťažkostiach alebo za priaznivé
počasie. Prosili o dážď, keď bolo
sucho, prosili o slnko, keď boli veľ‑
ké a dlhé dažde. Ľudia sa za priaz‑
nivé počasie alebo za dobrú úro‑
du modlili aj pri kríži pri Michali‑
covom moste, pri Koleňovom krí‑
ži a pri Kvôcokovom kríži. Majero‑
nová kaplnka bola takým spúšťad‑
lom modlitieb. Ženy si povedali, že
sa už modlia pri Majeronoch, poď‑
me sa aj my.
Aj v dnešnej dobe mnohí naši
blízki chodia za prácou do sveta.
Všade je práca o dvoch kôrkach.
Nemusia stávať kaplnky za šťastie
a návrat k rodine. Stačí ak veria, že
Panna Mária im je všade na pomo‑
ci a pomodlia sa Zdravas Mária…
Keď budeme prechádzať okolo
Majeronovej kaplnky, spomeňme
si na Jána Florka, ktorý zanechal
pre mnohé generácie dôkaz ochra‑
ny Matky Božej. V. Sekerášová
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Keby som mohla žiť znova... alebo
zamyslenie nad životom...
Prečo to vlastne píšem... Po‑
dobných rodín je myslím veľa...
Viem, že v Zákamennom sú
náhradné rodiny, a veľmi veľa ro‑
dín s deťmi a rodičmi...
Viem, že v Zákamennom je aj
veľa rodín bez ockov a maminiek,
ktorí odišli od nich na večnosť...
Boh vie prečo to robí... Každé‑
ho z nás tu poslal, a dal nám neja‑
ké poslanie... Je na nás ako to prij‑
meme...
Môj muž v máji 2011 mal vážny
úraz... Spadol, zlomil si obidve zá‑
pästia, obidve kolená... živiteľ ro‑
diny... žije, lieči sa, je s nami... sme
šťastní...
Tak aj v našom živote boli chví‑
le, keď sme boli smutní a zarmúte‑
ní... potom nastanú chvíle, keď je
náš život sprevádzaný úsmevom
na tvári...

Mám štyridsať rokov, mám dobrého manžela, veľkú rodinu, mám domov...
Mám najlepšieho PRIATEĽA, ktorý ma nazýva Božím dieťaťom. „Jeho SYNA máme v našej
záhrade...“
Nemala som prácu, lebo som
zostala s deťmi na rodičovskom
príspevku, ako veľa mám v Záka‑
mennom...
Narodili sa nám tri krásne
zdravé deti...
Tri deti z detského domova
u nás prežili rok života v profesio‑
nálnej rodine...
To rozlúčenie s nimi, bolo veľmi
smutné preto sme chceli, aby už
ďalšie deti od nás neodišli...
Odišli od nás obidvaja otcovia
a mama... Čo sú svokrovci som ni‑
kdy nevedela, boli to rodičia môj‑
ho manžela...
Mali sme smútok v srdci a voľ
né miesto pri stole...
Rozhodli sme sa stať pestún‑
skou rodinkou, aby deti, ktoré
k nám prídu už nemuseli odísť...
Spoločne sme sa rozhodli pre
troch súrodencov, dvoch chlap‑
cov a dievčatko, tak ako boli aj na‑
še biologické deti...
Tri krásne deti sme si doviezli
z detského domova. Mali rodinku,
našli ocka a maminku, dvoch bra‑
tov a sestru...
Prešli sme prípravami a súdmi
a rozsudkom sme sa stali ich ná‑
hradnými rodičmi...
Mohli sme ich konečne prihlá‑
siť na trvalý pobyt v Zákamennom
v našom rodinnom dome...

Pre dlhotrvajúce súdy sme ko‑
nečne mohli naše pestúnske deti
prihlásiť do materskej školy...
Z veľkých našich detí máme
dvoch stredoškolákov, dcéra sa
rozhoduje kde má ísť na strednú...

Z malých našich detí máme
dvoch predškolákov a najmladší
je integrovaný v Materskej škole
v Oraviciach...
Sme súčasťou veľkej rodiny Zá‑
kamenné, sme súčasťou farnosti...

Život je nádherné dobrodruž
stvo ak sa žije s Bohom... Každá
chvíľa, každý deň, ktorú mi dáva
Boh s mojim mužom a deťmi je
nesmierny poklad... Nepremár
nim ho... Častejšie hovoríme ĎA
KUJEME, najmä BOHU, všet
kým ľuďom, ktorí sa nás spýtali
ako nám môžu pomôcť... a hlav
ne ĎAKUJEME tým čo nám po
mohli...
S úctou
Mgr. Antónia Zvonárová
s rodinou, Zákamenné 153

Ďakujem Ti Pane Bože, že nás máš
tak rád
V utorok 14. 6. 2011
sa deti a pani učiteľky
z materskej školy Oravice
stretli v kostole sv. Jozefa
na slávnostnej ďakovnej
sv. omši, na ktorej
poďakovali za úspešný rok
prežitý v materskej škole.
Deti s radosťou spievali
piesne, ktoré sa počas roka na‑
učili na hodinách náboženstva
s p. učiteľkou Grofčíkovou. Si‑
monka, Marcelko, Evka, Len‑
ka, Natálka, Nikolka, Mário,
Patrik, Lucka, Jurko predniesli
prosby, v ktorých ďakovali
za rodičov, učiteľky, biskupov
a kňazov a prosili o ochranu
počas prázdnin pri hre. Pred‑
školáci obetovali na oltár bábi‑
ku, auto, rozprávkovú knihu,

cukríky a srdiečko s vykonaný‑
mi dobrými skutkami a takto sa
rozlúčili s hračkami a hrou, ke‑
ďže v septembri už na nich čaká
škola.

Zo slávnostnej omše sme všet‑
ci odchádzali s pocitom radosti
a pokoja.
Kolektív MŠ
Zákamenné – Oravice
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Materská škola v Oraviciach opäť
zelenie, ďakujeme
Touto cestou sa chceme po‑
ďakovať všetkým deviatakom ZŠ
s MŠ J. Vojtaššáka a pani učiteľke

Ing. Aške Chmeľovej, ktorí sa pri‑
činili o to, aby sa dvor našej mater‑
skej školy zmenil na pekný a upra‑

vený. Niekoľko hodín namáha‑
vej práce s hrabličkami, lopatami
prinieslo svoje ovocie. Kopy hliny
a kameňov zmizli pod rukami usi‑
lovných žiakov ako aj pani učiteľ‑

ky. Vďaka pomoci obecného úra‑
du a základnej školy sa na našom
dvore zelenie tráva a deti z mater‑
skej školy sa tu konečne po roku
môžu hrať. Hurááááá.

Dňa 3. júna 2011 sa
Materská škola v Oraviciach
premenila na nočný rozprávkový zámok.

Predškolákom, ktorým sa na hla‑
vách trblietali krásne vyzdobené ko‑
runy privítali na zámku dobré víly.
Hradná stráž prezradila deťom, čo

Noc v materskej škole
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„Na Vyšnom konci horelo“
Koniec školského roka
prináša so sebou istú
dávku elánu, optimizmu
do nasledujúcich dní
plných pokoja, oddychu,
slobody.

Dňa 24. júna 2011 v krbe sta‑
rej izby na Vyšnom konci horel
ohník, ktorý opekal naše špe‑
kačky a slaninku, keďže počasie
neumožnilo opekačku na ihris‑
ku. Po dobrom pohostení Oskar

Noc v materskej škole
všetko ich na zámku čaká. Súťaže,
hry, baterkovo-pyžamová diskoté‑
ka, kráľovská hostina..., ale to všetko
až potom, keď pomôžu princeznej
nájsť perlovú korunku, ktorú jej zo‑

brala čarodejnica a bez ktorej sa ne‑
môže vydať. Odvážni malí princovia
a princezné sa rozhodli princeznej
pomôcť. Po prekonaní množstva
prekážok, za pomoci škriatkov ko‑

predsa len vykukol spoza obla‑
kov a začali súťaže. Skákanie
vo vreci, krájanie čokolády prí‑
borom, hádanie mien, hádanie
pesničiek s číslami a mnoho iné‑
ho. Víťazi si odniesli sladkú od‑
menu. Bokom nezostali ani ro‑
dičia, ktorí si zasúťažili a zaspo‑
mínali na svoje detské časy.

Záver patril diskotéke, kde na‑
še ratolesti predviedli tie najzau‑
jímavejšie kreácie. Všetkým de‑
ťom od 0 – 100 rokov prajem ,aby
im vždy horel plamienok šťas‑
tia a radosti iba v ich ohniskách
a srdciach nielen počas prázdnin
ale po celý život.
Bc. Martina Beňušová

runku našli aj s veľkým pokladom
a tým čarodejnicu premohli. S po‑
kladom sa vrátili na zámok, kde ich
čakala pyžamovo-baterková disko‑
téka. Unavení a plní zážitkov si po‑

líhali do kráľovských postieľok. Ob‑
darení medailami za odvahu a balíč‑
kami plných sladkostí sa ráno rozu‑
tekali k rodičom. Aj takto netradične
sa dá prežiť Medzinárodný deň detí.
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Materská škola spúšťa
vlastnú internetovú stránku
Bude prinášať základné infor‑
mácie o výchovno-vzdelávacom
procese, ale aj rôzne zaujímavos‑
ti z každodenného života záka‑
menských škôlkarov.

Nielen pre rodičov
našich najmenších je určená
nová webová stránka
www.zakamensky-skolkar.
wbl.sk.

Pre mnohých rodičov je nástup
dieťaťa do materskej školy veľkou
neznámou a sú zvedaví, čo všetko
počas pobytu v nej ich „drobec“
zažíva, robí a spoznáva.
Škôlka prináša rôzne výho‑

dy – pre rodičov je to okrem iné‑
ho aj možnosť pracovať, pričom
o dieťa je postarané. Malý škôl‑
kar sa navyše veľa nového do‑
zvie, nájde si nových kamarátov,
naučí sa deliť sa o hračky, nau‑
čí sa zodpovednosti a väčšej sa‑
mostatnosti. A teraz si budete
môcť pozrieť, ako sa mu to darí.
Na web budú postupne pridáva‑
né fotografie z jednotlivých ak‑
cií a popis ich priebehu, dôleži‑
té oznamy, zásobníky riekaniek,

básničiek a piesní, ktoré si dieťa
osvojilo, námety, rady a množ‑
stvo ďalších informácií.

Hlavnou filozofiou novej in‑
ternetovej stránky je priblížiť
život dieťaťa v materskej škole
Vám, milí rodičia, preto budeme
veľmi radi, keď sa svojimi nápad‑
mi (napr. čo by ste na nej radi vi‑
deli) zapojíte do jej tvorby.
Mgr. Zuzana Florková

Staré preliezky vystriedali nové
Šťastné a spokojné dieťa
a pocit jeho bezpečnosti
je najväčším záujmom
každého rodiča, ale aj
pedagogického zamestnanca
Základnej školy s materskou
školu Jána Vojtaššáka
v Zákamennom.
Staré a opotrebované preliez‑
ky na školských dvoroch však
oprávnene vzbudzujú nedôve‑
ru. Preto obec vyčlenila finanč‑
né prostriedky na nákup a mon‑
táž nových. Na školskom dvo‑
re v Oraviciach tak takmer z ve‑
čera do rána „vyrástla“ krásna
konštrukcia s veľkou šmykľav‑
kou, lezeckou stenou či rebrík‑
mi z rôzneho materiálu, ktoré
sú ideálne na rozvíjanie pohy‑
bových schopností každého die‑
ťaťa.
Jedným z najkrajších darče‑
kov aký môže obec venovať de‑
ťom na začiatku školského ro‑
ka, sú bezpochyby prostried‑
ky na hru. Hra ako najprirodze‑
nejšia aktivita dieťaťa je zas ide‑

álnym prostriedkom na celko‑
vý rozvoj jeho osobnosti. Je už
umením každého pedagóga, aby
z hry vyťažil taký kapitál, ktorý
by skutočne v pozitívnom a in‑
tenzívnom smere deti ovplyv‑
nil. Preto aj takéto preliezky mô‑
žu pri správnej motivácii a ve‑
dení edukačného precesu rozví‑

Nová preliezka so šmykľavkou v Oraviciach

Táto lezecká stena je tiež súčasťou
novej preliezky

Staré preliezky, ktoré postupne miznú zo školského dvora

jať nielen pohybovú, ale aj so‑
ciálno-emocionálnu a kognitív‑
nu stránku ich osobnosti. Pomoc
slabším pri lezení, dodržiavanie
pravidiel hry, nepredbiehanie sa,
šetrenie a váženie si nových po‑
môcok či poznanie farieb a mate‑

riálov sú len niektoré z mnohých
schopností, ktoré môžu deti zís‑
kať aj vďaka novej preliezke. Tak
nech im bez poškodenia slúži čo
najdlhšie.
Mgr. Zuzana Florková
Človek robí chyby
Život nás núti urobiť krok vpred,
ale aj krok naspäť.
Povedať slová,
ktoré chceme neskôr poprieť.
Urobiť gestá či aspoň pohyby,
ktoré vedia iným ľuďom len škodiť.
Ale minulosť sa nedá vrátiť
a tak kráčame v diaľ
bez toho, aby život zmysel mal.
Naše slová idú z úst,
Až potom ľutujeme čo nemalo ujsť.
A pohyby nám nevrátia minulosť
Preto treba zamyslieť sa
bez slov, bez krokov, bez gest…
Kejty
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Radosť v Zákamennom
Zákamenčania  si už určite
všimli, že v našej obci pribudol nový šport – tu na severe
Slovenska doteraz neznáma
gymnastika.
S obrovským nadšením a zá‑
palom trénuje mladé talenty Mo‑
nika Belicajová. Jej zverenkyne
dosahujú na súťažiach veľmi dob‑
ré výsledky, čo si už stihla všim‑
núť aj gymnastická verejnosť.
Práve tu vznikla myšlienka uká‑
zať nielen širokej verejnosti ale
hlavne domácim aké talenty ma‑
jú v obci.
Veľký organizačný talent pre‑
javila Monika Belicajová trénerka
GK Zákamenné a predseda TJ Tat‑
ran Zákamenné Ing. Peter K-lim‑
čík. Zobrali si na svoje plecia ne‑
ľahkú úlohu a to zvládnuť 1. Roč‑
ník Zákamenskej radosti v športo‑
vej gymnastike a pódiových sklad‑
bách. Poslednú júnovú sobotu si
v telocvični ZŠ Jána Vojtaššáka
zmerali sily kluby GK Zákamenné,
TJ Sokol Handlová, Sokol Ružom‑
berok a ako hostia prišli aj škôlka‑
ri z Oravskej Lesnej.
Súťažilo sa v štyroch kategóri‑
ách: 1. kategória MŠ, 2. kategória
6 – 8 ročné prípravka, 3. kategó‑
ria 9 – 11 ročné mladšia kategória
a 4. Kategória 12 – 14 ročné star‑
šia kategória. Súťažilo sa v klasic‑
kom štvorboji: preskok, kladina,
hrazda a prostné. Ako bonbónik
pre gymnastky a tiež divákov bola
pripravená osobitná kategória a to
pódiové skladby. Na celý priebeh
súťaže dohliadalo prísne oko roz‑
hodcov, ktorým neušiel žiaden ne‑
dostatok.

Náročné predpísané prvky pre‑
verili zručnosť a šikovnosť gym‑
nastiek. Priateľské zápolenie
družstiev a ich vynikajúce výko‑
ny nenechávali chladných ani di‑
vákov, ktorí búrlivým potleskom
odmeňovali súťažiace. Zákamen‑
čania mali možnosť vidieť gymno‑
súťaž takto naživo a zblízka naozaj
prvý krát. Najlepšie výkony v jed‑
notlivých disciplínach:
Materské škôlky
1. Terézia Ondečková, Ružombe‑

rok, 2. Karolína Plaskúrová, Zá‑
kamenné, 3. Patrícia Brišová, Or.
Lesná
Kategória 6 – 8 ročné
– prípravka
1. Viktória Matiašková, Handlová,
2. Anna Durčáková, Zákamenné,
3. Kamila Rypáková, Zákamenné
V kategórii 6 – 8-ročných
skončil GK Zákamenné na pr‑

vom mieste s počtom bodov 78,65.
Handlová bola druhá s 77,45 bod‑
mi a tretí Ružomberok s počtom
bodov 73,30.
Kategória 9 – 11-ročné
mladšie žiačky:
1. Klaudia Belicajová, Zákamen‑
né, 2. Nina Koštialová, Handlová,
3. Tamara Pazderová, Handlová
Medzi 9 – 11-ročnými zvíťazila

nový školský rok

Handlová s počtom 88,20 bodov.
Druhé bolo Zákamenné s 85,25
bodmi.
Kategória 12 – 14-ročné
staršie žiačky:
1. Žaneta Keratová, Handlová,
2. Dominika Stanislavová, Han‑
dlová, 3. Martina Martvoňová,
Handlová
Zákamenčanky nemali zastú‑
penie v kategórii starších žiačok.
Žiakov v súťaži zastupoval jedi‑
ný chlapec a to Benjamín Belicaj
s počtom celkových bodov 26,10.
Najväčší úspech však zoža‑
li pódiové skladby. Diváci doslo‑
va s otvorenými ústami sledova‑
li krkolomné kúsky mladých gym‑
nastiek. Ich ladné pohyby sa snú‑
bili s krásnou hudbou, akoby zlia‑
tou v jeden celok.
Pomyslenou
čerešničkou
na torte bolo vystúpenie repre‑
zentantky AŠK Inter Bratislava
a zároveň striebornej medailistky
v slovenskej gymnastike Tamary
Korenačkovej.
Prvý ročník Zákamenskej ra‑
dosti v športovej gymnastike a pó‑
diových skladbách dopadol nao‑
zaj radostne. Účastníkov prekva‑
pil teplý obed ktorý im zabezpeči‑
li organizátori. Toto sa im na súťa‑
žiach veru nestáva. O rok sa môže‑
me tešiť na druhý ročník a hlavne
na krásne pódiové skladby.
V. Polťáková
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Obec  Zákamenné  vás pozýva
na koncert skupiny FRAGILE

Rodinka žltochvosta
si našla domov na obecnom úrade
Polyfunkčný
dom Kultúry
23. 10. .Posedenie dôchodcov
nad 70 rokov ..........................
26. 10. ...................Akcia DSS
29. 10. ....................... Svadba
4. 11. .................... Stužková
18. 11. .....................Stužková
26. 11. ......... Koncert skupiny
FRAGILE ..............................
28. 11. .......Škola – Divadelné
predstavenie..........................
7. 1. 2012 .....Ples Slovenský
červený kríž ..........................
28. 1. ......................... Svadba
4. 2. ........... XVIII ples Obce
Zákamenné ...........................
11. 2. .......... Ples Gymnázium
Námestovo ............................
10. 3. .............................Voľby
28. 4.......................... Svadba
5. 5. ......................... Svadba
12. 5. ......................... Svadba
19. 5. ......................... Svadba
26. 5. ......................... Svadba
2. 6. ......................... Svadba
9. 6. ......................... Svadba
23. 6. ......................... Svadba
30. 6. ......................... Svadba
7. 7. ......................... Svadba
21. 7. ......................... Svadba
28. 7. ......................... Svadba
4. 8. ......................... Svadba
V septembri sa otvára
v polyfunkčnej budove
Elektro Sahul na druhom
poschodí

Kadernícky
salón Bella.

Dámske, pánske a detské
kaderníctvo. Česanie
na svadby, stužkové plesy…
Otváracie hodiny
Pondelok –Piatok 9 30 – 18 00
Sobota: 8 00 – 14 00
Nedeľa: Zatvorené

Všetci ste
srdečne vítaní…

ktorý sa uskutoční 26. novembra 2011 t. j. sobota o 14 00
hodine v novom kultúrnom dome.
Cena vstupenky je 4 €.
Lístky na koncert si môžete zakúpiť alebo rezervovať
na obecnom úrade.
Vystúpenie kapely Fragile je nielen hudobným zážitkom, ale
je sprevádzaný aj hovoreným slovom. Tým sa s koncertu stáva skvelá show plná zážitkov, výbornej zábavy, smiechu a profesionálnych výkonov spevákov ako sú napríklad: dirigent Braňo Kostka, herečka Helena Krajčiová známa z televíznych seriálov: Profesionáli, Panelák, Zita na krku, herečka a speváčka Soňa Norisová, Kamil Mikulčík, Vilo Csontoš, Jana Golisová, Svetlana Rymarenko a Slavo Košecký.

starý KD
29. 10. ........ Oslava životné
jubileum ............................
19. 11. ........ Oslava životné
jubileum ............................
25. 11. ........ Oslava životné
jubileum ............................
26. 11. ................... Zábava
31. 12. ....... Oslava životné
jubileum ............................
13. 5. 2012 ..... Deň matiek
Život siroty 20-tych rokov
minulého storočia
Žima mi, žima mi a vôbuč nimom co,
joše tropič muse a furt zadarmo.
Vcas ráno mě budžili, do budy jek pôsla,
krovy pôdojila, kým gaždžina přisla.
Rôsa žimno byla, vôbučo nebylo,
ba len ta sukinka esce i ta biedno.
Sukinke jek mjala ponize koľana,
šadla jek do trovy, nôgi přikryvala.
Nôgi ubôľané cale doškrabané,
rôsa mie scipala, cokše naplakala.
Kieby tô mamicka tys vôtym viedžala,
vč by si nade mnou isto poplakala.
Ššeľo jek zbirala, grapkami škrabkala,
esce ta gaždžino na mne nagogala.
Do skôly jek nechôdžila,

Bdiem či snívam?
Nemám sny pre vysnívaného partnera,

to gazda podplačul,

nemám sny pre bájneho rytiera.

byk duma rôbila, rôzumy niezbirala.

Nemôžem utekať, keď neukazujem smer,

Tie nase mlôde roky, tie za nic nestoly,

nemôžem utekať, keď nepoznám cieľ.

lin same tropinie a to esce glodni.

Necítim lásku, keď nedokážem ľúbiť,

Kejty

necítim lásku, keď ti ju nemôžem sľúbiť.
Nepoznám človeka, ktorý by utiekol sám,
nepoznám človeka, ktorý by ostával tam.
Nemám síl do nejakého bojovania
nemám síl do ďalšieho snívania.
Kejty
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Máj – október 2011
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
5/ 2011 – 10 / 2011
90 rokov života
 Pavlína Klimčíková
 Mária Florková
85 rokov
 Johana Garajová
 Jozef Večerek
 Johana Smolárová
 Viktor Glejtek
 Emília Rusnáková
 Karol Vojtaššák

spoločenská rubrika / oznamy / inzercia

Obecná knižnica

Najmladším čitateľom v knižnici je trojročná Natália Brandyso‑
vá z Poriečia, ktorá pravidelne navštevuje obecnú knižnicu spolu so
svojou mamou Monikou. Najstarším čitateľom je 76-ročná Viktória
Florková

80 rokov
 Viliam Úradník
 Justína Rončáková
 Emil Šimjak
 Anna Grofčíková
 Alojz Klimčík
 Kristína Florková
 Martin Plaskúr
 Kristína Bajčičáková
75 rokov
 Helena Peňáková
 Marta Koleňová
 Kristína Beňušová
 Cecília Kubacková
 Rozália Majchráková
 Pavol Janeta
 Pavlína Iglárová
70 rokov
 Emília Janetová
 Kristína Kaukičová
 Kamila Chromková
 Kamila Kakusová
 Emília Smolková
 Viktória Sochuľáková
 Ladislav Papež
 Angela Dibdiaková
 Pavlína Pekná
65 rokov
 Tomáš Večerek
 Martin Zvonár
 Jozef Gruchala
 Margita Kovaľová
 Margita Sivčáková
 Emil Durčák
 Emília Smolková
 Milan Kovaľ
 Ružena Ramačová
 Mária Franková
 Mária Polťáková
 Mária Revajová
 Štefan Boškaj
 Zlatica Pálešová
 Milan Polťák
60 rokov
 Kamil Lučivňák
 Viktória Večerková
 Ján Chocholáček
 Mária Smolková
 Margita Majchráková
 Augustín Bartoš
 Mária Vojtaššáková
 Mária Sivčáková
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Jozef Kondela, Amália Kľusková, Marek Mrekaj, MarianaBuknová, Lukáš
Mrekaj, Vanesa Beňušová, Jakub Zavoďančík, Eliška Malinková, Nela Teluchová, Nela Godišová, Alex Vrábeľ,
Rebeka Sivčáková, Klára Paľáková,
Joachim Koleň, Miroslava Beňušová,
Lukáš Šimjak, Terézia Veselovská,
Timotej Vojtaššák, Timea Florková,
Mikuláš Mrocek, Matej Lipták, Dalibor Rakučák, Richard Balún, Marcel
Lučivňák, Michal Ondriga, Matej Ondriga, Andrej Beňuš, Richard Florek,
Beata Florková, Miroslava Kubašová,
Lenka Janečková, Natália Rončáková, Matúš Kubizna, Rút Jakubjaková, Mathias Godiš, Adela Sivčáková,
Natália Konkoľová, Alex Polťák, Sára
Pacoňová, Mário Holub, Sofia, Klára
Straková, Alex Janeta, Gabriela Teluchová, Marián Iglár, Adam Lučivňák,
Dominik Žatkuliak, Maximilian
Šeliga, Beata Boškajová, Alexandra Mordáčová, Nela Mrekajová,
Gregor Bystričan, Sabína Brišová,
Natália Ikeatuonye, Samuel Gonšor.

ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

V našej obecnej knižnici bolo vytvorené oddelenie literatúry s ná‑
boženskou tematikou. Túto literatúru zakúpil štedrý darca a mnohé
knihy venoval aj náš pán farár Andrej Dulák. Príďte si vybrať nejakú
knihu na prichádzajúce dlhé zimné večery.

NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
5/ 2011 – 10 / 2011
60rokov
 Ján Fedor
 Rafael Sivčák
 Emília Kľusková
 Kristína Teluchová
 Ľudovít Florek
 Martin Vrábeľ
 Milan Janoťák
 Viktória Sivčáková
 Antónia Hujčáková
 Margita Konkoľová
 Karol Čič
 Emil Vojtaššák
 Margita Sivčáková
 Milan Chromek

Firma Majchrák
Zákamenné
otvárajú v našej obci
Uhoľné sklady
v priestoroch roľníckeho
družstva.
Ponúkajú čierne a hnedé
uhlie, eko hrášok, kocka
a orech s vysokou výhrevnosťou, tiež predaj štrkov
pieskov a kameniva, všetko
za veľmi dobré uvádzacie
ceny.
Rozvoz v regióne je 
zdarma.
Viacej informácii na tel.
čísle: 0905 818 856 alebo
0905 810 302

Mária Boškajová, nar. 16. 1.
1940 † 4. 5. 2011
Florián Konkoľ, nar. 23. 12.
1927 † 14. 5. 2011
Mária Srogončíková, nar. 3. 2.
1940 † 19. 5. 2011
Vendelín Chromek, nar. 20. 5.
1936 † 19. 5. 2011
Marta Laššáková, nar. 20. 9.
1926 † 20. 5. 2011
Anton Glejtek, nar. 27. 5. 1950
† 22. 5. 2011
Vladimír Kovaľ, nar. 27. 10.
1968 † 3. 6. 2011
Margita Florková, nar. 13. 9.
1924 † 11. 6. 2011
Štefan Vojtaššák, nar. 27. 11.
1919 † 19. 6. 2011
Ondrej Rydzoň, nar. 3. 7.
1935 † 21. 6. 2011
Emília Janoťáková, nar. 12. 3.
1925 † 2. 7. 2011
Justína Zvonárová, nar. 29.
11. 1912 † 18. 7. 2011
Kamil Florek, nar. 25. 11.
1953 † 28. 7. 2011
Ján Póčik, nar. 6. 5. 1941 † 20.
8. 2011
Emil Mundier, nar. 11. 6.
1941 † 23. 9. 2011
Elena Zvonárová, nar. 8. 12.
1952 † 26. 9. 2011
Terézia Buckulčíková,
nar. 7. 6. 1946 † 18. 10. 2011
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Zákamenské levy
Začneme účasťou našich
bedmintonistov na turnajoch.
Azda najdôležitejšie, ktoré
sme túto sezónu absolvovali, je naša účasť na sérii Victor
Badminton Tour 2011.
O umiestnenia sme zápolili
v českých i slovenských mestách:
Hustopeče, Brno, Ilava a Košice.
V rámci tohto turnajového cyklu
nás ešte čaká Prešov Open a záve‑
rečný turnaj v meste, ktoré ešte nie
je upresnené.
Už teraz je zrejmé, že za výko‑
ny našich hráčov sa vôbec nemusí‑
me hanbiť. Už len 7. pozícia Pavla
Hrčkuľáka, či 9. Tomáša Vonšáka
v kategórii dvojhier naznačuje, že
aj my môžeme ešte zamiešať karty.
Dvojnásobne to platí o štvorhrách

mužov, v ktorých niekoľkokrát
po sebe obsadili Pavol Hrčkuľák
a Juraj Rončák 4. miesto. Príjem‑
ný pocit nás hreje aj pri sledova‑
ní zástupkyne nežného pohlavia,
Magdy Hrčkuľákovej. K pozícii
číslo 3 v rámci dvojhier žien i mi‑
xov azda nemusíme nič dodávať.
Victor Badminton Tour je však
neoficiálny turnaj. Okrem ne‑
ho sme absolvovali dva oficiál‑
ne bodované turnaje. Tými bo‑
li Grand Prix „B“, oba organizo‑
vané v piešťanským klubom GY‑
PY. Na prvom z nich nám radosť
urobili Miloš a Tomáš Vonšákov‑
ci, keď sa prebojovali do finále
vo štvorhrách. Napokon skonči‑
li druhí. Na ďalšom turnaji sa zú‑
častnil už len Martin Vonšák, kto‑
rý mal so svojím spoluhráčom Du‑

šanom Šimkom zo Slávie Trnava
viac šťastia a skončili prví.
Z turnajov ešte spomenieme
Jarný turnaj v Nižnej, kde sa nám
herne viac než darilo. Tu je však

podstatné, že bedminton si nachá‑
dza cestu aj v iných častiach Oravy.
Talentovaní hráči sa už chopi‑
li rakiet v spomínanej Nižnej, Tvr‑
došíne i v Dolnom Kubíne.

Veľkonočný turnaj

Ďakujeme

Aký by sme to boli športový klub, keby sme si neorganizovali vlastný turnaj. Ním je
tradičný Veľkonočný turnaj.

Tak veru, ďakujeme a to všet‑
kým, ktorí nám priamo, či nepria‑
mo pomohli v rozvoji tohto krás‑
neho športu a reprezentácii obce
na mnohých turnajoch.
Ešte raz ďakujeme Jurajovi Kľa‑
čanskému, za to, že založil klub
a toľké roky ho trpezlivo viedol,
ďakujeme našim hráčom, že stá‑
le majú silu, vôľu, ale najmä radosť
z hry.

Naša veľká vďaka patrí najmä
tým, ktorí nám držia palce na kaž‑
dom turnaji. Držte ich aj v septem‑
bri v Prešove. Vtedy totiž odštar‑
tujeme ďalšiu sezónu. Nepochy‑
bujeme, že úspešnú.
Ako sa nám v nej bude dariť,
dáme vedieť cez našu internetovú
stránku: zakamenskelevy.word
press.com alebo nás môžete sle‑
dovať na Facebooku. Stačí si len
do vyhľadávača zadať pojem: zá‑
kamenský bedminton.

Jeho 4. ročník stál určite za to.
Nielen nevídanou podporou sponzo‑
rov, ale najmä tým, že sa ho zúčastni‑
lo úctyhodné množstvo hráčov.
Prvýkrát si na našich kurtoch
zahrali aj iní hráči ako Zákamen‑
čania (spomeňme Bratislavu či
Nižnú). Avšak najväčším úspe‑
chom turnaja bola účasť neaktív‑
nych bedmintonistov, či odvážliv‑
cov, ktorí na bedmintonovom kur‑
te stáli po prvýkrát. To je dôkaz hl‑

boko za‑
kore‑
nenej
tradí‑
cie bed‑
minto‑
nu v na‑
šej obci.
Sme
hrdí
na to, že
si obuv na kurtoch derieme už 20
rokov a týmto chceme poďakovať
zakladateľovi Zákamenských le‑
vov, Jurajovi Kľačanskému.
Juraj, vďaka!

Personálne zmeny
Juraj Kľačanský sa oficiálne
vzdal predsedníctva BKZL
Zákamenné.
Urobil tak na sústredení v Zu‑
berci, 3. júla 2011. Voľba nové‑

ho predsedu sa nekonala, keďže
sústredenia sa nezúčastnili všet‑
ci registrovaní hráči Zákamen‑
ských levov. Nateraz Jurajovu
funkciu preberá podpredseda,
Pavol Hrčkuľák.

Financovanie klubu
Posledný bod nášho sumáru je venovaný finančnej
stránke pôsobenia klubu.
Možno sa to na prvý pohľad
nezdá, ale aj taká hra ako bed‑
minton niečo stojí. Nie je to ma‑
lá suma. Ak chce bedmintonista
hrať súťažne a reprezentovať klub
i obec, musí si len na vybavenie
(rakety, obuv) pripraviť viac než
150 €. Tieto náklady ako aj účasť
na turnajoch, teda doprava, stra‑

va i štartovné, tiež stoja nemalé
peniaze a každý hráč si tieto vý‑
davky hradí z vlastného vrecka.
Čo si už, našťastie, z vlastné‑
ho vrecka hradiť nemusíme, to sú
tréningy. BK ZL Zákamenné do‑
stal dotáciu 2442 €. Z týchto pe‑
ňazí priebežne čerpáme na ná‑
klady s nimi spojené – od prenáj‑
mu telocvične až po košíky (len
pre ilustráciu, tuba pierkových
košíkov YONEX stojí približne
25 €).

Futbalová jeseň
vo VÝSLEDKoch
Starší žiaci – 3. liga

1. Zákamenné 11
2. L. Hrádok 11
3. Or. Polhora 11
4. Liesek
11
5. Klin
11
6. Breza
11
7. Rabča
11
8. Or. Lesná 11
9. Istebné
11
10. Blatnica
11
11. Záv. Poruba 11
12. Sučany
11

8
8
6
6
6
6
6
4
3
2
2
1

1
0
3
2
1
1
0
2
1
3
1
1

2
3
2
3
4
4
5
5
7
6
8
9

39:23
40:17
49:19
39:17
32:19
30:30
28:28
26:28
11:33
6:25
15:53
14:37

Dorast – V. liga

1. Turany
12
2. Lisková
10
3. Dlhá
12
4. Vrútky
12
5. B. Potok 12
6. Zákamenné 11
7. Bešeňová 12
8. Zuberec
12
9. Trstená
12

8
8
8
7
6
6
6
5
5

1
1
0
2
2
1
1
3
0

3
1
4
3
4
4
5
4
7

25
24
21
20
19
19
18
14
10
9
7
4

47:17 25
33:14 25
30:18 24
33:19 23
33:12 20
26:21 19
25:28 19
19:24 18
20:27 15

10. Rabča
11. Or. Veselé
12. Liesek
13. Sihelné
14. Likavka

12
11
12
12
12

4
3
3
3
2

1
1
1
0
2

7
7
8
9
8

15:31
18:28
17:27
9:50
16:30

13
10
10
9
8

Dospelí – II. trieda

1. Or. Polhora 11
2. Medzibrodie 11
3. Leštiny
11
4. Or. Lesná 11
5. Krivá
11
6. Hruštín
11
7. Zákamenné 11
8. Veličná
11
9. Vasiľov
11
10. Habovka 11
11. Liesek
11
12. Podbiel
11

9
8
7
5
5
5
4
4
3
3
2
0

2
0
3
3
2
2
3
2
3
0
1
1

0
3
1
3
4
4
4
5
5
8
8
10

37:5 29
30:13 24
27:10 24
20:16 18
21:18 17
18:15 17
31:19 15
23:21 14
19:16 12
19:38 9
10:26 7
4:61 1

Prípravka

1. Oravská Lesná 29 b., 2. Orav‑
ské Veselé 26 b., 3. Zákamenné 14 b.,
–red
4. Novoť 0 b..
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