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Zima nestráca
druhý dych
Tak ako sa začiatkom februára zdalo, že zima
skončila, veď po snehu nebolo ani stopy, za pár
dní ukázala, že zimný čas ešte neskončil.
Nádielka bola veru bohatá, čo niektorých potešilo. Sneh vyčaril úsmev na tvári deťom, lebo sa
môžu znova sánkovať či lyžovať, podobne ako nájomcovi lyžiarskeho vleku.
Mnohým však narobil vrásky na čele. Každý
si musel svoj chodník či cestu odpratať sám. Horšie však dopadli obecné komunikácie. Ten, čo ešte
má zamestnanie, musel si prebrodiť cestu k autobusu, deti si vyšliapali chodník do školy a postarší do kostola. No proste ako za starých čias, ale
dokedy. Veď odpratávať výdatnú nočnú snehovú
nádielku na ,,Anjel Pána“ je ako chodiť s krížikom po funuse.
Nebolo by lepšie poučiť sa z chýb, nedostatkov a neschopnosti bývalého vedenia riešiť aj takéto problémy? Alebo nám možno bude milšie,
keď nám pohrozí a vysvetlí niektorý kompetentný západniar, ako sa poskytujú služby obyvateľstvu v Európe, do ktorej budeme za chvíľu patriť aj my.
Pocit uspokojenia vyvolávajú starostove ubezpečenia, že nákup potrebnej techniky a organizačné zmeny v čistení obecných komunikácii
v tomto roku prispejú k spokojnosti spoluobčanov.
Staň sa vôľa Tvoja
Marián Iglár

Pohľad na zasnežený Kamenný vrch

E-FOTO M. IGLÁR

Posolstvo pápeža Jána Pavla II.
na Pôstne obdobie 2004
Drahí bratia a sestry!
Pôsobivý obrad posypania popolom začína
posvätné obdobie Veľkého pôstu, v ktorom liturgia opätovne vyzýva veriacich k hlbokému
obráteniu a k dôvere v Božie milosrdenstvo.
Tohtoročná téma – „A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt
18,5) – nás vyzýva k zamysleniu sa nad situáciou detí, ktoré aj dnes volá k sebe a dáva ich
za príklad tým, ktorí sa chcú stať jeho učeníkmi. Ježišove slová prikazujú všimnúť si, ako sa
k deťom pristupuje v našich rodinách, v spoločnosti a v Cirkvi. Sú tiež impulzom k objavovaniu jednoduchosti a dôvery akými sa má
veriaci vyznačovať pri nasledovaní Božieho
Syna, ktorý zdieľal osud maličkých a chudobných…
Ježiš miloval deti a hľadel na ne so záľubou,
lebo mal rád ich jednoduchosť a radosť zo života, ich spontánnosť a vieru plnú údivu. Preto chce, aby im spoločnosť otvárala svoju náruč a srdce rovnako ako jemu samému: „A kto
prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa
prijíma“ (Mt 18,5). Ježiš popri deťoch hovorí o „najmenších bratoch“, teda chudobných,
núdznych, hladných a smädných, cudzincov,
nahých, chorých, väznených. Ak ich niekto pri-

jíma a miluje alebo je k nim ľahostajný a odmieta ich, tak rovnako sa správa k Ježišovi, pretože
on je v nich osobitne prítomný.
Evanjelium hovorí o Ježišovom detstve
v chudobnom dome v Nazarete, kde poslušný
svojim rodičom „vzmáhal sa v múdrosti a v obľube u Boha i u ľudí“(Lk 2,51). Tým, že sa stal
dieťaťom, chcel mať podiel na ľudskom osude.
„Zriekol sa seba samého,“ píše svätý Pavol,
„vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný
za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až
na smrť až na smrť na kríži“(Flp 2,7–8)... Celé jeho bytie bolo poznačené dôvernou a synovskou oddanosťou nebeskému Otcovi. „Mojím
pokrmom“, hovorí, „je plniť vôľu toho, ktorý
ma poslal, a dokonať jeho dielo“( Jn 4,34).
„Byť“ maličký a „prijímať“ maličkých: to
sú dva rozmery toho istého učenia, ktoré Pán
aj dnes predkladá svojim učeníkom. Len ten,
kto sa stáva „maličkým“ dokáže s láskou prijať „najmenších“ bratov.
Mnohí veriaci sa usilujú verne nasledovať
toto Pánovo učenie. Chcem tu osobitne spomenúť rodičov, ktorí bez váhania na seba preberajú zodpovednosť za mnohodetné rodiny,
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Dokončenie – s. 1
matky a otcov, ktorí za najdôležitejšie nepokladajú pracovný
úspech a kariéru, ale starajú sa
o to, aby deťom odovzdali tie ľudské a náboženské hodnoty, ktoré dávajú pravý zmysel ich existencii.
S vďačným obdivom spomínam na tých, ktorí sa podujímajú na výchovu detí prežívajúcich
ťažkosti a im a ich príbuzným
usilujú sa uľahčiť utrpenia spôsobené vojnou, násilím, nedostatkom jedla a vody, vynútenou emigráciou a mnohými inými formami nespravedlnosti, ktoré vo svete
existujú.
Popri tejto veľkodušnosti však
treba pripomenúť aj egoizmus
tých, ktorí deti „ neprijímajú“. Nemálo detí je hlboko zranených násilím dospelých: sexuálne zneužívanie, nútenie k prostitúcii, zaťahovanie do predaja a brania drog,

deti sú nútené pracovať alebo verbované do armády, na celý život sú
zranené nevinné deti z rozbitých
rodín, maličkých nešetrí ani hanebný obchod s orgánmi a ľuďmi.
A čo povedať o AIDS a jej zničujúcich dôsledkoch v Afrike? Táto rana zasiahla milióny ľudí, z ktorých
mnohí sú nakazení od narodenia.
Ľudstvo nemôže zatvárať oči pred
takou hroznou drámou!
Čo zlé urobili deti, že si zaslúžili takéto utrpenie? Z ľudského
hľadiska je neľahké, ba takmer nemožné odpovedať na túto znepokojujúcu otázku. Len viera nám
pomáha vniknúť do hlbokej priepasti utrpenia. Ježiš tým, že „sa
stal poslušným až na smrť, až na
smrť na kríži“(Flp 2,8), prijal na
seba ľudské utrpenie a ožiaril ho
svetlom zmŕtvychvstania. Svojou
smrťou navždy premohol smrť...
Drahí bratia a sestry, s dôverou začíname veľkopôstnu cestu,

oživovaní znásobenou modlitbou,
pokáním a citlivosťou na núdznych. Nech sa Veľký pôst stane
vhodnou príležitosťou k tomu, aby
sme v rodinách i v spoločnosti venovali deťom viac pozornosti: veď
sú budúcnosťou ľudstva.
S úprimnosťou, ktorá je príznačná pre deti, obracajme sa
k Bohu v modlitbe Otče náš nazývajúc ho tak, ako nás to naučil Ježiš: „Abba“ Otče.
Otče náš! Počas Veľkého pôstu opakujme často túto modlitbu,
opakujme ju s vnútornou horlivosťou. Keď vzývame Boha, „ nášho
Otca“, uvedomujeme si, že sme
jeho deti a navzájom sme si bratmi. Takto nám bude ľahšie otvoriť
si srdce pre maličkých podľa výzvy
Pána Ježiša: „ A kto príjme jedno
takéto dieťa v mojom mene. mňa
prijíma“ ( Mt 18,5).
S týmto povzbudením na príhovor Márie, Matky vteleného Božieho Slova a Matky celého ľudstva, prosím Boha o požehnanie
pre každého a každú z vás.
Ján Pavol II., pápež
Bratia a sestry!
Na popolcovú stredu sme začali
sláviť Veľký pôst. Je to čas na prípravu na prežívanie ústredného tajomstva našej viery a tým tajomstvom
je smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Tu sa nám ponúka priestor
na rozjímanie o umučení a utrpení Ježiša Krista. Veď nikto, kto si
aspoň raz prečítal príbeh umučenia Pána, nemôže ostať chladným.
Každý si určite uvedomuje nepredstaviteľnú krutosť a nespravodlivosť toho, čo Ježiš prežíval. No
a v tomto všetko je ťažké pochopiť

Boží plán pre našu spásu. To si vyžaduje od nás postoj pevnej viery
a bezpodmienečnej dôvery v Božiu
prozreteľnosť a dobrotu. Len v takomto postoji viery dokážeme pochopiť, že kríž je jediný prostriedok
našej spásy. V tomto nám je na pomocný Duch Svätý, ktorý nám ukazuje umučenie Pána Ježiša Krista
ako boj svetla a tmy, života a smrti. Zároveň nám odhaľuje význam
Ježišovho triumfálneho víťazstva
pre život každého z nás. Duch Svätý nám poukazuje aj na pôsobenie Zlého v tomto pláne. Ukazuje
Diabla, ktorý naviedol Judáša, aby
zradil Ježiša. Tým chcel dosiahnuť
aby Ježiša izoloval a oslabil na toľko, že odmietne plniť Otcovu vôľu.
My sa chceme obrátiť a konať pokánie. A práve tu nám pomáha silná motivácia, že Ježiš Kristus toto všetko postúpil kvôli mne, aby
ma oslobodil od hriechu. Pokladáme sa za veriacich ľudí – a preto sa
musíme opýtať sami seba: Ako využívam milosť, ktorú mi Ježiš daroval a Božie dary v mojom živote? Aj
toto sa môže stať mojím pokáním,
aby som si hlbšie uvedomil, že mám
nasledovať Ježiša v jeho službe. Aj
toto je cesta, aby som sa dostal bližšie k Ježišovi. Urobme teda v tomto
pôstnom čase to najlepšie a najhodnotnejšie rozhodnutie – zverme Ježišovi celý náš život v láske, úcte,
dôvere a oddanej poslušnosti. Aby
nebol tento čas pôstneho obdobia
pre nás prázdny, ale aby sme ho naplnili tým, že napravím svoj vzťah
k Ježišovi, ale aj k blížnym. A tak
splnil cieľ tohto pôstneho obdobia
– hlboké prežitie hlavného tajomstva našej viery.
Alexander Líška, kaplán

Deliť, či nedeliť ? » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Veľmi som uvítal článok v decembrovom čísle Zákamenčana,
v ktorom sa zástupcovia rodičov
zamýšľajú nad problematikou tzv.
delených tried. Vítam túto verejnú
diskusiu a dovolím si prispieť k nej
pár poznámkami aspoň k niektorým výrokom a tvrdeniam.
Autori sa odvolávajú na vyjadrenia ľudí, ktorých si – aj napriek
krátkosti vzájomných kontaktov aj
ja vysoko vážim. Bohužiaľ – jediná
písomná argumentácia – pokiaľ
som bol oboznámený, bola od Dr.
Filkovej. Jedným z jej argumentov
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

bolo, že je veľmi problematické
zistiť mieru talentu u žiakov 5.
ročníka – resp. podobnej vekovej
skupiny. Pýtam sa – ako potom
môžu byť napr. športové triedy?
Ako môže existovať v novom školskom zákone paragraf, ktorý priamo hovorí o triedach v školách pre
mimoriadne nadané deti, len pre
informáciu – rozprával som sa
s pedagógom, ktorý učí na takejto
škole: dieťa ešte pred nástupom do
1. ročníka musí vedieť čítať, písať
a počítať. Pred nástupom prechádza inteligenčnými testami, priK. 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

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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Obecné zastupiteľstvo zasadalo » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Prvé tohoročné zasadnutie OZ
sa konalo 20. februára v zasadačke OcÚ v kultúrnom dome. Prítomných poslancov bolo 9, neprítomných 2. Na zasadnutie OZ
boli prízvaní Mgr. Emil Revaj,
riaditeľ ZŠ Jána Vojtaššáka s MŠ
v Zákamennom, Ing. Marta Florková, ekonómka OcÚ Zákamenné
a MUDr. Klement Gajdoš, zubný
lekár. Zasadnutie sa riadilo schváleným programom.
Poslanci schválili:
A. ročnú závierku za rok 2003;
B. hlavné úlohy na rok 2004:
a) dobudovanie nového OcÚ;
b) rekonštrukcia starého OcÚ;
c) nákup pozemkov pre IBV;
d) pokračovanie vodovodu
v časti Poriečie;
e) rozšírenie siete verejného
osvetlenia;
f) vybudovanie miestnych ko-

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

munikácií ku ihrisku, ku Milanovi Gonšorovi, IBV Špitál, ku Stanislavovi Fafejtovi;
g) nákup traktora;
h) vybudovanie chodníka ku
zdravotnému stredisku;
ch) vydanie monografie obce
Zákamenné;
C. rozpočet na rok 2004;
D. harmonogram zasadnutí rady a obecného zastupiteľstva;
E. Štatút obce Zákamenné;
F. Smernicu pre verejné obstarávanie;
G. zrušilo poplatok za psov.
Mgr. Emil Revaj oboznámil OZ
s rozpočtom Základnej školy Jána
Vojtaššáka s MŠ v Zákamennom.
Požiadal obec o pomoc pri riešení
problému s prevádzkou družiny
a školských jedální, ku ktorému
došlo novou úpravou financovania školstva. Škola ako taká, má

E-FOTO M. IGLÁR

Nová budova obecného úradu
na svoju prevádzku finančných
prostriedkov dostatok.
S MUDr. Gajdošom bola prejednaná otázka zriadenia druhej
zubnej ambulancie v Zákamennom, nakoľko jedna pre taký veľký počet obyvateľov nepostačuje.
MUDr. Gajdoš informoval poslancov, že sa sám snaží získať ďalšieho zubného lekára pre našu obec
a momentálne teraz pripadajú
do úvahy dvaja absolventi z okresu Námestovo. Obidvoch už oslovil, jeden končí o dva roky a druhý
o pol roka. V spolupráci s vedením
obce sa v tejto veci vyvinie maximálne úsilie, aby druhá ambulancia v obci bola zriadená.
Starosta informoval poslancov
o rozvíjaní aktivít obce v oblasti získania finančných prostriedkov z predvstupových fondov EÚ.
Naša obec chce získať prostriedky
na výmenu okien v starej školskej

E-FOTO M. IGLÁR
budove a v materskej škole v Oraviciach.
Ďalej starosta informoval o príprave budovania kanalizácie celej
obce. Akciu realizuje SeVak a už
od marca majú byť podpisované
zmluvy s občanmi o napájaní sa.
Od marca bude v obci pracovať
25 občanov evidovaných na ÚP
v rámci projektu menších obecných služieb.
Boli prejednané žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky,
o odpredaj pozemku, o vyňatie pozemku z PPF, o odpustenie penále za oneskorené platby daní z nehnuteľností, odpustenie poplatku
za likvidáciu PDO a iné. Prejednali
sa aj sťažnosti o odvoze PDO a oraní ciest. Zo strany obce bude urobená náprava, ale dôležité je aj to, aby
si občania v čase vývozu pripravili
smetné nádoby tak, aby ich nebolo
treba vyberať zo závejov.
OcÚ

Deliť, či nedeliť ? » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
čom musí dosiahnuť nadpriemerné výsledky. Každá takáto škola
si môže stanoviť vlastnú hranicu
IQ detí, ale odporúča sa, aby bolo
minimálne 120 bodov, pričom sú
školy, ktoré žiadajú 126 bodov,
čo je vysoký nadpriemer. V takejto
triede je znížený počet detí – je ich
7 až 12 (!!), aby sa počas hodiny
mohol učiteľ každému žiakovi
venovať individuálne. (U nás sú
triedy, kde je 30 – 32 žiakov). Takýchto škôl je na Slovensku viacej
– ich počet minulý rok bol vyše 15.
Škola v Bratislave, ktorá bola na
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

Slovensku prvá pre mimoriadne
nadané deti, tento alebo budúci
školský rok otvára gymnázium pre
mimoriadne nadaných žiakov...
Uvádzam tieto fakty nie preto,
že volám po takejto triede na našej škole, hoci by to bol obrovský
prínos pre školu, pedagógov,
ale hlavne deti. Uvedomujem si
– a aj moji kolegovia a kolegyne
– úskalia výberu do bývalých
tried s rozšíreným vyučovaním
prírodovedných predmetov. Navrhli sme, aby tam rodičia sami
prihlásili deti – bez testov. Ak by

STOLÁRSTVO

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

ti: Moje skúsenosti sú zatiaľ také,
že krúžok, záujmová činnosť na
jednej strane a pedagogický proces v rámci vyučovania prinášajú
rozdielne výsledky. Žiaci majú
ku krúžkom iný prístup a preto
krúžky nemôžu zastupovať vyučovací proces, ale len dopĺňať.
A možno som to zle pochopil, ale
medzi riadkami som cítil výčitku
na slabé mimoškolské aktivity,
prípadne málo krúžkov. Možno
by ich mohlo byť viacej, ale – ruku
na srdce – koľkí z rodičov prišli
Pokračovanie – s. 4

Ing. Dušan Durčák
Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

Tibor Murín

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

vznikla takáto trieda, nebola by to
“Áčka”, ale trebárs Béčka, Céčka,
či Déčka. Obávam sa však, že k tomu nedôjde. V našej spoločnosti
– myslím všeobecne – sa “nenosí”
byť úspešný a vzdelaný. Je lepšie
byť priemerný, nikde nevystrkovať
hlavu, lebo môžeš po nej dostať.
Všetko je to vo výchove – a za ňu
môžeme my – dospelí bez rozdielu
či si pedagóg alebo rodič. Veľakrát
pocity menejcennosti vyplývajú
zo strany rodičov a slabej komunikácie medzi učiteľmi a rodičmi.
Krátko k mimoškolskej činnos-

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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s návrhom viesť nejaký krúžok
alebo vyvinúť nejakú aktivitu?
Všetka česť mažoretkám a Robošom – ich aktivity si zaslúžia našu
pozornosť a pochvalu.

názory / vzdelanie / kultúra
Týmto článkom som sa nechcel
nikoho dotknúť a na rozdiel od zástupcov rodičov v školskej rade –
sú to moje súkromné názory na daný problém. Dalo by sa uviesť viac
argumentov pre prospech talentovaných žiakov – aj tento termín
pozná pedagogika. Dovoľujem si

Marec 2004

však zdôrazniť a podčiarknuť –
každé dieťa na našej škole dostávalo a dostane tie vedomosti, ktoré
sú predpísané učebnými osnovami
pre ten-ktorý ročník a dovoľujem si
to povedať za všetkých učiteľov na
našej škole. Je na nich – deťoch,
ako s týmito vedomosťami nalo-

„Spravodlivosť“– ohlas na článok „Deliť či nedeliť?“
Nechcem sa dotknúť ani uraziť
autorov článku, ale s viacerými ich
vyhláseniami v príspevku nemôžem súhlasiť. V článku uvádzajú:
1. „Prebehla široká diskusia...“
Neviem, kde a kedy bola široká
diskusia, ale v škole veru nie. My
– učitelia sme sa o zámere rodičov
zrušiť matematické triedy dozvedeli od p. riaditeľa 10 minút pred
skončením porady, po ktorej hneď
prebehlo spomínané zasadanie
školskej rady. Nás – učiteľov (matematiky aj iných predmetov) sa
nikto na názor nepýtal. Myslím,
že takýto postup bol veľmi neférový: “oni” sa pripravovali určite
viac týždňov (zháňali vyjadrenia
rodičov, posudky od psychológov, atď.) a my sme ani nedostali
možnosť prediskutovať svoj názor
a dohodnúť sa na spoločnom postupe. Tvrdím, že učitelia, ktorí
vtedy v školskej rade hlasovali,
vyjadrili len svoj osobný názor,
ktorý nie je určite názorom celého
pedagogického kolektívu.
2. „Delenie žiakov na schopnejších a menej schopnejších”. Táto
veta mi pripomína (a možno aj
iným rodičom) fašistické metódy pri delení v koncentračných
táboroch (pre mladších čitateľov
vysvetlenie: keď dieťa meralo menej ako 1 m, tak ho hneď zabili).
Myslíte si naozaj, že schopní sú len
jednotkári, dvojkári? Ani jeden
človek, čo si vraví pedagóg, toto
nikdy nepovie, ani to tak nikdy
necíti. Každé dieťa je v niečo výnimočné a známky síce hovoria
o jeho vedomostiach, alebo usilovnosti, ale nie o dobrote, súcite,
schopnosti priateľstva a o iných
ľudských vlastnostiach.
3. „Paralelne s tým sa ukázali
negatívne vplyvy ... na výchovu.”
Porozprávajte
sa
s rodičmi
a učiteľmi v iných dedinách, kde
nemajú matematické triedy. Morálna a výchova je tam presne taká
problematická ako u nás. Neváľajte
všetko zlé na delenie tried, ale je

treba sa pozrieť na celú spoločnosť, na hodnoty, ktoré väčšina
ľudí uznáva (peniaze, peniaze,
peniaze,...) na to, čo deti vidia
v televízii, okolo seba, nemajú
pred ničím úctu – je to obraz celej
spoločnosti.
4. „Vdp. J. Kasan ... sa vyjadril...
proti...”. Neviem, či je to naozaj
tak, pán farár učil v škole v podstate od samého začiatku, ako fungovali matematické triedy a neviem
o tom, že by p. riaditeľovi vravel
svoje výhrady k deleniu tried.
Teraz zopár mojich postrehov
Dr. Filková
(psychologička)
napísala (ak si dobre pamätám) až
10 – 12 argumentov proti deleniu
tried, väčšina z nich je subjektívna. Napr. hneď medzi prvými
uviedla “U detí do 15 rokov sa
nedá rozpoznať žiadny talent”.
Kto pozerá športové prenosy vie,
že nie je nič výnimočné, keď sa
na majstrovstvách sveta alebo
olympiádach výborné umiestnia
či dokonca vyhrávajú 15 – 16 roční
športovci. Zrejme netrénovali len
zopár mesiacov... Aj na ľudové
školy umenia sa robí výber medzi
7 – 8 ročnými deťmi. Možno niekto
povie, prečo to miešam s matematikou. Ale mozog, myslenie treba
tiež trénovať, precvičovať presne
tak cieľavedome a pravidelne ako
telo. Na ministerstve školstva
pracuje tiež veľa odborníkov na
psychológiu, pedagogiku a tí výslovne odporúčajú na školách, kde
sú na to podmienky, zriadiť triedy
s rozšíreným vyučovaním určitých predmetov. U nás podmienky
aj kvalifikovaných pedagógov
máme. Máme aj uvedomelých
rodičov?
Moje argumenty za zriadenie
matematických tried:
1. Pomoc nadanejším žiakom
– bolo rozpísané v článku, súhlasím.

Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

cieľ: pripraviť vaše = naše deti
do života, aby z nich boli slušní
a vzdelaní ľudia, ktorí budú robiť
dobré meno vám – rodičom, našej
škole, dedine, našej Orave a možno aj nášmu Slovensku.
Vaše = naše deti na to majú,
verte mi.
Eva Dendysová,
učiteľka matematiky

Vianočná akadémia
E-FOTO M. IGLÁR

Pozerám...
Pozerám na fotky z ďalekej Afriky,
hľadia z nich smutné oči malej
bábiky.
Dievčatko bez nohy, chudé a hladné,
bosé sa stráca v uliciach nenápadne.
Tu počúvam zas ráno o deťoch
indických,
chudobné spávajú v podmienkach
neľudských.
vykričať do celého sveta chcem –
prečo musia trpieť deti len?
Nech bohatí pomáhajú ľuďom bez
chleba.
Deťom čiernym, bielym, žltým
– kde treba.
Nech žijú všetci šťastne a usmiato,
veď slnko svieti na všetky deti
rovnako.
K. Žatkuliaková, 6. B

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

2. Pomoc aj ostatným žiakom
– učiteľ sa môže viac sústrediť na
primerané príklady, také, ktoré
žiak bude potrebovať na “svoju”
strednú školu, bude mať učivo
lepšie precvičené a utvrdené a má
väčšiu šancu, že prijímačky spraví
(načo žiaka, ktorý chce ísť na učňovku, budem trápiť celé hodiny
s príkladmi, aké vyžadujú na gymnáziu (!?), ale kvôli jednotkárom
v triede to musím precvičovať!)
3. Aj slabší žiaci sa častejšie zapájajú aktívne do diania v triede,
nemôžu sa spoliehať na jednotkárov a tak sú vlastne “nútení”
rozmýšľať učiť sa.
4. Aj slabší žiaci sa neboja povedať svoj názor, svoje riešenie problému, lebo v obyčajných triedach
sa obávajú posmechu od lepších
žiakov. Takto sa posilní ich sebavedomie aj sebahodnotenie.
5. Niektorí jednotkári (ale
naozaj len niektorí!), ktorí radi
vystrkujú rožky, lebo si myslia,
že sú jediní, čo niečo vedia a voči
ostatným sa správajú povýšenecky, sa takto ocitnú v kolektíve
seberovných a už nie sú výnimoční, čo pribrzdí ich arogantnosť aj
povýšeneckosť.
Mne osobne je ľúto „jednotkárov“ aj ich rodičov. Myslím si, že
sme pripravovali žiakov na úrovni
8-ročného gymnázia. Teraz to určite tak nie je (v ročníkoch, kde nie
sú matematické triedy) a vy im beriete šancu vzdelávať sa, pracovať
na sebe. Nie je to sebectvo? (8-ročné gymnázium v Námestove nie je
riešením pre každého jednotkára
a každého rodiča!) Mrzí ma to, že
sa zrušili matematické triedy, ale
oveľa viac ma mrzí prístup rodičov
k nám učiteľom. Z diskusie na
poslednom rodičovskom združení
som mala pocit, akoby sme my
– učitelia boli nejakí trýznitelia
vašich detí, akoby sme ich len
ponižovali , trápili, ... Myslím, že
si zaslúžime od vás – rodičov viac
dôvery. Vy aj my máme rovnaký

žia. A v tom by sme ich mali správne usmerniť my všetci.
PS: názory môžeme mať rôzne,
ale diskusia je znakom toho, že
účastníkom záleží na riešení problému alebo názoroch diskutujúcich.
Preto ma mrzí mlčanie niektorých
ľudí... .
Mgr. Pavol Demko

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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Aby bola škola miesto, kde cítime sa celí...
Dávno je za nami čas Vianoc.
Dlho v nás doznievalo ich posolstvo – dávať. Úsmev, radosť, lásku...seba.
Chcem vám pripomenúť pár
slovami nádhernú atmosféru vianočnej akadémie, ktorú pre vás
s radosťou pripravili naše deti.
Podujatie sa podarilo. Všetci mali
dobrý pocit, že dali ostatným kúsok svojho ja. Bola to dobročinná akcia a výťažok z nej sa rozhodli žiaci literárno-dramatického krúžku darovať tým, ktorí žijú
vedľa nás, no o ktorých často ani
nevieme alebo nechceme vedieť
– obyvateľom sociálneho ústavu
v Zákamennom. Vieme, že im to
veľmi nepomôže. No dúfame, že
sa k nám niekto neznámy, kto má
a chce dať, pripojí.
Všetkým, ktorí pomáhali, tvorili, vystupovali, spievali alebo spoza

Stačí chcieť?
Keď dopadnú posledné kvapky
dažďa
na zem dávno prosiacu o vlahu.
A zlatá guľa lenivo odháňa mračná,
vtedy možno zazrieť farebnú stuhu
dúhu.
Chcela by som byť jednou farbou
teba,
stáť pri tvojom zrode a zániku.
Dotýkať sa pritom zblízka neba,
tvojimi farbami pozerať s a na deti,
na lúku.
Chcela by som raz kráčať
po tebe, čo spájaš nebo a zem.
Iba neviem odkiaľ začať.
Kde tvoj koniec je len?
Chcela by som v tvojich farbách
zahalená kráčať ulicami.
Nachádzať ťa v očiach detí všetkých
oddelených od seba hranicami.
Chcela by som sa aspoň raz prejsť
po tom farebnom moste snov.
Chcela by som, ako dúha, dať
radosť do sŕdc mojich priateľov.
Chcela by som...
Tak poď, chyť sa mojej dlane
a spolu kráčajme v ústrety našim
snom.
Júlia Bednareková, 6. C

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

opony viedli svojich zverencov, ďakujem. Ďakujem vám, mladí priatelia, i vám pedagógovia a vedúci
súborov za nádhernú chvíľu, ktorú som s vami mohla prežiť.
Ďalšie dva mesiace boli pre
nás školou povinných plné práce
a nasadenia. Okrem polročného
„zúčtovania“ všetkých vedomostí a mravov, nás čakalo množstvo
súťaží, na ktoré sa bolo treba zodpovedne pripraviť. Rozbehli sa regionálne kolá. Písalo sa, recitovalo, počítalo, kreslilo...
Dňa 20. 1. sa konalo regionálne kolo v prednese slovenskej povesti. 1. miesto vo svojej kategórii
obsadila Lucia Chmeľová (6. D).
Vo februári prebehlo regionálne
kolo literárnej a výtvarnej súťaže
„Európa v škole“. V literárnej časti 1. miesto získala Damiána Franeková (6. B) s rozprávkou o pesničke, 2. miesto – Lucia Chmeľová (6. D) s príbehom o Havránku.
Vo výtvarnej časti: 1. miesto Lucia Chmeľová (6. D) a Agáta Vojtaššáková (2. R). 3. miesto Simona Brišová. Všetky práce, aj literárne aj výtvarné, postupujú do
celoslovenského finále.
25. 2. 2004 sa uskutočnilo regionálne kolo v prednese rozprávky.
V prvej kategórii 1. miesto získala Júlia Koleňová (4. D). V druhej

Moja rodinka!
Otecko a maminka,
to je moja rodinka.
K tomu jeden kamarát.
Kto?
Predsa Dávid? Môj brat.
Ale to ešte nie je všetko.
Je tu dedko aj pradedko.
A nech je to v poriadku,
mám dve babky, prababku.
Sesterníc mám rovných trinásť
ešteže je pán Boh pri nás.
K tomu dvanásť bratrancov.
Ktože má viac zástancov?
Ešte veľa ujov, tiet
no na tých už nemám viet.
A aká by to bola rodina,
kde chýbala by zverina?
V akváriu – to mi ver,
pláva Oľa, Oliver.
Že všade vládne pokoj a láska
to dosvedčia mi andulky Niko
a Kráska.
Tomáš Dendys, 6. A

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka
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kategórii 2. miesto obsadila Katarína Chmeľová (9. A), 3. miesto obsadila Mária chmeľová (7. A).
Žiaci sa nedali zahanbiť ani
v prírodovedných
predmetoch.
Na matematickej olympiáde, ktorá sa konala 28. 1. medzi mladšími žiakmi si krásne 2. miesto zásluhou Kataríny Dendysovej (5.
D) medzi deviatakmi si Andrea
Durčáková (9. A) „vypočítala“ 2.
miesto a Matúš Majchrák (9. A)
bol úspešný riešiteľ. V geografickej olympiáde sa Katarína Dendysová (5. D) a Ivana Palariková
(9. B) stali úspešnými riešiteľmi.
Všetci dobre vieme, že v dnešnej
dobe je dobré ovládať aspoň jeden
cudzí jazyk. O to sa snažia aj učiteľky cudzích jazykov na našej škole.
Svoje vedomosti si mohli žiaci overiť na olympiáde z anglického jazyka. Na regionálnom kole 1. miesto
obsadila Alžbeta Verníčková (9. A)
a postupuje na krajské kolo.
Úspechy vynikajúce! Vďaka
vám, milí žiaci i vám vážení kolegovia, za to množstvo práce urobenej navyše. Urobenej s láskou,
potešením a vedomím, že sa dokážete navzájom obdarovať. Čaká nás ďalšie obdobie plné práce
– prírodovedné súťaže, športové
aktivity, krajské a celoslovenské
finále. Určite, chceli by sme obstáť
čo najlepšie. No to nie je najdôležitejšie. Dôležitejšie je, čo sa deti naučia pre seba. Vytrvalosť, jazyková zručnosť, logického myslenie, kultivované vyjadrovanie,
umelecké cítenie, schopnosť pomáhať, súcit ... to sú veci potrebné pre každodenný plnohodnotný
život človeka.

Iste, nie všetky deti sú talentované. Ale všetky deti majú možnosť prejaviť sa. Preto si pripravujú rôzne kultúrne programy, stretnutia, školské súťaže.
13. februára 2004 sa konala
prehliadka detskej tvorivosti v hudobnej oblasti. V 1. časti (nesúťažnej) sa predstavili žiaci v hre na
hudobný nástroj (varhany, gitara,
husle, basa) a tiež detská folklórna skupina.
V 2. časti prebehla súťaž v speve. V kategórii 5. – 6. ročník 1.
miesto obsadil Ondrej Briš (6.
D) Simona Smolárová (5. D), 2.
miesto patrí Jánovi Strakovi (6.
D) a 3. miesto si vyspievala Andrea
Kolenčíková (5. D). V kategórii 7. –
9. ročník sa umiestnili žiaci nasledovne: 1. miesto Monika Gonšorová (9. C), 2. miesto – Lucia Michlíková (7. D), 3. miesto – Lenka
Polťáková (7. A). Cenu poroty získali: Miroslava Kuhejdová (5. B),
Jakub Žatkuliak (5. D).
My učitelia vašich detí, vieme
aké sú úžasné a čo všetko dokážu. Venujeme im množstvo voľného času. Často s nimi trávime
viac času ako vy. Chceme im totiž dať šancu niečo v živote dokázať. Ukázať im, že sny sa dajú aj
naplniť. Odmenou je nám zatiaľ
ich „ďakujem“. A možno raz ... budú z nich veľkí ľudia. Ruku na srdce, milí rodičia, koľkí z vás počuli
svoje dieťa spievať, recitovať, videli ich víťaznú kresbu, čítali ich
časopis, súťažnú prácu z biológie.
Koľkí z vás im povedali: „Som na
teba hrdá, syn môj, dcéra moja!“
Nestojí to nič. A predsa to ťažko
dávame. Mgr. Zuzana Demková

minimarket – ELEKTRO

Videopožičovňa

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

aj na objednávku

Ing. Peter SAHUL

029 56 Zákamenné
120038

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

Vianočná akadémia
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Tel.: 043 55 92340

Tel.: 043 55 92 727
Mobil: 0907 822 949

Pracovná doba: 15.00 – 19.00

Ľubomír Konkoľ
Zákamenné 103
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Udialo sa …
1. 2. 2004 Laura – Združenie
mladých Zákamenné pripravilo
pre mládež v kultúrnom dome
pekné nedeľné odpoludnie plné
hier, súťaži.. O dobrú diskotékovú
náladu sa postarali Roboši, ktorá
trvala do 22.00 hod. .
14. 2. 2004 sa uskutočnil
Obecný ples. Na plese sa zabávalo 150 ľudí. Obecný ples otvoril
starosta obce Ing. Milan Vrábeľ.
Po prípitku vystúpili Zákamenské
muchotrávky so svojimi country
tancami. V prestávkach zahrala
Ľudová hudba pod vedením Marka Beňuša. Do tanca vyhrávala živá hudba – Čierny meter, ktorá nie
každému vyhovovala, ale celkovo
sa každý dobre zabával. Každá
vstupenka bola zlosovateľná,
ktorej držiteľ dostal valentínsku
pozornosť. Tombola bola losovaná v troch kolách. Zlatým klincom

kultúra / životné prostredie
programu bolo zabíjanie klinca
tesárskym kladivom do kláta. Výhercom sa stal Ľubomír Topirák
– cena klát, druhý sa umiestnil
Jozef Vnučák – cena klince, ktoré
ostali, tretí bol Tomáš Sivčák,
ten vyhral klince zabité v kláte.
Posledné plesajúce páry sa z KD
rozchádzali po 6.00 hod. ráno.
22. 2. 2004 o 15.00 hod. sa
uskutočnil Detský maškarný karneval. Každá maska bola ocenená
malou pozornosťou. Dvanásť najmladších odvážlivcov, ktorí vydržali
do zlosovania masiek bolo odmenených cenami. Do tanca vyhrávali
Roboši.
24. 2. 2004 – Pochovanie
basy. Začiatok bol o 18.00 hod. Do
tanca vyhrávala živá hudba – Jozef
Sivčák a spol. a Ľudová hudba pod
vedením Marka Beňuša. O 12.00
hod začal ceremoniál pochovania
basy, ktorý previedol Vendelín
Tisoň s folklórnou skupinou Ka-

24. 2. 2004 Pochovanie basy
menčan. Pri pochovaní basy nastal
v sále plač ako sa pri takýchto úkonoch patrí. Tým bola fašiangová
zábava ukončená a prítomní sa

Marec 2004
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v tichosti rozišli, pretože nastalo
pôstne obdobie.
V. Sekerášová

Jedna z možností ako pomôcť prírode

Dedinôčka moja!
Nikde tak krásne slnko nesvieti,
nikde tak milé úsmevy detí,
v belasom oku zrieť im raj!
V plnosti svetla, v plnosti jasu
rozprávok bájnych čarovnú krásu
vzal si do dlaní rodný kraj.
Pod vencom hôr nikdy nevädnúcich
vinú sa tiché doliny
na tróne slávy sídli Kamenné
praotec mena dediny.
Žiarivým ránom v prizme radosti
ľúbosti počuť dýchanie:
smrek svojej jedli a jedľa smreku
spieva tu šumom vyznanie.
Tisíc zrkadiel jagá sa v rose
dúhových farieb na steblách
ihravý motýľ tíško laškuje
v storakej kráse na krídlach.
Za tmavou horou v západe slnka
lúče sa v červeň zlievajú
škovránky v tráve na Farskom
briežku
večernú pieseň spievajú.

Kamenné s Kyčerou čistý potok
spája
čo jak krištáľ pryšti z pod koreňov
hája
a kvety vlaží na lieskach.
Grúne s Kalváriou jeden peceň
chleba
oboma kopcami vrástené do seba
v perle jagavej na briezkach.
Oko očarené zrie Prípor s Hoľami
kde si valach kráča s bielymi
ovcami
v muzike zvoncov brilantnej.
Tu vtáci krídlia do výšin
a jeleň za láňkou spúšťa sa do nížin
hadím chodníkom po stráni.
V chotári Kurcinky na prastarých
stromoch
živcovým dychom vetvy povievajú
Piľsku, Babej Hore pozdrav
posielajú.
V odraze rieky v hustom lopuší
priekopa kedysi tiekla

Mnohí z nás dajú veci za pravdu,
že naši dedovia či pradedovia žili
zdravšie a dlhšie, lebo všetko bolo
zdravé od prírody. Akýkoľvek zásah
človeka do prirodzenej činnosti prírody vyústil do nutnosti riešiť problémy, ktoré svojím zásahom spôsobil. Ak našim dedom stačilo hnojiť
pôdu maštaľným hnojom a tešil sa
z bohatej úrody, komunistickému
JRD to bolo málo, preto sa dalo na
chemikálie. Obrábať pôdu plytkým
konským pluhom bolo smiešne, ale
použiť hlbokú orbu a zmiešať íl
s úrodnou pôdou sa považovalo za
predpoklad, ak nie istotu, výbornej úrody. Dá sa snáď zemi ublížiť
viac? Isteže. Pre mnohých bolo zavedenie smetných košov akoby trest.
Dnes, už ako samozrejmosť, je to
málo. Pramálo ľudí zaujíma, čo sa
stane s obsahom smetného koša,
ktorý „bobor“ naloží a kde ho vyloží. A aká je pravda? Sype, sype a sy-

pe ho do tej istej Zeme, z ktorej naši
dedovia a pradedovia žili zdravšie
a dlhšie. Touto cestou, spracovania domového odpadu, by sme ďaleko nezašli, a ani ísť nemôžeme.
Príde čas, kedy bude potrebné, nutné či povinné odkryť všetky skládky pevného odpadu a potriediť odpad k ďalšiemu spracovaniu, aby
sme mohli konštatovať, že životné
prostredie pre nás a pre naše deti
nie je v ohrození. To, čo je v iných
krajinách samozrejmosťou, prichádza aj k nám. Triedenie domového odpadu. Treba len veriť, že iniciatíva, ktorá sa v tomto smere vyvíja a projekty, ktoré sa pripravujú,
sa stretnú s pochopením a kladnou
odozvou občanov. Prakticky môžeme začať hneď, ale aj teoreticky a to
na všetkých stupňoch výchovy mladej generácie, doma i v škole a hlavne ísť vlastným príkladom.
Marián Iglár

vlna s vlnkou mlynské koleso
v šume rástudne vliekla.
A mlyn klepotal, hurtom klepotal
potriasal zrna drvené,
babička stará z voňavej múky
moskále piekla ovsené.
A moja mamka večerom zimným
pod bielu kúdeľ sadla
na kolovrátku pri petrolejke
ľanové niti priadla.
Ten obraz v duši ako sen k ránu
v spomienkach tichých dohára
usmiata chvíľa širokú bránu
novému žitiu otvára.

a vetrík seje kvety tak,
ako ich dávno rozsieval.

Aj keď nastali žitia premeny
čosi ostalo pevné bez zmeny.
I dnes šumí les tú istú pieseň
čo dávno šumieval

S rozochveným srdcom v túžení po
kráse
prešla som šíru diaľ sem a tam.
No milší kus zeme, moja drahá
vieska,
ja milší kus zeme nepoznám.
Keď krásu poliam to Božie Slnko
paprskom zlatým dávalo
tebe ju milá, tebe ju isto
míľovým metrom meralo.
Dedinka moja, dedinka milá
sudba mi srdce do teba skryla,
večité putá ma s tebou poja
ja patrím k teba a ty si moja!
Emília Rusnáková
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Prvý ročník v pretláčaní rukou – armwrestlingu

*************************
Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve v Zákamennom v časti Oravice. Cena dohodou, len vážny záujemca.
Kontakt na tel. č.:
0905469302, 0908089484
*************************
Predám novú, nevybalenú benzínovú kosačku, štvortakt, záber 48 cm, zberný kôš obsah
60 l. Super cena.
Kontakt na tel. č. 0903356006
*************************
Predám Š Forman 135 GLX
r.v. 91. hmlovky, strešné okno,
strešný nosič, delené sedačky,
alarm na DO, centrálne zamykanie, hudba, ťažné zariadenie, GO karosérie okrem dverí,
zmluvná cena 74 000 Sk.
Kontakt na tel. č. 0903814869
*************************
INZERÁTY SÚ PRE
OBČANOV ZÁKAMENNÉHO
UVEREJŇOVANÉ ZDARMA
Odpočinutie večné daj im, Pane
December 2003: Jozefína Balúnová, nar. 18. 3. 1921 – † 17.
12. ; Michal Konkoľ, nar. 30. 5.
1938 – † 18. 12.; Emília Florková, nar. 21. 2. 1954 – † 18.
12. 2004
Január 2004: Serafín Sochuľák, nar. 27. 5. 1940 – † 7. 1.;
Tomáš Borovjak, nar. 9. 3. 1929
– † 16. 1.; Veronika Machajová,
nar. 7. 5. 1929 – † 23. 1.; Serafín Večerek, nar. 2. 11. 1921
– † 17. 2.; Jozef Sekeráš, nar.
28. 10. 1914 – † 24. 2. 2004

Jeden z prekvapujúcich výsledkov. Jozef Vnučák zo Zákamenného ako víťaz nad profi borcom
z Krivej.

Správa o hospodárení urbáru za rok 2003
Urbárski spolumajitelia obce
Zákamenné „pozemkové spoločenstvo“ mali na účte k 1. 1. 2003
nasledovné finančné prostriedky:
• na bežnom účte číslo 11036332/0200
151 703,05 Sk
• pokladničná hotovosť
1 981,70 Sk
V priebehu roku 2003 boli zinkasované príjmy v celkovej výške
953 495,99 Sk
z toho:
• za predané drevo
943 374,60 Sk
• úroky v banke 10 121,39 Sk
Na činnosť, ktorú pozemkové
spoločenstvo vykonávalo v roku
2003 boli vynaložené výdavky
v celkovej výške 400 166,60 Sk
a to:
• na nákup sadeníc a ochranných prostriedkov 33 615,60 Sk
• mzdy a odvody
119 172 Sk
• za približovanie a spracovanie
dreva
180 400 Sk
• za práce odborného lesného
hospodára
13 489 Sk

Milí naši spoluobčania ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ
Prihovárame sa vám, vaše poštové doručovateľky. Chceli by sme
vás poprosiť o spoluprácu pri doručovaní vašej pošty do poštových
schránok.
V prvom rade by bolo potrebné,
aby každá domácnosť mala poštovú schránku a to uzatvorenú,
z ktorej by vietor nevyfukoval lístky
a oznámenia a aby bola čo najbližšie k hlavnej ceste. Veľa času
nám zaberie, keď nemáte schránky
a musíme poštu nosiť až do domu.
Ďalej sa nám stáva, že nemáte
odhádzaný chodník a musíme sa

Z ďalších výsledkov:
• váha do 85 kg – víťaz Jozef
Michaliga ml. ;
• váha nad 85 kg

ku schránke brodiť po snehu, potom
prídeme domov celé premrznuté.
Ešte by sme vás chceli poprosiť,
aby ste si zatvárali aj malých psov,
aby neohrozovali našu bezpečnosť.
S vašou spoluprácou sa nám bude
lepšie pracovať a budeme spokojní
aj vy aj my.
Pracovná doba pošty:
• pondelok až štvrtok:
7 30 – 12 30, 14 00 – 16 00;
• piatok 8 00 – 12 30, 14 00 – 16 30;
• obedňajšia prestávka
12 30 – 14 00.
Doručovateľky

• poštovné, popl. za vedenie
účtu
5 140,10 Sk
• kancelárske potreby, tlačivá,
doklady
17 012,70 Sk
• snežná jama
8 301,20 Sk
• nájom SPF
23 036 Sk
K 31. 12. 2003 je čistý výsledok hospodárenia spoločenstva
z vykonávanej činnosti v celkovej
výške
554 085,89 Sk
Stav finančných prostriedkov
spoločenstva k 31. 12. 2003 je
nasledovný:
• na bežnom účte v banke
204 235, 24 Sk
• v pokladni
2 021,40 Sk
• na termínovanom vklade
500 000 Sk
Neuhradené faktúry za odobraté drevo predstavujú sumu
159 574,60 Sk. Pán Trabalík z Námestova dlhuje ešte 154 860 Sk
a to 134 070 Sk zo zmluvného dlhu
a 20 790 Sk z krádeže.
Rozdelenie zisku:
700 000 Sk rozdeliť takto:
600 000 Sk – rozdeliť podľa

– víťaz Ľubomír Dibdiak;
• ľavá ruka bez rozdielu váhy
– víťaz Martin Sivčák ml. .
–red
podielov majiteľom, 50 000 Sk na
kostol, 22 000 Sk – odmeny – výbor, revízna komisia, predseda,
účtovník, lesník. Ostatné na pestovateľskú činnosť.
Podiely z urbáru sa budú vyplácať po 15. marci o čom budú
občania informovaní aj miestnym
rozhlasom.
Ing. Marta Florková
AKCIE V KULTÚRNOM
DOME
7. 3. Výročná schôdza ZPO
o 14. 00 hod.
13. 3. Životné jubileum
– rodinná oslava
11. 4. Veľkonočná zábava
24. 4. Svadba

METROVÝ
TEXTIL
GALANTÉRIA
Poriečie č. 1040

KVETINÁRSTVO
Nová predajňa v Zákamennom na Nižnom konci (oproti
lyžiarskemu vleku) ponúka následovný tovar a služby:
• rezané kvety • črepníkové kvety • keramika
• bytové doplnky

Nová služba – SVADOBNÉ KYTICE
– na objednávku č. tel. 0908/504124
******* Kvety hovoria za teba *******
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PRIŠIEL AKO PRVÝ

E-FOTO M. IGLÁR
Nie sám po vlastných, ale rodičia Ľubomír a Viktória ho zapísali v matrike ako prvé dieťatko
v tomto roku, ktoré sa stalo občanom Zákamenného. Ľubko
Dibdiak narodený 1. 1. 2004.
Boh mu žehnaj.
Vitajte medzi nami
December 2003: Ján Sochuľák,
Romana Vrábľová, Erik Palárik,
Šimon Vrábeľ, Anton Čič, Alena
Srogoňová, Bianka Jurigová
Január 2004: Ľubomír Dibdiak,
Klára Janetová, Klára Durčáková, Matúš Beňuš, Tadeáš Janík,
Tomáš Soľava, Denisa Vojtaššáková, Simona Sivčáková, Barbora Večerková, Dávid Franek, Peter Grofčík, Klaudia Polťáková

NAŠI JUBILANTI
90 rokov života
Júlia Florková
80 rokov života
František Vrábeľ
75 rokov života
Ľudovít Knapčík, Emília
Fedorová
70 rokov života
Štefan Majchrák, František
Vajčí, Kristína Sekerášová
65 rokov života
Vlasta Vajčiová, Serafín
Kovaľ, Eduard Kakus
60 rokov života
Jozef Franek, Elena
Sivčáková, Emília Čičová,
Marta Subjaková, Martin
Magdiak, Kamila Janetová,
Mária Bajová
Všetkým srdečne blahoželáme

šport / kultúra / spoločenská rubrika
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Prvé Ski – krossové preteky na Orave
Dňa 21. 2. 2004 (v sobotu) sa
v Zákamennom konali prvé skikrossové preteky na Orave.
Zorganizovala ich firma SKI
Seven s.r.o., prevádzkovateľ lyžiarskeho vleku v Zákamennom za
pomoci fanúšikov športu. Počasie
sa vydarilo, pri bufete rozvoniaval
kotlíkový guľáš, a v cieli vyhrávala
hudba v podaní skupiny Roboši.
Zasúťažiť si prišli obyvatelia
Zákamenného, ktorým sa najviac
darilo v juniorských disciplínách,

Zmerať svoje sily si skúsili taktiež
turisti z Poľskej republiky, a na
radosť usporiadateľov sa pretekov
zúčastnili aj pretekári z Dolného
Kubína a z Liptovského Mikuláša.
Títo pretekári vniesli do pretekov
lyžiarsku profesionalitu a tak
mohli Zákamenskí “pretekári”
a aj fanúšikovia obdivovať krásne

súboje v ich podaní. Na pretekoch
sa zúčastnil aj člen Slovenskej reprezentácie (Juraj Holíšik), ktorý
jednoznačne zvíťazil vo svojej
kategórii.
Výsledky lyžiarov
Mladšie žiačky: 1. Mária Jakubjaková, Zákamenné; 2. Kristínka
Durčáková, Zákamenné.

Staršie žiačky: 1. Anna Dibdiaková, D. Kubín; 2. Darina Dibdiaková, D. Kubín; 3. Michaela
Furindová, D. Kubín.
Ženy: 1. Zuzana Kováčiková,
Brezno; 2. Marta Bedrichová,
Tvrdošín; 3. Daniela Dibdiaková,
D. Kubín.
Starší žiaci: 1. Tomáš Sochuliak, Zákamenné; 2. Matúš
Belicaj, Zákamenné; 3. Jakub
Dibdiak, Zákamenné.
Muži: 1: Juraj Holišík, D. Kubín; 2. Peter Furinda, D. Kubín; 3.
Michal Červeň, L. Ján.
Snowboard ženy: 1. Bibiána
Vrbová D. Kubín; 2. Božena Klimčíková Novoť.
Snowboard muži: 1. Ján Neznámy D. Kubín; 2. Dušan Gajdoš
D. Kubín; 3. Michal Pňaček D.
Kubín.
Pavol Dibdiak

MHL Zákamenné » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Miniliga sa blíži k záveru
a postupová štvorka je naďalej
otvorená. Súboje o postup budú
zvádzať najmä družstvá Colorspolu FC Horský Santos, FC Profici.
Najväčší favorit súťaže Feribus
prehral doteraz jediný zápas, keď

nestačil na Oravice. Prekvapením
možno nazvať družstvo KVN
z Novoti, ktoré predvádza jedno
z najlepších výkonov. Naopak viac
sa očakávalo od niektorých zákamenských družstiev, ale v podstate to odráža celkovú situáciu aká

panuje v zákamenskom futbale.
Finále miniligy o putovný pohár
starostu obce sa uskutočnil 20. 3.
2004 v telocvični základnej školy.
Najlepší strelci: K. Kormaňák
(Klimcol) 51, J. Godiš ml. (FC Horský Santos) 47, Ľ. Bartoš (KVN) 41.

Tabuľka

KINO ZÁKAMENNÉ
7. 3.
14. 3.
21. 3.
4. 4.
25. 4.

Tajomná rieka
Láskou buchnutá
Zelené peklo
PÁN PRSTEŇOV
Láska nebeská

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FERIBUS
ORAVICE
KVN
COLORSPOL
FC HORSKÝ SANTOS
FC PROFÍCI
DIBĎO
FAVORIT
KLIMCOL
FC ŠERIF
PUPKAČI

17
17
18
18
17
17
17
17
17
18
17

13
12
13
11
10
9
8
6
3
2
1

3
2
0
1
1
2
2
1
0
1
1

1
3
5
6
6
6
7
10
14
15
15

129:61
106:69
104:71
107:79
118:85
90:72
81:76
82:86
96:149
74:149
65:155

29
26
26
23
21
20
18
13
6
5
3

KAM ZA ŠPORTOM – MINILIGA – 17. marec: 15 00 KVN
– PUPKÁČI; 16 00 ORAVICE
– FAVORIT; 17 00 FC HORSKÝ
SANTOS – KLIMCOL; 18 00
FC PROFICI – DIBĎO; 19 00
COLORSPOL – FERIBUS;
20. marec FINÁLE – zač. 13 00 h
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