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Proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka
Rozhovor s postulátorom blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka Jánom Dudom

Pokľaknutím vzdali úctu telesným pozostatkom j. e. Jána Vojtaššáka,
spišského biskupa, ktoré opustili hrobku zákamenského cintorína
E-FOTO M. IGLÁR
Ste postulátorom v kauze biskupa Jána Vojtaššáka, za blahorečenie ktorého sa denne veriaci
modlia v našich kostoloch. Ako
prebieha takýto proces blahorečenia?
Proces blahorečenia biskupa
Jána Vojtaššáka začal oficiálne 12.
decembra 1996 prvým zasadaním
zainteresovaných osôb v aule biskupského úradu v Spišskej Kapitule, ktorému predsedal spišský
biskup František Tondra. Diecézna fáza procesu trvala až do novembra 2001. Za tento čas sudcovia vypočuli 71 svedkov, historici
zhromaždili množstvo archívnych
dokumentov z tajného vatikánskeho archívu, z archívu Ministerstva
vnútra ČR i Ministerstva vnútra
SR, z archívu justičnej a väzenskej stráže a z mnohých ďalších archívov. Komisia lekárov zhromaždila materiál o zdravotnom stave
otca biskupa Vojtaššáka a teológovia skontrolovali 16 zväzkov písomných materiálov, ktoré som z
poverenia spišského biskupa ako
postulátor zaniesol do Vatikánu
na Kongregáciu pre kauzy svätých spolu s terajším otcom biskupom Štefanom Sečkom a sekretá-

rom Biskupského úradu Ľubomírom Štefaňákom v spomínanom
novembri 2001.
Ako prebiehal proces na Kongregácii v Ríme?
Otec biskup Tondra ma vymenoval za postulátora aj rímskej fázy procesu, a tak som získal ďalšie prechodné bydlisko v Ríme na
Via Brun Barbantini. Potom som
písomne požiadal prefekta kongregácie pána kardinála Josého Saraivu o otvorenie zapečatených spisov a vykonanie kontroly
správnosti diecéznej fázy procesu.
Kontrolu vykonávala kongregácia svojimi pracovníkmi, ktorých
viedol právnik Mons. Róbert Sarno, Američan talianskeho pôvodu. V apríli 2002 otec biskup Tondra dostal výsledok kontroly. Bolo
zistených 5 nedostatkov formálneho rázu, ktoré boli pomerne rýchlo odstránené. Najťažšou z nich
bola skutočnosť, že bolo potrebné preložiť ďalšiu časť spisov do
taliančiny. Zhotovovanie týchto
ďalších prekladov bolo najnáročnejšou úlohou. V decembri 2002
som s Dr. Brtkom zaniesol ďalšie
tri zväzky na kongregáciu, požiadal listom o ich preverenie a pride-

lenie relátora, pod vedením ktorého som mal vypracovať spis „Informácia a dôkazy o mučeníctve
biskupa Jána Vojtaššáka“. Avšak
na tomto spise sme od septembra
2002 pracovali v sídle cirkevného
súdu v Spišskej Kapitule traja cirkevní právnici: Dr. Brtko, Dr. Pekarčík a ja. Dňa 7. januára 2003
som spolu s otcom biskupom Tondrom opäť navštívil kongregáciu
a doniesol som už prvú časť spisu
„Informácia a dôkazy o mučeníctve
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka“ a odovzdal ich na kongregácii. Potom sa v Spišskej Kapitule intenzívne denne pracovalo na
definitívnej a celkovej verzii.
Dňa 2. marca 2003 sme vycestovali do Ríma všetci traja práv-

nici s tým, že sa nevrátime, kým
v Ríme na kongregácii nesplníme
svoju úlohu. Viezli sme so sebou
už definitívne vypracovanú prvú
verziu spisu „Informácia a dôkazy
o mučeníctve biskupa Jána Vojtaššáka“, ktorá mala vyše 500 strán
písaných v taliančine. Nasledovala úmorná práca, ktorá trvala 5 týždňov. Počas tohto obdobia
sme museli spis prepracovať podľa inštrukcií relátora a reagovať na
námietky vo forme otázok a odpovedí. Dňa 12. marca som dostal
27 námietok a 20. marca ďalších
27 námietok. Z námietok vznikol
takmer 70-stránkový elaborát napísaný v taliančine. Všetky tieto
materiály sme dňa 3. apríla 2003
Pokračovanie – s. 2
K národu veľkú lásku mal
do smrti si ju zachoval
Budoval, písal, pomáhal
kde pomoci bolo treba
utišoval duševný hlad
a hladným dával chleba
Veľkú svoju lásku a starosť
venoval mládeži
a viedol ju kňazstvu, Kristovi.
Vedel, že náš slovenský národ
len láska k Bohu,
viera i zbožnosť obnoví.
Za toto všetko padol za obeť
neľútostnej ľudskej zlobe
bol väznený a týraný
vydaný katom a porobe

SPOMIENKA
na nášho
najdôstojnejšieho
otca biskupa Jána Vojtaššáka

Kopance, zimu, hlad a posmievanie,
do mnohých väzníc prekladanie
znášal pokorne biskup Ján,
dokiaľ ho nepovolal Pán

Žil veľký kňaz a biskup Ján,
jeho si vyvolil Pán
by zachraňoval duše, telá,
bo nevery v Boha
a hmotnej biedy bolo veľa

A keď vo vysokom veku zomieral,
nie doma na Slovensku,
lež ďaleko v Čechách
svoje láskavé oči zavieral.

On sám žil a býval skromne
a slúžil Pánu veľmi zbožne

Tak trpel, zomrel
otec biskup Ján.
Albína Ťažandláková
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Dokončenie – s. 1
odovzdali relátorovi, ktorý podpísal prevzatie dokumentov a listom
som informoval kardinála Saraivu, že „Informácia a dôkazy o mučeníctve biskupa Jána Vojtaššáka“
v počte 603 strán boli kongregácii
odovzdané. Potom sme odcestovali domov na veľkonočné sviatky.
Z našej strany, podľa môjho názoru, sme urobili všetko preto, aby
Svätá Stolica v dostatočnom časovom predstihu pred návštevou
Svätého Otca na Slovensku mohla procedurálne kauzu beatifikácie otca biskupa uzavrieť a o jeho
mučeníctve rozhodnúť.
Otec biskup Tondra informoval kňazov a veriacich diecézy,
že Boží sluha biskup Ján Vojtaššák nebude blahorečený pri
tohtoročnej návšteve Svätého
Otca na Slovensku. Čo sa vlastne
stalo?
Vyhlásenie biskupa Vojtaššáka má ako každé iné blahorečenie
na základe mučeníctva dva aspekty: 1. procesným spôsobom dokázané mučeníctvo; 2. vhodnosť vyhlásenia konkrétnej osoby za blahoslaveného. O prvom rozhoduje
Kongregácia pre kauzy svätých,
ktorú vedie kardinál José Saraiva a o druhom rozhoduje Štátny
sekretariát Vatikánu, ktorý vedie
kardinál Angelo Sodano. V prípade otca biskupa Jána Vojtaššáka
Štátny sekretariát dal na vedomie
kardinálovi Saraivovi z Kongregá-

Tieto spisy vznikli počas kauzy
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

cie pre kauzy svätých i otcovi biskupovi Tondrovi, že aj keď si vysoko váži utrpenie biskupa Jána Vojtaššáka, nepovažuje „nateraz“ za
vhodné pokračovať v procese jeho
beatifikácie.
Bolí vás to?
Isteže, a myslím, že to bolelo
a možno ešte bolí mnohých veriacich na Slovensku. Avšak som to
s vierou prijal a v tejto viere v Boha a v cirkev som sa s tým vnútorne zmieril a vyrovnal. Chápem,
že to, čo je „vhodné“ pre cirkev na
Slovensku, nemusí byť „vhodné“
pre univerzálnu cirkev. A Štátny
sekretariát na čele s pánom kardinálom Sodanom musí denne prijímať závažné rozhodnutia, ktoré sa týkajú celej cirkvi. Ich úloha
iste nie je ľahká. A ak blahorečenie
otca biskupa Jána Vojtaššáka z im
známych dôvodov považujú nevhodné „nateraz“, to ešte neznamená, že o pár rokov sa to slovíčko „nevhodné“ nemôže zmeniť na
„vhodné“. Veríme predsa, že Boh
riadil svet a vedie svoju cirkev a on
vie meniť aj bôle na radosť, ktorá je
potom ešte väčšia.
A čo teraz ďalej?
Aj naďalej sa treba modliť. Ja
osobne nemám nijakých pochybností, že otec biskup Ján Vojtaššák spĺňa všetky kritériá a je mučeníkom cirkvi v presnom slova
zmysle. Vyhlásiť za blahoslaveného je však dar. A dar sa nedá vynútiť násilím, ani nemožno povedať,
že na tento dar máme právo, alebo
že Svätý Otec je povinný to urobiť.
Nie! Tento dar si musíme vymodliť a vyprosiť.
Do budúcnosti sa dívam s nádejou, ale i obavami. Tie obavy idú
v tom smere, aby niektorí veriaci
nezobrali rozhodnutie Svätej Stolice s nepochopením a v neposlušnosti a aby, nedajbože, neprejavili určitú nevôľu voči Svätému Otcovi, ktorý pre nás urobil toľko
dobrého. Moje obavy idú aj smerom k otcovi biskupovi Vojtaššákovi, aby zase iní veriaci nevideli
v rozhodnutí Svätej Stolice akési
schválenie toho, že Boží sluha Ján
Vojtaššák bol zlým človekom. Poznám veľmi dobre, až dopodrobna
celý jeho život a viem, že by to bolo
veľmi veľké zneuctenie jeho mena
a jeho života, lebo bol verný cirkvi

a Svätému Otcovi až po smrť,
pričom pre túto
vernosť strávil
13 rokov vo väzení. Áno, sú to
obavy, ale je tu
aj nádej, že sa
tie obavy nenaplnia, že ich nedopustíme.
Považujem za dôležité
zdôrazniť, aby
sme sa vyhli
obom krajnostiam: aby sme
vo viere prijali rozhodnutie
Svätej Stolice,
ale zároveň aby
sme si i naďalej ctili a vážili Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
a aj naďalej sa
modlili za jeho
„pozdvihnutie Otec biskup Ján Vojtaššák
k úcte oltára“.
Máte zo svojho pobytu v Ríme ričan z Pittsburgu s typicky ameaj nejaké pekné zážitky?
rickým humorom. Mohol by som
Napriek tomu, že sme tam ma- spomenúť aj ďalšie stretnutia.
li veľa práce a ešte viac starostí, Myslím si, že všetky boli pre mňa
mali sme aj dosť pekných zážit- školou a obohatením. Veľmi si vákov. Namiesto tých úsmevných žim kardinála Ratzingera. Videl
rád by som spomenul iné, tie, kto- som ho zblízka, ale nemal som tu
ré na mňa viac zapôsobili a kto- česť sa s ním osobne stretnúť. Rád
ré mi ostali v pamäti a ktoré si vá- však čítam jeho knihy. Poskytužim. Veľmi si vážim a mám v úcte jú mi odpovede na moje mnohé
úrad a službu Svätého Otca. Ob- otázky...
raz jeho služby, viery i námahy
A nejaké to poučenie...
nosím v srdci ako vzácny poklad.
Bolo ich dosť. Ale predoS láskou spomínam aj na stretnu- všetkým veľkosť osobnosti bistia s inými pracovníkmi Vatikánu: kupa Jána Vojtaššáka a jeho prikardinál José Saraiva, šéf Kongre- rodzená odvaha pracovať negácie pre kauzy svätých je veľmi kompromisne pre večnú spásu
milý človek, hlboko ľudský a chá- Božieho ľudu. Ak som o ňom niepavý. Urobil na mňa veľmi dobrý kedy vedel čo – to len z počutia,
dojem. Veľmi srdečnými a dobrý- dnes ho poznám z mnohoročného
mi ľuďmi sú aj kardinál Grocho- osobného bádania, z jeho listov,
lewski, šéf Kongregácie pre ka- dokumentov, životných postojov
tolícku výchovu a arcibiskup Ed- i svedectiev tých, ktorí ho osobne
ward Nowak. Aj otca kardinála poznali. Bol to naozaj Boží muž,
Jozefa Tomku som mal česť viac- veľký a odvážny biskup. A Boh bol
krát stretnúť. Je to vzácny, erudo- s ním. Iný kľúč na vysvetlenie jeho
vaný a milý človek, ozajstný slo- života nejestvuje.
venský „velikán“. Veľmi srdečne
Za rozhovor ďakuje redakcia.
nás prijal aj podsekretár Pápež- Snímky: archív redakcie (prebraskej rady pre výklad zákonodar- té z Katolíckeho časopisu Pokoj
ných textov. Milý a srdečný Ame- a dobro č. 3 z 5. júla 2003)

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

Mária MLICHOVÁ

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

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

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
UZNESENIE č. 5 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Zákamenné, ktoré sa konalo dňa 27. júna 2003
A. Berie na vedomie:
● Správu o plnení uznesenia
č. 4/2003
● Správu o činnosti ZŠ Jána
Vojtaššáka za školský rok 2002/
2003
● Správu o plnení hlavných úloh
za I. polrok 2003
● Žiadosť o stavebný pozemok
Vladislava Svinčáka a manželky,
bytom Zákamenné 329
● Žiadosť o poskytnutie miestnosti na svoju činnosť združeniu
UJUT klub, ROBOŠI
● Diskusné príspevky
B. Schvaľuje:
● Mesačný poplatok za návštevu školského klubu ZŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom 40 Sk na žiaka
a za návštevu MŠ, okrem predškolákov, 100 Sk na žiaka.
● Zriadiť v ZŠ Jána Vojtaššáka
v školskom roku 2003/2004 výberové triedy na báze dobrovoľnosti,
ak počet prihlásených nepresiahne 26 žiakov. V prípade väčšieho záujmu je nutné robiť prijímacie skúšky.
● Dokončiť rekonštrukciu Kultúrneho domu v Zákamennom
v roku 2003, a to vonkajšiu omietku prístavby KD, opravu odkvapových rúr a úpravu terénu pred
predajňou potravín p. Mlichovej.
● Všeobecne záväzné nariadenie o chove, držaní a ochrane psov
na území obce Zákamenné.
● Zmenu uznesenia OZ obce
Zákamenné zo dňa 28. 6. 2002,
č. 58/2002 na nasledovné znenie: Uznesenie č. 58/2002, OZ
obce Zákamenné schvaľuje vyňatie parcely č. 1103/6 v k. ú. Zákamenné za účelom výstavy Penziónu p. Jozefovi Dibdiakovi, bytom
Beňovolehotská 2131/540, Dolný Kubín.
● Poskytnutie príspevku 2000 Sk
združeniu LAURA, Zákamenné na akciu „Deň radosti“, konanú dňa 29. 6. 2003 na futbalovom
ihrisku v Zákamennom a v rámci svojej právomoci určenej obecným zastupiteľstvom, poskytnúť
starostom na činnosť združenia
ďalší príspevok.
VZaO spol. s r. o.

VÝROBA ZVRŠKOV A OBUVI
VEĽKOSKLAD OBUVI

Ing. OLEŠ Stanislav

● P. Štefanovi Kuchťákovi výstavbu hrobky v starom cintoríne
na mieste, kde bol pochovaný jeho
brat pre svojho syna Milana Kuchťáka a manželku s podmienkou, že
odpredá obci pozemok pod cestou
na ihrisko.
● Sobášnu miestnosť – zasadačku v Kultúrnom dome v Zákamennom, sobášny deň – sobotu
a sobášne hodiny od 1400 – 1600.
● Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obecného úradu
Zákamenné.
● Odkúpenie pozemku pod
ihrisko na vyšnom konci, cena
10 Sk/m2.
● Nákup požiarneho vozidla
od obce Oravská Lesná v cene
48 000 Sk.
C. Odporúča:
● Starostovi zvolať mimoriadne zasadnutie OZ na účelom doriešenia prenájmu lyžiarskeho vleku pre p. Jozefa Dibdiaka a spol.
a prenájmu priestorov v chate
pod lyžiarskym vlekom na zriadenie požičovne lyží p. Ing. Emilovi
Gonšorovi.
● Starostovi pripraviť do mimoriadneho zasadnutia podmienky prenájmu lyžiarskeho vleku,
osloviť majiteľov pozemkov, na
ktorých je údolná stanica lyžiarskeho vleku a cesta k lyžiarskemu vleku.
● Starostovi – zistiť, kto je
vlastníkom pozemkov v časti Oravice, kde sú vybudované kúpaliská
a informovať sa o možnostiach využitia bazénov.
D. Zamieta:
● Odpredaj objektu s. č. 730
v Zákamennom p. Františkovi Florkovi, Zákamenné 512 z dôvodu, že
obec plánuje v budúcnosti objekt
využiť pre účely obce.
● Vyhovieť odvolaniu voči vyúčtovaniu tepla a TÚV za rok 2002
p. Dušanovi Fondrkovi a Alojzovi
Franekovi, Zákamenné 765 z toho dôvodu, že nájomníkom boli
rozúčtované len priame náklady
na dodávku tepla a TÚV.
OcÚ Zákamenné

Školský rok 2002/2003 v našej ZŠ
Aj keď sú už prázdniny v plnom
prúde, obzrieme sa na chvíľu dozadu. Predkladáme Vám stručné zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov Základnej školy J. Vojtaššáka s MŠ a návrhy na
skvalitnenie práce v ďalšom školskom roku.
Ak máme zhodnotiť splnenie
úloh plánu práce školy, ako aj naplnenie jeho cieľov, môžeme konštatovať, že prevažná väčšina úloh
bola splnená. Jednoznačne treba
konštatovať, že práca školy bola
v tomto šk. roku úspešná. Škola
splnila vytýčené ciele. Je potrebné
vysoko vyzdvihnúť prácu celého
kolektívu zamestnancov školy.
Školu v tomto školskom roku
navštevovalo 1 132 žiakov. Počet
tried – 36 na ZŠ a 9 na MŠ, počet
oddelení školského klubu 1. Počet
učiteľov 59, počet správnych zamestnancov 24.

Dochádzka
zameškané hodiny
32852
neospravedlnené hodiny
82
zameškané hod. na žiaka 37,04
Špecifiká I. MŠ
V tomto školskom roku bolo v I. MŠ zapísaných celkom
75 detí. Z týchto detí bolo 44
5–6-ročných. Priemer dochádzajúcich detí bol 20, čo je vyjadrené v percentách 80,80. Chorobnosť v tomto roku bola nízka, a to
9,6%. V škôlke boli zriadené 3 triedy a vyučovalo tu 5 učiteliek.
Na dosiahnutie vytýčených
cieľov učiteľky venovali zvýšenú pozornosť príprave a organizácii prostredia, príprave pomôcok a didaktických prostriedkov, ktorými podporovali aktivitu
Pokračovanie – s. 4

Ing. Dušan Durčák
Vladimír Konkoľ

Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO

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

Znížené známky zo správania
stupeň 2
7

Ukončenie školského roka 2002/2003 na školskom ihrisku ZDŠ Zákamenné 27. 6. 2003
E-FOTO M. IGLÁR

STOLÁRSTVO

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

25. 6. 2003 v Zákamennom odovzdal riaditeľ Jednoty Námestovo vecný
dar, basketbalové lopty siedmim základným školám E-FOTO M. IGLÁR

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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Školský rok 2002/2003 v našej ZŠ
Dokončenie – s. 3
detí. Možno konštatovať, že úroveň kvality práce v tomto školskom roku bola dobrá. Podarilo sa
to dosiahnuť predovšetkým:
● dobrým vybavením pomôckami a materiálom pre deti
● osvetou smerom k rodičom,
uskutočňovaním aktivít s deťmi
● realizáciou projektov „Škola podporujúca zdravie“, „Projekt
Orava – IOWA“
● dobrou spoluprácou s učiteľkami 1. a 2. ročníka ZŠ
● dobrou spoluprácou s rodičmi – pravidelná dochádzka, 100 %
zaškolenie
● spolupráca s PPP, logopedičkou a pediatrom
Špecifiká II. MŠ
V tomto šk. roku materskú školu
navštevovalo 83 detí, z toho predškolákov bolo 59. Chorobnosť bola podstatne vyššia ako v I. MŠ, a to
28 %. Dochádzka sa v tomto roku
podstatne zlepšila. Bolo to zásluhou spolupráce školy a rodiny. Rodičia pochopili význam zaškolenia
detí v MŠ. V škôlke pracovali 4 oddelenia a vyučovalo ich 5 učiteliek.
V pedag. procese boli vytvorené
predpoklady pre zdravý, psychický, sociálny a etický rozvoj detí,
pričom sa uplatňovali skupinové
a individuálne formy práce. Deti
mali väčšiu možnosť komunikovať, nadväzovať nové priateľstvá.
Rozvíjali sa u nich zmysel pre
zodpovednosť, vzťah k prírode,
vnímanie krásy.
Aktivity školy
Okrem toho, že sa naši žiaci aktívne zapájali počas celé-

ho školského roka do súťaží, ktorých výsledky sme už zverejnili,
nezabudli ani na aktivity spojené
so životom školy a dediny. A tak
usporiadali spolu s vyučujúcimi
akcie, ktoré mali veľký ohlas.
● exkurzia žiakov – Bratislava
na výstavu „Stred Európy okolo
roku 1000“
● divadelnépredstavenie„O medovníkovom domčeku“ – Martin,
žiaci 5. a 6. ročníka
● filmové predstavenie – Vianoce, MDD
● vianočná akadémia s podporou PKB
● súťaž o najkrajšiu triedu s rozprávkovou výzdobou
● súťaž o najkrajšiu triedu s vianočnou výzdobou
● besedy žiakov 8. a 9. ročníka
na tému Stop drogám
● exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka Planetárium Žiar nad Hronom
● Deň matiek, Deň učiteľov
Návrh na opatrenie na zvyšovanie úrovne a kvality výchovnovzdelávacieho procesu – personálne zabezpečenie
● zabezpečiť kvalif.učiteľov na:
anglický jazyk, zemepis, občianska výchova, hudobná výchova
Mater.-technické vybavenie
● zlepšiť vybavenie jednotlivých predmetov pomôckami
Výchovno-vzdelávací proces
● zriadiť triedy s rozšíreným
vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov
● voliteľné predmety využiť na
výučbu informatiky
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● nepovinné predmety zaviesť
podľa dopytu žiakov
● na 1. stupni umožniť všetkým
záujemcom navštevovať náboženskú výchovu
● pravidelne sledovať dochádzku žiakov
● v hospitačnej činnosti sa zamerať na vyučujúcich, ktorí boli
v správe označení ako problémoví
● zaviesť doučovanie pre slabých žiakov
● rozšíriť ponuku záuj. útvarov

● do financovania školy viac
zainteresovať sponzorov
● rozvíjať regionálne prvky
● zaviesť vzájomné návštevy
žiakov 1. ročníka a MŠ
Veríme, že budúci školský rok bude zas o čosi lepší, ako ten predchádzajúci. Snáď k tomu prispeje aj prijatie novely školského zákona o financovaní školy na žiaka a aj váš
záujem a ochota pomôcť vzájomnou
spoluprácou skvalitniť výchovno-vyučovací proces. Zuzana Demková

Poradie tried v dosiahnutom
študijnom priemere
Poradie
Trieda
Priemer
1.
8. A
1,39
2.
3. A
1,44
3.
2. B
1,51
4.
4. D
1,52
5.
9. A
1,54
6.
3.B
1,57
7.
3. C
1,57
8.
7. A
1,58
9.
2. A
1,62
10.
2. D
1,68
11.
4. A
1,69
12.
4. C
1,70
13.
2. C
1,81
14.
3. D
1,82
15.
4. B
1,84
16.
5. C
2,02
17.
6. C
2,15
18.
9. B
2,20
19.
6. B
2,22
20.
6. A
2,25
21.
9. D
2,26
22.
5. A
2,31
23.
5. B
2,31
24.
5. D
2,31
25.
8. D
2,33
26.
8. C
2,36
27.
9. C
2,39
28.
6. D
2,46
29.
8. B
2,55
30.
7. D
2,56
31.
7. C
2,72
32.
7. B
2,82
Spolu
32
2,02

Poradie tried
v dochádzke
Poradie
Trieda VYMHZ
1.
3. C
14,92
2.
2. C
15,92
3.
4. C
20,68
4.
4. D
21,87
5.
2. A
23,04
6.
3. D
23,67
7.
7. A
27,50
8.
2. D
28,67
9.
3. B
29,30
10.
8. A
29,61
11.
6. D
30,24
12.
2. B
30,32
13.
5. D
31,89
14.
7. D
32,29
15.
6. A
33,87
16.
6. C
35,09
17.
5. A
35,82
18.
4. A
36,00
19.
5. B
36,38
20.
4. B
38,21
21.
5. C
38,43
22.
7. C
40,43
23.
7. B
41,90
24.
8. C
42,24
25.
8. D
42,40
26.
3. A
44,58
27.
8. B
45,92
28.
6. B
47,23
29.
9. A
52,39
30.
9. B
70,30
31.
9. D
73,65
32.
9. C
75,65
Spolu
32
37,20

Školská rada odsúhlasila zriadenie výberových tried v ZŠ

Koniec školského roka bol vhodnou príležitosťou aj na zasadnutie
školskej rady. V tomto období školská rada rokovala dvakrát. Koncom
júna bolo hlavným bodom odsúhlasenie cien Školskej rady a riaditeľstva ZŠ pre najlepších deviatakov
– bližšie pozri článok Ocenenia najlepším. Na druhom zasadnutí bol
v podstate jediný bod programu –
zaujatie stanoviska k triedam s rozšíreným vyučovaním niektorých
predmetov. Bol nám tlmočený názor obecného zastupiteľstva, ktoré
vo svojom uznesení žiada zabezpe-

čiť zriadenie týchto tried v tých ročníkoch na druhom stupni, kde ešte
nie sú. Po dlhšej diskusii došla školská rada k nasledujúcemu záveru
– súhlasí so zriadením tried s rozšíreným vyučovaním (pravdepodobne
matematiky a prírodovedných predmetov) s tým, že sami rodičia prihlásia svoje deti do týchto tried.
Výberové triedy nebudú označené písmenom A, ale B, C alebo D.
Riaditeľ školy zabezpečí informovanie občanov o možnosti zriadiť
uvedené triedy a zároveň zistí záujem rodičov. V prípade dostatočné-

Tel.. fax: 043 55 92 112

029 56 Zákamenné 62

mostí. Podobné triedy, ba aj celé
školy existujú po celom Slovensku.
V niektorých môžu byť dokonca
len tie deti, ktoré majú nadštandartné IQ, ktoré sa zisťuje psychologickými testami pred nástupom do 1.
ročníka. Takouto cestou – zisťovaním IQ – my ísť nechceme, ale chceme dať možnosť talentovaným deťom rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti. A to sa dá lepšie
robiť v ucelenom kolektíve, ktorý je
približne na rovnakej úrovni, podľa
možnosti čo najskôr.
Mgr. Pavol Demko

StavRePo

FLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Florián Subiak

ho záujmu je potrebné uskutočniť
testy, ktoré bude organizovať vedenie ZŠ.
Zároveň si dovoľujem vyjadriť
len svoj osobný názor – nie názor
celej školskej rady. Zriadenie výberových tried nie je o delení žiakov
na múdrych a hlúpych. Každé dieťa musí absolvovať a zvládnuť predpísané učivo, ktoré je určené pre jednotlivý ročník. V triedach s rozšíreným vyučovaním by mali byť žiaci,
ktorí sa chcú učiť a zvládnu zvýšené zaťaženie, ktoré je potrebné na
zvládnutie nadštandartných vedo-

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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Ocenenia našim najlepším žiakom
Koniec školského roka býva
dobrou príležitosťou odmeniť
najlepších žiakov za dosiahnuté
výsledky počas roka. Školská
rada a riaditeľstvo ZŠ sa rozhodli
zaviesť na našej škole okrem toho
novú tradíciu – oceniť na záver
školskej dochádzky tých deviatakov, ktorí prejavili svoj talent
a získali popredné umiestnenia na
okresných, krajských a celosvetových súťažiach. Ocenenia z rúk
starostu obce Ing. Vrábľa, riaditeľa ZŠ Mgr. Revaja a predsedu školskej rady prevzali: za vynikajúce
výsledky v spoločensko-vedných
predmetoch Barbora Florková
– za víťazstvo v celoslovenskej recitačnej súťaži Dilongova Trstená
a viacnásobné víťazstvá v recitačných súťažiach Hviezdoslavov
Kubín a Rozprávkové vretienko. Za
vynikajúce výsledky v prírodovedných súťažiach bola ocenená
Daniela Ferenčíková – za umiestnenia v biologických olympiádach
– 1.x účasť na celoslovenskom kole, 2x krajská víťazka, 5x okresná
víťazka. Najlepším športovcom sa
stal Miroslav Kolenčík, ktorý získal cenu za popredné umiestnenia
na okresných súťažiach. Ocenenie
„Skokan roka“ za najvýraznejší
posun vpred v súťažiach získala

Božena Florková – víťazka 3 celoslovenských literárnych súťaží
v uplynulom školskom roku. Cenu
za najlepšiu dochádzku získala
Jana Kolenčíková, ktorá od 5.
ročníka vymeškala len 19 hodín.
Za mimoriadnu mimoškolskú
aktivitu bola ocenená Miroslava Polťáková – šéfredaktorka
školského časopisu OKEY, ktorý
získal Mimoriadnu cenu Matice
slovenskej v celoslovenskej súťaži
školských časopisov.
Ako sami vidíte, dnes už bývalí
deviataci dosiahli počas školskej
dochádzky naozaj dobré výsledky.
Niekedy bolo ťažké vyberať spomedzi nich toho najlepšieho, lebo
ocenení neboli jediní, ktorí úspešne reprezentovali našu školu.
Poďakovanie patrí nielen im, ale
aj všetkým, ktorí sa spolu s deťmi
zaslúžili o ich úspechy – rodičom,
ktorí ich podporovali a pedagógom, ktorí ich viedli počas celých
deviatich rokov. Úprimná vďaka
patrí aj firmám STAVOPRAC s.
r. o. a KVALIT s. r. o., ktorých
majitelia ochotne prispeli k reprezentatívnym cenám. Aj v tejto nie
ľahkej dobe dokázali, že si vážia
úspechy, ktoré dosiahli naše deti.
Mgr. Pavol Demko,
predseda ŠR

Petícia občanov mala význam
Ako už bolo avizované v predchádzajúcom vydaní týchto novín, prebehla v našej obci petícia
za spravodlivejšie financovanie
našej školy. Ku koncu júna ju podpísalo 1750 občanov. Častokrát sa
zberateľom podpisov stalo, že občania ju podpísali ochotne, ale kládli si otázku, či to bude mať nejaký význam a odozvu. Preto sme
začiatkom júla požiadali o prijatie na ministerstve školstva. To
sa uskutočnilo 8. júla a zúčastnili
sa na ňom starosta obce Ing. Vrábeľ, riaditeľ školy Mgr. Revaj a za
petičný výbor Mgr. Bernaťák
a Mgr. Demko.
Vyslancov našej obce prijal štátny tajomník pán Szigeti, ktorému sme odovzdali petíciu a oboznámili ho s problémami
našej školy. Štátny tajomník nám
prisľúbil pomoc a oboznámil nás
(aspoň čiastočne) s úmyslom mi-

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

nisterstva školstva presadiť financovanie základných a stredných
škôl na žiaka – tak, ako to žiadala
naša petícia. Po dlhšej debate nám
sľúbil, že v prípade odsúhlasenia
navýšenia rozpočtu ministerstva
školstva sa bude usilovať prideliť
na našu školu aspoň časť požadovaných finančných prostriedkov.
Pravdepodobne sme neboli jediní,
ktorí žiadali dofinancovanie školy,
ale z rokovania som aspoň ja mal
celkom pozitívny dojem.
V každom prípade chcem za
organizátorov petície poďakovať
všetkým občanom, ktorí podpísali petíciu a tak vyjadrili podporu našim požiadavkám. Zároveň
dokázali, že im nie je ľahostajné,
v akých podmienkach a ako sa
učia naše deti. A to je veľký záväzok nielen pre vedenie ZŠ, ale pre
všetkých zamestnancov školy.
Mgr. Pavol Demko

STOLÁRSTVO
Dušan Smolka

Laura, združenie mladých, je
dobrovoľné neziskové mimovládne občianske združenie detí a mládeže, nezávislé od politických
strán, registrované podľa zákona
o združeniach občanov. Pôsobí na
celom území SR od r. 1993.
Jej cieľom sú neziskové aktivity vykonávané v prospech detí
a mládeže, prednostne zamerané
na výchovu mladých v preventívnom duchu. Rozvíja ich osobnosť,
pomáha mladým objaviť zmysel
života, formovať ich vedomie
a poznanie k zodpovednému a plnohodnotnému zapojeniu sa do života spoločnosti a tiež predchádzať
negatívnym javom spoločnosti
(drogy, alkohol, ...)
Združenie
Laura
pracuje
v presvedčení, že každý človek
má v sebe pozitívne hodnoty a je
prístupný dobru. Zameriava sa na
prácu s mladými v rovesníckych
skupinách, ponúka spoločenskokultúrne aktivity, výlety...
Združenie Laura pôsobí v SR
prostredníctvom nižších organizačných Združenie Lauraožiek,
stredísk. V stredisku Námestovo
pôsobí od roku 1997. Tvoria ju členovia obcí: Klin, Zákamenné, Bobrov, Rabča, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Vasiľov a mesto Námestovo. Štatutárnym zástupcom
strediska je Jana Večerková, sídlom
strediska je Zákamenné 625.
Združenie Laura spolupracuje

s Inštitútom Dcér Márie Pomocnice (sestrami saleziánkami) a so
saleziánmi don Bosca.
Aj naše stredisko spolupracuje
so Saleziánmi don Bosca z Námestova, ktorí ponúkajú formáciu
členom pravidelným stretávaním
sa na duchovných obnovách,
duchovných cvičeniach, každotýždenných stretkách, spoločných
výletoch, ... Aj mladí našej obce sú
formovaní Saleziánmi don Bosca,
ovocím čoho sú ich mnohé aktivity
a akcie v dedine.
Vyvrcholením našej činnosti sú
každoročne organizované letné
stanové tábory pre deti, vždy v inej
obci okresu. Nemôžeme nespomenúť aj tábory v roku 2001 pre deti,
ktoré sa konali vždy v inej obci
okresu. Nemôžeme nespomenúť
aj tábory v roku 2001 a 2002, ktoré
sa zorganizovali aj v našej obci na
Vyšnom konci.
Medzi ostatné aktivity Združenie Laura patrí aj: Salve, don Bosco,
Deň radosti, Šarkaniáda, detské
diskotéky, výlety s deťmi, opekačky,
športové turnaje, akadémie v kostole, plánovacie stretnutia, ...
Združenie Laura je dobrovoľná
organizácia. Jej hmotné zabezpečenie tvoria dobrovoľné príspevky
členov, dotácie, dary od občanov,
sponzorstvá a iné príspevky z verejných a súkromných fondov.
Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom a sympatizantom Združenia Laura za akúkoľvek pomoc, vďaka ktorej môžeme
vytvárať viac podmienok pre rast
a sebarealizáciu mladých, predchádzať tým kriminalite a užívaniu
drog
a
dopomôcť
mladým
viesť
zmysluplný a hodnotný
život.
KIJ

Diakonská vysviacka Jozefa Flora
Vo štvrtok 12. júna 2003 sa konala v spišskej katedrále diakonská
vysviacka absolventov piateho ročníka teologických štúdií. Svätiteľom

bol spišský biskup Mons. František
Tondra. Medzi tých, ktorí boli vysvätení na diakonov patril aj náš rodák
zo Zákamenného Jozef Flora.

minimarket – ELEKTRO

VYDAVATEĽSTVO KLASICKÝCH A ELELEKTRONICKÝCH KNÍH, REKLAMA …
Ing. Vladimír Briš – VEK

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

Združenie Laura

029 56 Zákamenné 718
Tel.: 043 55 92340

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

029 44 Rabča, Lúčna 85

Tel.: 043 55 943 28
Mobil: 0908 627 868
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Občianske združenie UJUT

Radosť naladia pohybom a hudbou
Tanečnej skupine „Muchotrávka“ sa postupne napĺňajú vytýčené plány a ciele, a to využívať
svoj voľný čas prostredníctvom
pohybových aktivít, tanca a prezentovať svoju obec. Prvýkrát sa
prezentovali na verejnosti v roku
1999 v Zákamennom, na tvorivosti deti s country tancom.
Tak sa začal kolotoč vystúpení
súboru na rôznych kultúrnych
podujatiach v rámci okresu i spolupráce s Osvetovým strediskom
v Dolnom Kubíne, Mestským
kultúrnym strediskom v Námestove a strediskom country tancov
v Bratislave. Dievčatá veselými
choreografiami rozdávajú radosť
a náladu pri rôznych príležitostiach. Veľký obdiv si získali aj
v tomto roku na stretnutí Slovákov
v Poľsku – Jablonke.
Súbor sa zúčastnil aj v tomto roku súťaže country tancov
„Senický kľúčik“, kde si opäť ako
aj v predošlých rokoch odniesli

popredné ocenenie, a tým aj účasť
na celoslovenskom festivale country tancov v Ružomberku. Vďaka
finančnej podpore rodičov, ale aj
Obecného úradu v Zákamennom,
členky hlavného súboru sa zúčastnili v Senici aj tanečného kurzu,
country tancov.
Vedúcu súboru teší to, že motivujú aj ďalšie deti v obci k tancu
a pohybu, a to už od predškoského
veku a majú záujem navštevovať
tanečný krúžok.
V súčasnosti sa pripravujú na
vystúpenie do Poľska – Ujsoly,
na zahájenie súťaže v Námestove
„Drevorubač 2003“, Country festival v Podbieli a kultúrne podujatia v Zákamennom a Novoti.
V nastúpenej ceste bude súbor
pokračovať aj naďalej, a to nielen
pre radosť z tanca, ale aj preto, že
pohyb prispieva ku kráse, k zdravému vývoju mladej generácie
a vyplneniu voľného času.
Helena Zmorayová

Spokojnosť zdravotne postihnutých
Dňa
16. júla
2003
zdravotne
postihnutí občania,
členovia
Základnej
organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Zákamennom prežili pekný deň. Za
prekrásnej, slnkom zaliatej oblohy, prežili ho v Oraviciach. Tu
v termálnom kúpalisku zregenerovali si svoje zdravie v 37°C teplej liečivej vode za symbolický poplatok 20 Sk.
Po ceste navštívili aj bývalého
pána kaplána v Zákamennom Martina Jurčiho, ktorý teraz pôsobí ako
správca farnosti vo Vitanovej. Ten-

to ich milo prijal a potešil sa, že
bývalí farníci na neho nezabúdajú.
Pozval ich do tamojšieho kostola,
kde sa poklonili Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu.
Dovoľujeme si touto cestou verejne poďakovať p. starostovi obce
Ing. Milanovi Vrábľovi za poskytnutie autobusu na tento hodnotný
a zdraviu prospešný výlet.
Pri rozlúčke si všetci účastníci priali, aby takéto stretnutie
zdravotne postihnutých občanov
sa konali častejšie. Za spevu na
kúpalisku, ale aj v autobuse, spokojní sa vracali domov.
A tak v tento deň naši zdravotne postihnutí občania pookriali sa
nielen na tele, ale aj na duši.
Marta Bakošová, tajomníčka
OR - SZZP Tvrdošín

Občianske združenie UJUT, klub
Zákamenné, Zákamenné 57, 029 56, K.
Mrekaj, IČO: 30846269
OZ UJUT, klub Zákamenné vznikol
9. 5. 2003. Tento klub nemá právnu subjektivitu, t. j., musí sa riadiť vnútornou
smernicou, ktorú mu upravuje správna
rada. vo vn.
Vedúci klubu OZ UJUT Zákamenné
môže vykonávať všetky právne aktivity,
ktoré priamo súvisia s výkonom jeho
mandátu. V tomto zmysle pre záležitosti klubu Zákamenné je vedúci klubu
splnomocnený ako zástupca štatutára
OZ UJUT.
Naše zameranie: Voľnočasové aktivity detí a mládeže, letné tábory, pomoc
mládeži zo sociálne slabých rodín, pravidelné stretnutia členov klubu (Robošov), formácia človeka a jeho osobnosti
v dospievaní, manuálna a organizačná
činnosť,
pedagogicko-psychologické
poradenstvo...
Členovia klubu: Lukáš Vojtas, Tomáš
Vojtas, Dominik Rypák, Tomáš Veselovský, Martin Mrekaj, Ondrej Mrekaj,
Peter Vrábeľ, František Grofčík, Ján
Malinka, Katarína Sochuliaková, Marta
Durčáková, Eva Jakubiaková, Katarína
Majchráková, Anna Gonšorová, Katarína Polťáková, Miroslava Magdiaková,
Gabika Flórková.
Predstavenie Robošov
Vo všeobecnosti je známe, že každý
človek hľadá miesto, skupinu, v ktorej
by mohol zviditeľniť svoje dary a talenty.
Naše schopnosti sa najlepšie prejavia,
zviditeľnia v rôznych aktivitách a činnostiach. To sú: výlety, futbalové zápasy,
talentáriá, divadelná činnosť, do ktorých
sme sa zapojili aj my. Je potrebné prijímať
ale i dávať, preto sme v sebe pocítili túžbu
vytvoriť mládežnícku skupinu, ktorá by
sa venovala podobným aktivitám. Naša
túžba sa stala skutočnosťou, a tak na
jeseň v roku Pána 2002 vznikla skupinka
ROBOŠI. Tento názov sme vybrali z veľkého množstva našich návrhov a vyjadruje náš vzťah k životu, s ktorým súvisí
aj práca a námaha s ňou spojená, ale aj
radosť z práce pre iných. Tvoria ju mladí
chalani vo veku od 13 rokov, ktorí medzi
seba prijali v apríli 2003 aj dievčatá. Prevádzame mládežnícku činnosť v rôznych
oblastiach. Okrem pravidelných stretnutí sa naša činnosť zameriava na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí
nielen pre deti. Taktiež spolupracujeme
pri organizovaní aktivít s inými mládežníckymi skupinami a organizáciami.
Konkrétna činnosť:
● október 2002 – šarkaniáda , súťaž
vlastnoručne vyrobených šarkanov;
● november 2002 – úprava, čistenie
Kalvárie;
● december 2002 – vianočné koledy;
● január 2003 – spolupráca pri organizovaní akcie Salve Don Bosco;
● február – marec 2003 – príprava
a choreografia divadelnej hry Samuel;
oprava osvetlenia KD; úprava a čistenie

Kalvárie; rekonštrukcia mládežníckych
miestností;
● apríl 2003 – akcia Maňušky – zbieranie ratolestí na Kvetnú nedeľu pre celú
farnosť; premiéra divadelnej hry Samuel;
kurz ľudových tancov pre žiakov ZŠ;
● máj 2003 – školský ples žiakov ZŠ;
futbalový turnaj;
● jún 2003 – Deň detí – súťažnozábavný program: disco, talentárium;
oprava lavičiek, Babinec; spolupráca
pri organizovaní akcie s názvom: Deň
radostí.
Plánujeme:
● júl 2003 – duchovná obnova pre
členov klubu – Liptovský Trnovec;
● august 2003 – akcia: Hurá škola
– hudobno- zábavno-súťažný program,
disco, talentárium; nočná hra;
● september 2003 – návšteva sv.
Otca v B. Bystrici; šarkaniáda;
● október 2003 – čistenie vodného
toku Zásilianka + niektorý región (v závislosti na ohlasy); ľudová zábava;
● november 2003 – ples mladých;
● december 2003 – akcia sv. Mikuláš;
vianočné divadlo; koledníci – Betlehemci; sánkovačka, preteky nielen v sánkovaní; detská diskotéka – vianočná.
Niektoré oblasti a formy žiadaného
sponzoringu:
● konkrétna finančná pomoc;
● finančná pomoc na vedenie a činnosť strediska;
● rekonštrukcia, elektroinštalácia
miestností klubu;
● zaškolenie zdravotníkov vybraných
z členov klubu + výbava rýchlej pomoci;
● podpora voľnočasových aktivít
(bicykle, PC, siete na futbalové a hokejbalové bránky, stolnotenisové stoly,
futbal-stolný, stany, spacáky, lopty,
posilňovacie zariadenie, atď. ..;
● zabezp. ozvučovacej techniky;
● sponzoring jednotlivých akcií;
● tlač a výroba propagačných materiálov;
● a mnoho ďalšieho podľa Vášho tvorivého návrhu a možností ...
– Vy máte možno zdroje, my Vám to
chceme umožniť, doručiť to tým, ktorým
sú určené... .
Transparentný účet
Je ním účet 2660746034/1100, vedený v Tatrabanke, denne aktualizovaný na: www.ujut.szm.sk, kde si možno prezrieť celý tok našich peňazí, alebo
priamo splnomocnenej osobe OZ UJUT,
ktorá Vám vystaví doklad o poskytnutí
daného sponzoringu.
Kontrola
Sme otvorení pre kontrolu našej dokumentácie, ale i osobného preverovania
počas akcií, alebo podľa zmluvne dohodnutých kritérií... .
Ďakujeme všetkým dobrodincom,
sponzorom, ktorí sa rozhodli podporiť
naše úsilie. Podporujete dobrú vec, ktorá mnohým pomôže.
Za UJUT – klub Zákamenné, Kamil
Mrekaj, 57, 029 56

duchovné slovo, oddych, aktivity mladých
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Nebo je cieľ
Naša
farnosť
oslávi
15. augusta
svoj
odpust.
Sviatok Panny Márie do neba
vzatej zdôrazňuje jednu z dôležitých, Bohom zjavených právd,
obsiahnutých v poklade viery
Cirkvi, totiž, že Nepoškvrnená
Bohorodička vždy Panna, Mária
po naplnení svojej životnej cesty
bola s telom i dušou pozdvihnutá
do nebeskej slávy. (Z vyhlásenia
pápeža Pia XII. v bule Munificentissimus Deus – Najláskavejší
Boh, dogmy Assumptio Beatae
Mariae Virginis z r. 1950)
Matka Božieho syna bola teda
uchránená od rozpadnutia sa
v hrobe, ktorému podlieha každé,
už bezduché ľudské telo. Boh, ktorý má v rukách všetky zákonitosti
prírody, lebo je ich autorom a pôvodcom, takto vyznačil Pannu

Máriu. Takýto je teda teologický
obsah tejto Mariánskej dogmy.
No žiadna zo zjavených a Cirkvou
definovaných právd viery by nemala zostať bez vzťahu k nášmu
praktickému životu viery.
V titule sviatku sa vyskytuje
slovo nebo – Panna Mária do
neba vzatá – ktoré kresťan chápe
nie ako miesto alebo priestor, ale
ako stav – stav blaženého bývania
s Bohom, ktorý dosahujeme aj
vlastnou námahou a zároveň ako
odmenu za čnostný život. Starší
katechizmus toto finále nášho
života definuje ako konečný cieľ
všetkých našich úsilí a námah
a zároveň aj ako zmysel celej ľudskej existencie. Veľmi pôsobivo to
vyjadril aj sv. Augustín slovami:
„Nespokojné je naše srdce Bože,
kým nespočinie v Tebe.“
Zdá sa, že dnešnému veriacemu
kresťanovi tento cieľ všetkých cieľov akosi zišiel z mysle. Neusiluje
sa oň, a tým podhodnocuje nielen
seba, ale aj Boha samého. Príliš

Kalvária
sa nechal zaujať atraktívnymi
ponukami tohoto sveta, asi tak,
ako dieťa, ktoré pre zaujatosť
obľúbenou hračkou nezbadá,
nevidí a nepočuje oprávnený otcov nárok. Nebo prestalo byť pre
nás aktuálnym cieľom, lebo si ho
vytvárame vlastnoručne už tu na
zemi, ale v ňom nie je Boh. S Ním
totiž nemožno manipulovať. Tre-

E-FOTO M. IGLÁR
ba sa nám preto opraviť, zmeniť
nesprávne videnie, rozlúčiť sa
s klamármi a ich klamstvami,
ktorými nám imponujú a lichotia.
A zároveň si poprosiť modlitbou
o odvahu a silu, aby sa tak stalo
čím skôr. To Vám zo srdca praje
a pri príležitosti odpustu aj vyprosuje Váš správca farnosti.
Andrej Dulák

Deň radosti rozžiaril detské oči

Deň radosti, ktorý sa uskutočnil 29. 6. 2003 na ihrisku TJ Zákamenné
E-FOTO M. IGLÁR
Dňa 29. júna 2003 sa v našej
obci na futbalovom ihrisku v Oraviciach uskutočnil Deň radosti,
popoludnie plné úsmevov, detské-

ho smiechu, rozprávkového sveta,
radosti, nápadov... s myšlienkou:
Je tu veľká šanca rozdať sa pre
druhých a zmeniť tento svet,

Družstvo dievčat DPO Zákamenné pripravené zvíťaziť na súťaži v Or. Lesnej,
konanej dňa 22. 6. 2003. Smola: zlyhala technika
E-FOTO M. IGLÁR

tak poďme spolu do toho len ty
a ja...
Od 1400 h. do 1800 h. sa ihrisko zmenilo na Krajinu rozprávok,
v ktorej všetkých privítali tri víly:
Amálka, Slabejka a Ruženka. A potom začala krajina ožívať.
Pre deti boli pripravené rôzne
súťaže, v ktorých si vyskúšali svoje
schopnosti, presvedčili sa o svojej
trpezlivosti, potrápili mozgové závity... Každá súťaž predstavovala jednu rozprávku a v tento deň všetci,
ktorí prekročili prah fantázie, mohli
stretnúť Snehulienku, Pipi dlhú
pančuchu, Janka a Marienku, lesnú
vílu, Robina Hooda a mnohých ďalších, ktorí našu dedinu poctili svojou návštevou.
DJ Martin a DJ Lukáš sa postarali o repertoár piesní a ich melódie
a hudobné pozdravy dávali podfarbenie celému dňu.
Po dvoch hodinách vytrvalého
súťaženia by určite každý vyhladol,
a tak vôňa guláša, ktorá sa niesla
ako jemný vánok ponad rozprávkovú krajinu, pošteklila nošteky a prilákala hladné brušká. Veruže nebolo treba nikoho dvakrát prehovárať, aby si išiel na guláši pochutiť.
Bol vynikajúci vďaka majstrom kuchárom.
Deň radosti sa blížil k svojmu záveru, a preto víla Ruženka prezradila deťom jedno tajomstvo, ktoré bolo posolstvom nielen do tohtoročných letných prázdnin. A toto
tajomstvo chceme odkázať aj Vám.

Každý z Vás má vo svojom srdci
ukrytý poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Je ním kúsok neba a ak ste ho
už objavili, potom viete, že ho nosíte so sebou vždy a všade. A povzbudenie pre tých, ktorí ho ešte len objavujú: nečakajme žiadne finančné
hodnoty, peniaze, diamanty alebo drahé kamene. Tým pokladom
je vaše srdce, ochotné pomôcť druhým, rozdávať radosť, maľovať na
tvárach úsmev... Jednoduché, však?
A s týmto odkazom odchádzali
deti domov. A aby na posolstvo nezabudli, každý si so sebou odnášal
medovníkové srdiečko, spolu s cenami a odmenami, ktoré si v tento
deň vysúťažili.
Akciu zorganizovala zákamenská mládež a Roboši v spolupráci
so Združením Laura a Občianskym
združením UJUT. Veľká vďaka patrí sponzorom: OcÚ Zákamenné, VZaO s. r. o., KVALIT s. r. o.,
K.L.I.B.O.S., M. Mlichová, Jednota
SD Námestovo, LUKO, FLORES,
Tomáš Sivčák, ktorí túto akciu podporili peňažnou alebo vecnou čiastkou. Slovo ďakujeme adresujeme
tým, ktorí nám akoukoľvek službou,
či službičkou pomohli, všetkým,
ktorí sa za túto akciu modlili, prihovárali a vyprosovali Božie milosti.
Najväčšia vďaka patrí nášmu
Ockovi v nebi, ktorý nám požehnal
fantastické počasie a pomohol nám
zorganizovať tento deň, pretože bez
Jeho požehnania by sme nemohli
nič uskutočniť. Vďaka Ti, Pane. KIJ
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KAM ZA ŠPORTOM
FUTBAL
Dospelí II. trieda
3. 8. 1630 Zákamenné (Z) – Zázrivá, 17. 8. 1630 Z – Bziny, 31.
8. 1630 Z – Or. Lesná, 14. 9. 1530
Z – Mútne; 28. 9. 1530 Z – Novoť.
Dorast
17. 8. Z – Klin, 31. 8. Z – Or.
Veselé, 14. 9. Z – Zubrohlava,
21. 9. Z – Zuberec, 5. 10. Z – Or.
Jasenica.
Žiaci
10. 8. Z – Liesek, 24. 8. Z – Medzibrodie.

KULTÚRNE PODUJATIA
2. 8. Svadba; 9. 8. Svadba;
15. 8. Zábava na ihrisku;
17. 8. Veľká výstava poľovníckych trofejí;
23. 8. Svadba; 24. 8. Detská
diskotéka; 31. 8. tanečno-hudobná skupina Salco;
6. 9. Svadba – jubileum;
13. 9. Svadba;
20. 9. a 27. 9. Tanečná zábava

INZERCIA

Predám motorovú pílu Husgwarna 365 po celkovej GO,
cena dohodou, volať po 1600
hod. na tel. číslo 55 92 682
Predám zúžené nápravy aj veľa
iných dielov na stavbu malotraktora, cena dohodou, tel.
0903 356 006
INZER ÁT Y
SÚ
PRE OBČANOV
ZÁKAMENNÉHO
UVEREJŇOVANÉ ZDARMA
POLICAJNÝ ZÁPISNÍK
Štatistika trestnej a priestupkovej činnosti v Zákamennom
za jún a júl 2003
Trestný čin
● všeobecné ohrozenie § 179
TZ, požiar zadných stavov
a požiar v Dome soc. služieb
● krádež § 247 TZ, krádež
320 l nafty ku škode Lesnej
správy Zákamenné
Priestupok
● proti majetku § 50, krádež občianskeho preukazu,
rozbitie okna na telocvični ZŠ,
krádež mobilného telefónu,
● iné priestupky proti správe § 46 – požiar chaty.
Riaditeľ OO PZ

šport, kultúra, udalosti, kino, názory

Záver futbalovej jari
Dospelí: Zákamenné – Mútne 2:0,
góly: V. Klimčik, R. Florek; Or. Lesná
– Zákamenné 4:2, góly: R. Florek 2; Rabčice – Zákamenné 2:1, góly: J. Majchrak;
Zákamenné – Ťapešovo 4:0, góly: Juriga
3, R. Florek. Po skončení súťaže dospelí
obsadili celkovo 2. miesto v tabuľke.
Dorast: Or. Polhora – Zákamenné 4:
2; Zákamenné – Novoť 4:1. Hráči dorastu
skončili v tabuľke na 3. mieste
Starší žiaci: Zákamenné – Or. Veselé
1:5, góly: J. Rabčan; Lisková – Zákamenné 2:2, góly: J. Rabčan, Juriga; Iľanovo
– Zákamenné 1:1, góly: Juriga. V tabuľke
sa umiestnili na 11. mieste. Najlepší
strelci: Michaliga 12, Juriga 6, Rabčan 3.
Mladší žiaci: Zákamenné – Zuberec
2:2; Or. Polhora – Zákamenné 1:0; Or.
Poruba – Zákamenné 1:1. Najlepší strelci: Uradnik 11, Janoťak 7

PREMIER NICE CUP
1. predkolo Or. Lesná – Zákamenné
1:4; 1. kolo Námestovo – Zákamenné 5:0
(do 2. kola postúpilo Námestovo).
ZÁKAMENSKÁ PENALTA
Dňa 20. júla sa na tunajšom ihrisku
uskutočnil 2. ročník Zákamenskej penalty.
Za účasti 35 súťažiacich si prvenstvo
a cenu (horský bicykel) vykopal K. Glejtek. Tesne za víťazom skončili Vojtašakovci V. J. a Antušak.
Na konci súťaže čakal súťažiacich
a divákov guláš a občerstvenie.
Treba vysloviť poďakovanie všetkým
organizátorom a sponzorom.
EXHÍBICIA
Dorast – Starí páni 1:1

Konečne sa niečo deje
Je nesporné povedať, že od nového
roku sa rozbehlo niekoľko stavebných
projektov obce, menších i väčších, ktoré prispievajú k postupnému zveľaďovaniu, skrášľovaniu a spríjemňovaniu
života v obci. Menšie ukončené už slúžia k spokojnosti občanov. Väčšie projekty pokračujú podľa možnosti legislatívy a finančného rozpočtu. Ale
hlavne logicky od začiatku do konca.
Nie ako v minulom období; napr. pri
pokladaní betónových rúr pod výstavbu chodníka na Poriečí.
Na poslednej schôdzi obecného
zastupiteľstva starosta mimo iného
informoval o plnení hlavných úloh
za prvý polrok 2003:
● v budove budúceho OcÚ sa
urobila elektrifikácia, omietky nahrubo, voda a kanalizácia ;
● boli vyčistené priekopy na
Kviatkovej a v Oraviciach;
● zakúpili sa betónové rúry na
výstavbu chodníka na Poriečie;
● poslanci po prejednaní jednomyseľne schválili dokončiť rekonštrukciu KD, čo následne znamená urobiť fasádu prístavby KD nie
stierkou, ale len farebným náterom;
opravu odkvapových rúr a úpravu terénu;
● výstavba ihriska na Vyšnom
konci je v počiatočnom štádiu. Požiar prekazil stretnutie s majiteľmi
pozemkov v k. ú. Novoť na dojednanie vysporiadania pozemkov.
Diskusia poslancov priniesla informácie i kritiku. Poslankyňa Emília Strýčková, napríklad upozornila na skutočnosť, že by bolo potrebné riešiť vodovod v časti Oravice pre
MŠ, pretože táto časť je zásobovaná z vodovodu Roľníckeho družstva,
a tento svojou kapacitou na zásobo-

vanie nepostačuje. Následne starosta uviedol, že medzi takéto časti
patrí i úsek Supermarket – Tomáš
Kurňavka alebo vodovod Poriečie
po obchod Jednoty, ktoré sú všetky
v komplexnom riešení zásobovania
obce pitnou vodou.
Ing. Peter Durčák informoval
o postupe výstavby ihriska na Poriečí
a poslanec Florián Subjak poukazoval na zlý stav chodníka ku autobusovej zastávke v časti Podkamenné.
Na poškodenú cestu v časti Mrzáčka
pri Kostolňákovi a pri obchode Klibosu na Vyšnom konci upozornila
poslankyňa Viktória Večerková.
Kritiku na tému dohľadu nad novým cintorínom vzniesol poslanec
Marek Beňuš oprávnene. Nový cintorín sa začína podobať starému,
lebo hroby „nerežú“ v jednej línii.
Prečo sa na to nedohliada? Starosta nato ubezpečil poslancov, že urobí opatrenia, aby tak v budúcnosti
tomu nebolo.
Nie je verejným tajomstvom, že
záujem občanov o veci verejné je minimálny, preto aspoň prostredníctvom týchto novín chceme občanov
stručne informovať o dianí v obci. Je
na škodu veci, že posledná roznáška
obecných novín dopadla tak, že mnohé rodiny ich nedostali. Ale niektoré
sa dostali aj do Domova dôchodcov
v Novoti, kde žijú traja občania zo
Zákamenného. Jeden z nich, Vendelín Kaukič, venoval čiastku 3 000 Sk,
ktorá bude použitá pre skvalitnenie
tvorby ďalších vydaní čísiel obecných novín. Dúfam, že spolupráca
s Robošmi pri doručovaní novín do
domácností prinesie spokojnosť pre
všetkých občanov.
Marián Iglár, šéfredaktor
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DOŽILI SA OKRÚHLEHO
JUBILEA
80 rokov života
Kamil Florek
75 rokov života
Mária Sivčáková
70 rokov života
Serafín Šimjak, Ján Sivčák,
Vendelín Knapčík,
Vendelín Mravčák
65 rokov života
Zuzana Majchráková,
Vincent Vrábeľ, Margita
Filipčíková, Kamila Janetová
Všetkým blahoželáme
Vitajte medzi nami
Mikuláš Rončák, Erik Kojda,
Adrián Kubacka, Silvia Magdiaková, Richard Jašš, Juraj Hladek,
Lucia Vrtielová, Erik Plaskúr,
Tatiana Majcherová, Matej Gruchala, Simona Večerková, Lucia
Bystričánová, Ivana Boškajová,
Samuel Mravčák, Ján Briš
Odpočinutie večné daj im,
Pane...
Pavlína Chromková, nar. 31. 8.
1959 + 4. 6. 2003; Vladimír Sochuľák, nar. 14. 2. 1968 + 12. 6.
2003; Florián Mrekaj, nar. 27. 4.
1935 + 20. 6. 2003; Albín Florek,
nar. 4. 4. 1926 + 22. 6. 2003;
Jozef Škuliga, nar. 23. 12. 1982
+ 21. 6. 2003; Martin Briš, nar.
23. 1. 1924 + 29. 6. 2003; Ľuboš
Dibdiak, nar. 15. 10. 1979 + 15.
7. 2003; Kristína Buknová, nar.
5. 6. 1921 + 16. 7. 2003; Marta
Sochuliaková, nar. 7. 11. 1957 +
28. 7. 2003; Jozefína Sochuľáková, nar. 21. 3. 1942 + 29. 7. 2003

KINO ZÁKAMENNÉ
3. 8. O 28 dní, sci-fi film, USA
10. 8. Jadro, action, sci-fi, USA
31. 8. Rogue male, komédia
7. 9. Ako prísť o muža
za 10 dní, komédia USA
14. 9. Kruh
21. 9. 8 mile, príbeh rapového
speváka, USA
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